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O afogamento das enerxías renovábeis en Galiza non é espontáneo. Estanse a dar cambios lexislativos no sector eléctrico, sustentados na recorrida crise, que poñen en serio risco a continuidade de proxectos noutro día amparados na necesidade da busca de fontes
alternativas de xeración eléctrica. E aqueles que se están a promover
baixo o paraugas das renovábeis, como as centrais de bombeo reversíbel, producen máis prexuízos que beneficios para o país, como indica
ADEGA nun dos textos desta publicación.
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ENERXÍA
CAMBIOS LEXISLATIVOS
QUE AFOGAN AS RENOVÁBEIS

CRISE OU VONTADE PARA AVANZARMOS?

Mesmo SOGAMA, que xestiona os residuos sólidos urbanos de
máis do 80% dos municipios galegos, está a xustificar a suba do 34%
das taxas do lixo na perda de beneficios provocada pola renovada normativa, obviando outros argumentos cada vez máis fundados sobre a
insustentabilidade tácita da incineración. A falta de vontade política
para establecer alternativas sostíbeis á queima de residuos é a principal causa de que o lixo de Galiza estea abocado a rematar nun vertedoiro ou queimado, segundo un detallado artigo que publicamos neste
número.

A falta de vontade política por parte da Xunta maniféstase na
ausencia de actuacións para atallar os problemas causados pola contaminación electromagnética, a contaminación por radon nas vivendas ou os impactos causados polas especies exóticas invasoras. O
territorio galego é no Estado dos que presenta maior risco de afectación por gas radon. Nas páxinas interiores, atoparemos algunhas das
recomendacións ou medidas que calquera de nós pode adoptar en
vivendas e edificios que padecen este tipo de problema. Tamén a
sociedade civil é a que se está encargando de dar resposta ás preguntas sobre a afectación das radiacións electromagnéticas dos aparellos
e antenas de telefonía. As especies exóticas invasoras son a segunda
causa de perda de biodiversidade no mundo e están a proliferar cada
vez máis sen control, non só no medio terrestre, senón tamén no
medio mariño. Son tres exemplos que poñen de manifesto a falta de
vontade do actual goberno da Xunta, mais tamén as posibilidades para
a actuación individual e colectiva autónoma da cidadanía.
CERNA 70 acolle ademais artigos sobre como se formaron as rías
galegas ou como se c onstrúen “charcas con vida”, alén das súas habituais seccións de montes sostíbeis e flora e fauna.
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MONTE PINDO,
SÍMBOLO DA CATÁSTROFE
incendios forestais e á recuperación dos
solos queimados. Lembremos que nos
últimos 3 anos, a Xunta desatendeu a
reclama social e ecoloxista de declarar o
Monte Pindo como Parque Natural,
unha negativa que se volveu dar diante
desta catástrofe e en contra do clamor
popular que se manifestou de novo na
marcha do pasado 6 de outubro en
Compostela, convocada pola Asociación
Monte Pindo Parque Natural.

Ademais do Monte Pindo, numerosos espazos naturais de elevado valor
ambiental foron vítima dos lumes
durante este ano: Barbanza, Xurés,
Macizo central, Ancares, Baixo Miño, A
Limia, etc. Mentres a Xunta infravalora
o impacto de 17.000 Ha queimadas e
descarga todas as culpas nos incendiarios desatendendo as causas estruturais
do lume, colectivos sociais, ecoloxistas,
profesionais, sindicais, etc., a través da
Asemblea Galega contra o Lume, esixen
a aplicación dun decálogo de medidas a
prol da ordenación territorial, dunha
nova política forestal que promova a
multifuncionalidade do monte, a prevención de incendios, a planificación da
rexeneración hidrolóxico-forestal, a
xestión dos espazos protexidos ou a profesionalización dos equipos de extinción. ADEGA asegura que, pola contra, a
Xunta está a favorecer os lumes a través
das súas políticas: nula prevención,
recortes, máis superficie de pirófitas,
menos franxas de protección, forestación de terras agrarias, cultivos enerxéticos, privatización encuberta das
comunidades de montes, uso do lume
como ferramenta, etc. Os ecoloxistas
tamén esixiron a posta en marcha de
medidas inmediatas contra a erosión
das zonas queimadas.

Ramsés Pérez

O 11 de setembro comezou o que se
sería o peor lume de Galiza en 2013. O
Monte Pindo ardía practicamente na
súa totalidade por un incendio intencionado que deixou calcinadas unhas 2.500
hectáreas e nas que habitaban dúas
especies singulares (lirio de monte e
carballo anano) e 50 especies protexidas. O Pindo converteuse así no paradigma do abandono e falta de xestión dos
espazos protexidos por parte das administracións públicas, mesmo fronte aos

AFRONTAR OS
LUMES,
DE VERDADE

Monte Pindo queimado.

Semella que as administracións
galega e española están decididas a
converter a ría de Ferrol nun vertedoiro,
pese a súa protección ambiental. Alén
dos recheos, da instalación da planta de
gas no interior do estuario, do seu dragado irregular e de vertidos xa coñecidos, aparecen agora dúas novas ameazas: o “bunkering” e o tren ao porto
exterior. O ministro de Medio ambiente,
Arias Cañete, está disposto a permitir na
ría ferrolá o trasvase de mercadorías
perigosas entre barcos, algo que curiosamente rexeita na Bahía de Alxeciras.
Colectivos como ADEGA, Verdegaia e a
SGHN xa enviaron a súa queixa ao
4 cerna

ministro. Por outra banda, o Ministerio
de Fomento escolle a alternativa de trazado do tren ao porto exterior máis
impactante para a ría, xa que atravesaría a Enseada da Malata. A Plataforma
Salvemos a Malata, da que forma parte
ADEGA, está a informar a través de
charlas pola comarca sobre o impacto
do trazado escollido e as vantaxes da
alternativa norte. E no verán creouse
unha segunda plataforma en defensa da
ría, en concreto, do seu saneamento.
Forman parte dela ADEGA, SGHN, Verdegaia e a Asociación de Veciños de
Recimil, entre outros.

Ramsés Pérez

A RÍA DE FERROL,
VERTEDOIRO OFICIAL

Ría de Ferrol.

METAIS PESADOS NOS MONTES DE
FERROLTERRA
zas a inmediata paralización destas
prácticas, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores e a retirada e axeitado tratamento destes refugallos contaminantes, con cargo aos
responsábeis da súa vertedura.
ADEGA

ADEGA traslada á Fiscalía do TSXG o
informe sobre a detección de metais
pesados e hidrocarburos por verteduras
industriais nos montes de Ferrolterra,
desde Narón ás Somozas. Son milleiros
de “tecnosolos” vertidos en prados,
mananciais e a carón de ríos que superan os máximos legais para a protección
da saúde humana. Estes refugallos
semellan provir de subprodutos industriais e lamas de depuradora que non se
están a aplicar sobre chans degradados,
senón sobre solos con actividade agrícola e gandeira. Ao mesmo tempo, ADEGA
esixe á Xunta e ao Concello das Somo-

Verteduras de tecnosolos
en montes de Ferrolterra.

NOVA WEB DE ADEGA
O pasado mes de setembro, ADEGA
fixo pública unha nova web que intenta
superar algunhas eivas do vello soporte
dixital. Esta nova plataforma, que
mantén o mesmo enderezo URL
(www.adega.info), contén toda a información que se produce no eido da organización, pretende ser máis funcional
para os socios e socias de ADEGA e para
calquera usuario e ofrece unha imaxe
máis atractiva e moderna. Nela, adquiren
especial relevancia, a través da portada,
as novas e as actividades ou eventos

organizados pola asociación, e tamén as
súas contas nas redes sociais de Facebook e Twitter. O soporte web inclúe 4
apartados específicos destacados en
cabeceira para a Revista CERNA on-line,
Radio CERNA, ADEGA-Cadernos e Outras
publicacións, ademais de buscadores
xerais e específicos de contidos. Podes
acceder directamente á CERNA dixital a
través de: adega.info/revistacerna. Nesta
páxina, poderás consultar os contidos da
publicación por artigos, por edición
completa e, mesmo, por temática.

ADEGA CONSEGUE TUMBAR O PLANO
SECTORIAL DE BARREIROS
O TSXG estimou o recurso de ADEGA
contra o acordo do Consello da Xunta no
que se aprobou o Plano Sectorial de incidencia supramunicipal que pretendía
legalizar as obras urbanísticas presumibelmente ilegais de Barreiros. O tribunal
falla en contra da Xunta por incorrer
ademais nunha “desviación de poder” e ir
en contra da Lei do Solo. Para ADEGA,
este fallo ten enorme transcendencia
social para Galiza, porque restaura a
vixencia da legalidade urbanística, reforza o principio de igualdade de todos/as
ante a lei, e ampara os dereitos democráticos fronte a arbitrariedade dos gober-

nos. Ademais permite aforrar 14 millóns
de euros de cartos públicos que ían destinados á execución do planeamento
agora anulado. Esta batalla gañada
tamén ten relevantes consecuencias no
ámbito administrativo e penal, xa que
podería supor a recuperación dos contenciosos-administrativos contra o concello de Barreiros, retirados por Núñez
Feijóo, e o encausamento de cargos
públicos por presunta prevaricación e
delitos contra a facenda pública. Ao
tempo, ADEGA demandou a dimisión dos
responsábeis políticos que promoveron
este Plano Sectorial ilegal.

EN BREVE
Xuízo Prestige. En xullo quedou visto
para sentenza o xuízo do Prestige,
tras 8 meses e 400 horas de sesións
na Audiencia provincial da Coruña.
As previsións son que no mes de
novembro se coñeza o fallo.
Varamento masivo. ADEGA e a
CEMMA fixeron un chamamento ao
voluntariado para axudar nas tarefas
de recuperación de 22 caldeiróns que
vararon o pasado 7 de outubro no
porto de Bares (Mañón). Pese á axuda
acadada, só 3 deles conseguiron
regresar á costa con vida.
Charlas sobre a megaminaría contaminante. A Alianza por un medio
rural vivo, da que fai parte ADEGA,
segue a impartir charlas sobre os
impactos da megaminaría contaminante por diversas localidades galegas afectadas por este tipo de proxectos. As últimas paradas foron nos
concellos de A Fonsagrada, Becerreá
e Lugo. A Alianza tamén presentou
alegacións ás solicitudes de exploración de Golquest Ibérica no Val do
Neira.
O improvisado baleirado da
Frouxeira. O Valedor do Pobo, en resposta a unha consulta de ADEGA,
destapa que a Xunta carecía dun
Plano de Conservación para os baleirados da lagoa da Frouxeira executados en 2009 e en 2012. Unha planificación da que presumía dispoñer a
Dirección Xeral de Conservación da
Natureza e sobre o cal xustificaba as
últimas aperturas do humidal.
Informe europeo sobre rías. A diferenza de pareceres entre os eurodeputados que visitaron Galiza hai uns
meses sobre o estado de contaminación das rías de Vigo, O Burgo e
Ferrol, retrasa a elaboración dun
informe consensuado e, por tanto, as
dilixencias a considerar na mellora
do saneamento das rías galegas. O
grupo de Os Verdes e Esquerda Unida
manteñen unha posición contraria ao
eurodeputado popular, que aplaude
os esforzos da Xunta neste ámbito.
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MUDAR A LEI EN CONTRA DA
MEGAMINARÍA CONTAMINANTE
Compostela viviu o pasado 2 de
xuño unha manifestación histórica contra a megaminaría contaminante.
Milleiros de persoas asistiron a unha
marcha convocada por numerosos
colectivos ecoloxistas, sociais e veciñais
para rexeitar ducias de proxectos mineiros que se están a tramitar en Galiza co
gallo de explotar ouro e outros minerais
estratéxicos sen as mínimas garantías
sociais e ambientais. O modelo que as
transnacionais promoven a través destes
proxectos é definido polos seus contrarios de “neo-colonial”, especulativo e

ADEGA

ACTUALIDADE

contaminante. O movemento social que
rexeita este modelo xa acudiu ao Parlamento europeo e ao Parlamento galego
para instalos a que prohiban determinadas prácticas mineiras que ameazan con
asentarse no país, como o uso do cianuro, altamente tóxico para o ambiente e
a saúde das persoas, a través de certas
mudanzas no marco lexislativo. Os tres
grupos galegos da oposición xa manifestaron a súa intención de dar traslado
a esta iniciativa á Cámara galega para o
seu debate, en contra da vontade do PP.

ADEGA participou na marcha contra a megaminaría contaminante.

LIMPEZAS E ELIMINACIÓN
DE INVASORAS
paron unhas 460 persoas, en 37 concellos de todo o país e coa colaboración de
44 entidades. Nesta xornada, conseguiuse retirar dos ecosistemas fluviais
preto de 10 toneladas de residuos. Ademais, nos meses de xullo e outubro
ADEGA deu continuidade aos seus programas de eliminación de especies invasoras nas lagoas de Xuño e Muro, en
Porto do Son, a través da iniciativa
“Conservando as nosas dunas”, apoiada
pola Fundación Biodivesidad do Ministerio de Medio ambiente.

A Unión Europea restrinxe o uso de 4
agrotóxicos neonicotinoides que provocan alteracións no sistema nervioso das
abellas. Entre eles, atópase o Fipronil, un
perigoso insecticida fabricado por BASF
e utilizado como tratamento das sementes do millo que, segundo a Autoridade
Europea de Seguridade Alimentar
(EFSA), encarna un elevado risco para as
abellas. O uso do Imidacloprid, do Tiametoxam e da Clotianidina tamén queda
prohibido a partir do 31 de decembro,
por un período de 2 anos, até que exista
documentación científica suficiente que
determine a súa repercusión nas colmeas. Ao mesmo tempo, unha nova ameaza apícola comeza a estenderse por Galiza, desde o Baixo Miño ata A Mariña.
Trátase da avespa velutina, de procedencia asiática, que ataca as abellas e que é
de difícil erradicación.
ADEGA

Ramsés Pérez

Nos últimos meses, ADEGA convocou a cidadanía galega a participar en
limpezas simultáneas de praias e ríos. O
Día Mundial dos océanos, unhas 500
persoas acudiron aos areais galegos
para recoller uns 4.000 kg de lixo, a
maioría de orixe plástico. Alén da limpeza, fixéronse tarefas de identificación de
cetáceos varados e realizáronse aulas de
educación ambiental para escolares. O
pasado 29 de setembro tamén se celebrou a VI Limpeza simultánea de ríos, no
marco do Proxecto Ríos, na que partici-

UN RESPIRO
PARA AS ABELLAS

Esmelga na Eira da Xoan.
Un momento da Limpeza simultánea de ríos.
6 cerna

OS RESIDUOS GALEGOS CHEGARON
A BRUXELAS
Os colectivos integrados na Plataforma Galega contra a Incineración e pola
Reciclaxe presentaron unha denuncia
diante da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo contra a política de
residuos da Xunta, que incumpre 3 directivas europeas (de Vertido, Envases e
Marco de Residuos). Esta iniciativa estivo
apoiada polo grupo Verdes-ALE, logo de
que o Parlamento Galego rexeitase a “ILP
a prol da redución, reutilización e reciclaxe dos residuos sólidos urbanos” promovida pola sociedade galega. Isto sucede nun momento no que SOGAMA sube

un 34% a tarifa do lixo que lle cobra aos
concellos galegos adheridos á incineración, xustificando este incremento do
prezo, que repercutirá na cidadanía, na
merma de ingresos que supón a actual
reforma lexislativa do sector eléctrico.
Ante esta situación, ADEGA insta aos
concellos e deputacións galegas a rebelarse contra este sistema e apoiar alternativas de xestión máis ecolóxicas e
baratas. Algunhas destas alternativas
foron expostas no I Foro Europeo de
Residuos de Galiza, organizado por
ADEGA os días 22 e 23 de novembro.

PARALIZACIÓN TEMPORAL DO
PROXECTO DE CORCOESTO
O pasado mes de xullo, a Xunta
pedíalle a Edgewater, promotora da
explotación mineira de Corcoesto,
garantías técnicas e financeiras, que
finalmente a empresa non deu conseguido. Pero, segundo ADEGA, o rexeitamento do proxecto por parte da Xunta
por falta de solvencia económica é simplemente un obstáculo temporal que
atrasa prazos, pero que non significa o
final do proxecto aurífero nin moito
menos a mudanza de vontade do goberno galego con respecto á explotación
mineira do país. O colectivo lembra que
a Xunta deu o visto bo ambiental á mina
de ouro de Corcoesto e que ademais

Edgewater dispón da concesión dos
terreos por 90 anos. Alén disto, o Plan
galego da Minaría que está en tramitación abre as portas á instalación deste
tipo de proxectos en calquera lugar do
noso territorio, mesmo en solos de especial protección, e seguen en curso administrativo ducias de proxectos de similar
condición por todo o país. En concreto,
a canadiana Edgewater semella querer
acaparar todos os dereitos mineiros
correspondentes ao chamado “cinto
aurífero Malpica-Tui”, principalmente
nas comarcas de Bergantiños, Santa
Comba-Zas e Ferrolterra, e aos Ancares.

XACEMENTOS BAIXO AUTOESTRADAS
berto en 2006 durante as obras da autoestrada A-8. Desde aquela está sen protexer e a súa escavación, a medio facer.
ADEGA

Varios colectivos, entre eles ADEGA,
instan á Dirección Xeral de Patrimonio
da Xunta de Galiza que adopte medidas
para evitar que a autoestrada A-54
(Santiago-Lugo) atravese o xacemento
arqueolóxico de Coeses (Lugo) e destrúa
a necrópole de inhumación do Castro
Valente. Esta mesma demanda foi feita
tamén ante o Ministerio de Fomento.
ADEGA, Cultura do País e Mariñapatrimonio tamén destacan a situación de
abandono que sufre outro achado
arqueolóxico chamado A Roda, no
municipio de Barreiros, que foi descu-

Necrópole de inhumación de Coeses, en Lugo,
no trazado da A-54.

EN BREVE
As touradas, Patrimonio Cultural
Inmaterial. O Congreso declara como
Patrimonio Cultural Inmaterial as
corridas de touros, tan só cos votos do
PP e UPN. Agora, o Partido Popular
aposta por presentar a tauromaquia a
Patrimonio da Humanidade.
Plano do Oso. ADEGA presentou alegacións á revisión do plano de recuperación do oso pardo en Galiza, por
falta de concreción e pouca ambición.
O colectivo considera fundamental a
revisión deste planeamento pero
detecta pouco compromiso por parte
da Xunta para levar á práctica o que
hai sobre o papel.
Obradoiros para adultos e nenos/as.
Durante os meses de outubro, novembro e decembro de 2013, ADEGA realiza en diferentes puntos da provincia
de Lugo obradoiros sobre Economía
sostíbel no fogar, para adultos, e sobre
o coñecemento da contorna local, para
nenos e nenas. Estas actividades contan co apoio da Deputación de Lugo.
Recollida de roupa usada. Desde o
mes de abril, ADEGA colabora coa
ONG Equus Zebra na recolección de
roupa e calzado para reciclar ou reutilizar. Para este fin, as delegacións de
Compostela e Lugo funcionan como
puntos de recollida.
Ciclo documental. Desde maio,
ADEGA celebrou unha xeira de proxeccións documentais en Lugo co gallo de
promover o debate sobre a ordenación
do territorio. “A nosa Terra, a nosa
Cultura” visualizou varias obras audiovisuais creadas en Galiza sobre os
impactos no ambiente de certas disposicións políticas.
Festas e Feiras na Eira. O pasado 19
de outubro celebrouse a II Festa da
sidra na Eira da Xoana na que se puido
asistir a un obradoiro de elaboración e
a unha charla sobre as mazás e a sidra
impartida por un membro da FRUGA. E
nos días 10 de xuño e 10 de novembro
tiveron lugar a II e a III Feira de produtos artesáns e ecolóxicos no mesmo
lugar.
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Ramsés Pérez

LIBROS

A XACIA LUVIÑAS

Anxo Moure (autor);
Cristina Ouro (ilustracións)
Sotelo Blanco Edicións
Galego (25 páxinas), 2013
D.L.: C 1698-2013
ISBN: 978-84-7824-631-1
A editorial Sotelo Blanco acaba de editar un
libro infantil "A Xacia Luviñas", unha fermosa historia dun barqueiro máis unha xacia “que a natureza sempre quixeron respectar e a paz conseguiron atopar”. O texto atende continuamente ao coidado dos ríos e da súa contorna. O seu autor,
Anxo Moure, é socio de ADEGA e quere contribuír
ao desenvolvemento do Proxecto Ríos desta asociación ecoloxista, coa doazón do 1% das vendas
deste libriño. O libro pódese mercar en librarías ou
a través do Consorcio Editorial Galego. Se queredes investir na defensa dos ríos e gozar dunha
magnífica obra, esta é unha boa ocasión.

EL MOSQUITERO
IBÉRICO

FRAGMENTACIÓN DEL
PAISAJE EN EUROPA

Rodríguez Martínez N.,
García Fernández Nacho
e Copete J. L.
(Coordinadores)
Editorial Grupo Ibérico de
Anillamiento
Castelán (150 páx.), 2013
D.L.: LE-421-2013

Axencia Europea de Medio
Ambiente
Editorial Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Castelán (87 páx.), 2013
Prezo: 15 €
ISBN: 9788449112645

Monografía que recolle as contribucións de
distintos ornitólogos que estudaron o mosquiteiro
ibérico. Desfilan así por estas páxinas os resultados de estudos de campo, especialmente os baseados en anelamento, a fenoloxía da especie, a súa
biometría, o seu datado e distribución na Península ibérica, información sobre reprodución e muda
en diferentes localidades ou como separalo do
mosquiteiro común. Ademais inclúe unha tradución ao español do artigo orixinal de Lars Svensson publicado en Bull BOC onde propuxo un método para separar o ibérico do común mediante a
combinación dunhas poucas medidas. A obra está
ilustrada con moitas fotografías de Carlos González Bocos, tanto dos paxaros no campo como dos
mosquiteiros en man. Tamén mostra paisaxes e
hábitats ocupados pola especie ou algúns momentos da reunión que se celebrou en Riello, León,
organizada polo GIA-León, xerme da obra publicada agora.

LIGAZÓN
WWW.BIODIVERSIDADE.EU
“Biodiversidade Ameazada” é unha plataforma de traballo contra a degradación dos hábitats
naturais de Galiza e o Norte de Portugal. Esta
ferramenta servirá para estudar os desafíos que
presenta este territorio e favorecer a creación de
novas estratexias conxuntas de conservación, xestionadas desde ambos lados da fronteira.
Os obxectivos son dar conta desta situación
de perigo, ter un rexistro de todas as especies en

risco e as súas ameazas, organizar grupos de traballo e iniciativas de conservación e acadar unha
comunicación multidireccional.
Esta interesante iniciativa formula algunhas
preguntas que serán abordadas durante o desenvolvemento do proxecto. Convidámoste a visitar o
web e a participar deste traballo en común.

Este informe investiga en termos numéricos o grao
de fragmentación da paisaxe de 28 países de
Europa. Para iso, por primeira vez, utilízanse tres
xeometrías de fragmentación distintas a tres
niveis, nos que se inclúen países, rexións e unha
rede de cuadrículas de 1 km2 (a rede LEAC, destinada para actividades de contabilidade do solo e
dos ecosistemas). O informe aplica o método da
"densidade efectiva de malla", que cuantifica o
grao no que as barreiras interrompen as posibilidades de desprazamento da fauna silvestre na paisaxe. A segunda parte do estudo investiga as posíbeis causas que contribúen ao aumento ou ao
descenso do grao de fragmentación, determinando a súa importancia relativa.

GUÍA
Esta
Guía,
promovida pola
Asociación Véspera de Nada e
financiada a través
de “crowfunding”,
presenta
unha
explicación das
transformacións
sociais que xa
están en marcha e
que van supoñer a
fin da “Era da
Abundancia e do
Crecemento”, ao tempo que ofrece un amplo conxunto de recomendacións arredor do que podemos
ir mudando cada un/unha de nós nos terreos da
nosa economía, do consumo enerxético, do transporte, da alimentación, da saúde, da vivenda e da
educación. O obxectivo non será só sobrevivirmos
ao Peak oil ou teito do petróleo, senón construírmos unha Galiza que teña un futuro mellor despois do petróleo.
Máis info: http://galiza.pospetroleo.com
Vídeo: http://is.gd/videoGZposPetroleo

‘RECURSOS’ CERNA
PIDEA 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.
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CAMBIOS LEXISLATIVOS
QUE AFOGAN AS RENOVÁBEIS
Fernando Blanco Silva*

FONTES DE ENERXÍA RENOVÁBEIS E A
NECESIDADE DE REDUCIÓN DE
EMISIÓNS
As fontes de enerxía renovábeis son
aquelas que non se esgotan co tempo,
podendo ter usos térmicos (solar térmica,
biocarburantes, biomasa, xeotérmica,
etc.) ou para producir electricidade (fotovoltaica, eólica, hidráulica, etc.), que se
diferencian das fontes convencionais en
que teñen un impacto ambiental moito
menor e tamén un prezo de produción a
curto prazo máis elevado.
A explotación das fontes de enerxía
renovábeis realizábase desde sempre en
sistemas pasivos que aproveitaban a
radiación solar (arquitectura bioclimática). Durante o século XX desenvolvéronse
novas técnicas de explotación das fontes
renovábeis, tanto para usos térmicos
(enerxía xeotérmica, radiación solar
mediante concentradores, etc.) como
eléctricos (hidráulica, solar fotovoltaica,
eólica, etc.), aínda que a única economicamente competitiva era a grande hidroeléctrica. O resto de tecnoloxías eran
coñecidas, pero a súa explotación comercial era inviábel porque o custe de produción por cada kWh era moi superior ás
tecnoloxías convencionais. A aprobación
do Protocolo de Quioto en 1997 supón
un cambio nesta política, xa que busca a
redución das emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (G.E.I.) no Planeta. Entre
os G.E.I., o máis habitual é o dióxido de
carbono (CO2), provocado pola combustión de hidrocarburos e carbón para usos
enerxéticos (produción de electricidade
ou aproveitamentos térmicos), de forma
que, para frear o Quecemento Global, era
necesario modificar todas as políticas
enerxéticas. A Unión Europea ratificou o
Protocolo de Quioto asumindo de forma
vinculante os seus obxectivos, que pasan
polas seguintes liñas de actuación:
a. Demanda do consumo de enerxía primaria, mediante a eficiencia enerxética e a redución da demanda de
enerxía útil.
b. Substitución das fontes menos eficientes (en particular dos derivados
petrolíferos) por outras menos contaminantes. Nesta liña, incluíase a pro10 cerna

dución de electricidade usando tecnoloxía nuclear, aínda que é altamente
rexeitada polo seu impacto ambiental.
c. Fomento das tecnoloxías que menos
dióxido de carbono producen, en particular as fontes de orixe renovábel, a
coxeración, o aproveitamento de
R.S.U. (residuos sólidos urbanos), que
no caso da produción eléctrica son
recoñecidas como de Réxime Especial.
Outro aspecto importante é a dependencia de petróleo. A Unión Europea é
deficitaria en petróleo e as reservas existentes limítanse a uns poucos países
(unicamente Dinamarca é excedentaria
en enerxía) e os países do Sur de Europa
caracterízanse pola inexistencia de
recursos petrolíferos e unha dependencia
total do exterior. Esta é unha debilidade
para as economías nacionais, que se evitaría co fomento das fontes autóctonas e
renovábeis, diversificación de tecnoloxías
e uso de procesos de alta eficiencia. Na
gráfica seguinte podemos ver a dependencia enerxética do exterior, liderada
polos estados con menos recursos económicos.
MARCO NORMATIVO DAS FONTES
RENOVÁBEIS E AS PRIMAS
Até finais do século XX, o sector
enerxético estaba intervido pola administración e non estaba moi clara a diferenza entre esta e as empresas, e sen com-

petencia entre estas. Esta situación anómala producíase noutros sectores considerados estratéxicos como as telecomunicacións, transporte por ferrocarril, etc.,
até que en 1997 o Ministerio de Industria
decide modificar o marco xurídico aprobando a Lei 54/1997 do Sector Eléctrico, e
numerosa normativa derivada.
Un dos contidos fundamentais desta
Lei é a protección do medio ambiente,
fomentando o uso das fontes renovábeis
e de alta eficiencia enerxética. A normativa recolle a discriminación entre as fontes do Réxime Especial e do Réxime Ordinario. As fontes do Réxime Especial son
as tecnoloxías usadas para a produción
de electricidade con baixo impacto
ambiental (renovábeis, coxeración, aproveitamento de RSU, aproveitamento de
lodos de depuradoras, etc.); as de Réxime
Ordinario son as convencionais (nuclear,
gas natural, carbón, etc.), marcando a
preferencia polo Réxime Especial. Unha
instalación é considerada dentro do Réxime Especial despois de ser recoñecida
como tal pola administración autonómica (cando está situada nunha única
Comunidade) ou polo Ministerio de
Industria (situada en varias comunidades), e debe figurar previamente no
Rexistro de Preasignacion de Instalacións
do Réxime Especial.
Desde o punto de vista do promotor,
o custe de cada kWh a partir das tecno-

Os importes das primas calculáronse
cun criterio obxectivo, facer que as instalacións do Réxime Especial fosen atractivas desde o punto de vista do propietario,
e que as mellor situadas tivesen unha
rendibilidade acorde co mercado. No obstante, non se actualizaron segundo a
evolución do mercado.
A asignación de prezos á enerxía
eléctrica é complexa, xa que as compañías eléctricas deben adiantar os custes aos produtores e, posteriormente,
trasladalos aos consumidores finais.
Dado que o Ministerio de Industria mantiña uns prezos máximos para a electricidade, as comercializadoras non podían
aumentar os custes de venda á medida
que se encarecían os custes de compra.
Como consecuencia do incremento da
potencia renovábel, as compañías comercializadoras acabaron pagando un prezo
máis alto pola electricidade comprada
que o abonado polos consumidores
finais, producindo un desequilibrio no
mercado. A normativa recolle explicitamente que as comercializadoras adiantarán estes cartos, pero que a diferenza
debe ser asumida polos propios clientes.
Desta maneira aparece o Déficit Tarifario.
Actualmente, o Déficit supón uns 30.000
millóns de euros, derivados dunha débeda acumulada nos derradeiros dez anos,
No obstante, débese matizar que neste
Déficit participan outros compoñentes: a
garantía de potencia, a interrompibilidade, o custe da electricidade do Réxime
Ordinario, etc.
LEIS PARA A “SOSTIBILIDADE
ENERXÉTICA”: A REFORMA ELÉCTRICA
Co fin de frear este Déficit, créase
nova normativa. O 28 de xaneiro de 2012
aprobouse o Real Decreto Lei 1/2012 polo
que se procede á suspensión dos procede-

un imposto directo, aplícase en todo o
territorio español, ten un tipo de gravame
do 7% sobre o importe total recibido pola
enerxía vertida á rede eléctrica nacional
(a partir do 1 de xaneiro de 2013), e aplícase tanto á produción de electricidade
en Réxime Ordinario como en Réxime
Especial.

Ramses Pérez

loxías do Réxime Especial será superior,
de forma que a normativa vixente
fomenta a produción eléctrica con diferentes ferramentas, entre elas, as primas.
Para as tecnoloxías ordinarias existe un
prezo de compra, pagado pola compañía
eléctrica distribuidora aos produtores,
pero esta cantidade sería insuficiente
para conseguir beneficio económico, así
que o Ministerio de Industria aprobou as
primas á produción de electricidade, que
incorporan un importe extra por cada
kWh denominado “prima”. O valor das
primas depende das tecnoloxías e da data
de implantación das mesmas; en 2012
acadaron os 7.000 millóns de euros, abonados polos consumidores na Tarifa Eléctrica.

A aprobación deste imposto suporá
incrementar os custes das instalacións xa
en funcionamento, o que pode derivar no
seu peche temporal ou definitivo se o seu
marxe de rendibilidade é escaso.

mentos de preasignación de retribución
nas novas instalacións de produción de
enerxía eléctrica en Réxime Especial. Esta
Lei pecha temporalmente o Rexistro de
Preasignación de instalacións do Réxime
Especial e na práctica impide que as
novas centrais eléctricas que usen tecnoloxías renovábeis sexan beneficiarias das
primas á produción, imprescindíbeis para
que sexan economicamente interesantes.
O peche temporal foi inmediato e todas
as instalacións que desde ese momento
están fóra do Rexistro non teñen dereito
a percibir primas á produción.
A suspensión das primas supón a
total paralización do sector, xa que sen
elas e coas tecnoloxías actuais é moi difícil que unha instalación sexa rendible
desde o punto de vista do inversor, e a
actividade sectorial limítase ao mantemento das existentes. Este Real Decreto
Lei foi rexeitado por todo o sector, entre
outros motivos, por non dar un prazo de
regularización dos proxectos xa iniciados
e porque non se avaliou unha rebaixa das
primas, que polo menos permitise
implantar algunhas instalacións nos
emprazamentos máis axeitados. No caso
das instalacións xa existentes, as que
cobraban as primas seguían en funcionamento.
Debido a que a normativa previa consolidaba as primas durante os primeiros
25 anos da instalación (Real Decreto
436/2004) estas non se podían recortar,
polo que o Ministerio de Industria aprobou un novo imposto que grava a produción eléctrica do Réxime Especial, denominado “imposto sobre o valor da
produción da enerxía eléctrica”. Este
imposto está recollido na Lei 15/2012 de
medidas fiscais para a sostibilidade
enerxética, aprobada o día 28 de decembro, e ten as características seguintes: é

A ferramenta máis recente foi o Real
Decreto Lei 9/2013, de 12 de xullo, polo
que se adoptan medidas urxentes para
garantir a estabilidade financeira do sistema eléctrico, tamén coñecido como
Reforma Eléctrica. Este Real Decreto
toma diferentes medidas sobre o sector
eléctrico co fin de recortar o Déficit Tarifario, como a redución das primas ás instalacións que xa as estaban cobrando.
Trátase dun cambio completo na modalidade de retribución que aínda ten flocos
pendentes de concretar. As instalacións
que xa estaban funcionando nun réxime
de primas cobrarán uns ingresos que aseguren un rendemento económico bruto
dun 7,5% antes de impostos, ao tempo
que segue sen abrirse (e non se prevé a
súa reabertura) o Rexistro de Preasignación. Isto limita aínda máis o funcionamento das instalacións porque entre o
novo imposto á produción (Lei 15/2012
de medidas fiscais) e a redución das primas da Reforma Eléctrica é posíbel que
as instalacións con custos fixos (en particular a coxeración) non sexan economicamente interesantes e se proceda ao seu
apagado.
Outro aspecto importante da Reforma Eléctrica é que non regula o autoconsumo,é dicir, cando unha empresa consume a enerxía que ela mesma produce. Por
exemplo, unha fábrica cun consumo duns
100 kW podería recortar o seu consumo
da rede convencional, ao producir
enerxía a través dunha pequena central
(fotovoltaica, minieólica). A regulación
do autoconsumo está desfasada e a
Reforma eléctrica non a desenvolve. Na
práctica, a súa situación é de alegalidade.
A lexislación recolle a posibilidade deste
tipo de instalacións até 100 kW (no caso
da biomasa este límite elévase a 1 MW)
pero existen múltiples lagoas xurídicas
que impiden a súa implantación. Ademais
o Regulamento Electrotécnico de Baixa
Tensión obriga a contar co visto e prace
da empresa distribuidora, debido a que o
autoconsumo é contrario aos intereses
cerna 11
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da distribuidora e esta pode poñer atrancos para impedilo. Por tanto, sería recomendábel detallar as condicións técnicas
do autoconsumo para impedir posíbeis
abusos por parte das distribuidoras.
CONSECUENCIAS NA PRODUCIÓN
ELÉCTRICA E NO CRECEMENTO DO
SECTOR EN GALIZA
A aposta polas enerxías renovábeis e,
en xeral, por preservar o medio natural
ten un sobrecusto importante a curto
prazo, pero trátase dun investimento solvente no futuro. O cambio de titulares do
Ministerio de Industria supuxo un cambio
fundamental na política enerxética , e, no
caso da produción de electricidade, unha
aposta encuberta polas tecnoloxías máis
baratas (as do Réxime Ordinario, e en
particular a enerxía nuclear), moito máis
contaminantes e de impactos irrecuperábeis. O Déficit Tarifario é un serio problema, pero unicamente foi a escusa desta
aposta, porque en 2012 aumentou en
outros 4.000 millóns de euros, incluso co
peche do Rexistro.
Na práctica, conxelarase a produción
de electricidade verde, e a medio prazo,
as instalacións menos viábeis deixarán de
ser explotadas pola existencia do Imposto á produción antes citado.
O sector das renovábeis foi un dos
primeiros da economía española. En 2012
contou cuns ingresos duns 10.000

millóns de euros a través de man de obra
especializada, da internacionalización do
sector e dun reinvestimento moito maior
que no resto de sectores (sobre un 5% do
importe anual, cando a media da economía española é do 1,35%). Outro
aspecto moi favorábel ás renovábeis é
que o seu custe débese á man de obra, á
fabricación de compoñentes, á mellora
das infraestruturas públicas, etc., que
derivan na creación de milleiros de
empregos inducidos. Mentres, nos combustíbeis tradicionais, o custe débese ao
material, aos gastos de extracción e ao
transporte, que crean menos postos de
traballo e maioritariamente nos países
produtores.
Galiza é a Comunidade Autónoma
máis afectada polos recortes das renovábeis e, tendo os mellores recursos da
Península, o seu aproveitamento é moi
limitado. No caso da eólica, a implantación de centrais leva paralizada desde
2007. Daquela convocouse un Concurso
eólico que tiña como grande vantaxe o
fomento de emprego na Comunidade
mediante a participación de empresas
galegas. O cambio de goberno autonómico en 2009 e a posterior anulación do
Concurso de 2007 retrasaron en tres anos
a implantación de novos parques eólicos.
A nova adxudicación do Concurso realizouse en novembro de 2010 e, dado que
a implantación dos novos parques ten
lugar nun prazo medio de dous anos, en
xaneiro de 2012 non estaban anotados
no Rexistro de Preasignación. Coa suspensión deste, foi imposíbel que os novos
parques eólicos cobrasen primas. Segundo a Consellaría de Industria, o novo concurso eólico tiña prevista a creación de
máis de 13.000 empregos e un investimento de 3.000 millóns de euros.
Ademais de suspenderse a implantación dos novos parques, están en proceso
os Expedientes de Regulación de Emprego nas fábricas de compoñentes de
GAMESA e ALSTOM en As Somozas (máis
de 100 empregos directos perdidos e
outros tantos indirectos). Os recortes nas

renovábeis tamén se notaron na caída de
facturación das empresas instaladoras de
electricidade, das empresas especializadas no mantemento de centrais e das de
obra civil.
No caso da biomasa a situación é
similar. Galiza ten excelentes recursos,
pero a implantación desta tecnoloxía
está por debaixo dos obxectivos recomendábeis. O aproveitamento da biomasa forestal precisa dun ciclo completo
que debe iniciarse na limpeza dos montes, seguir na recollida de residuos forestais e finalizar no aproveitamento dos
mesmos en forma de calor (caldeiras de
biomasa), ou producindo electricidade. O
plan de promoción da biomasa (Orde do
14 de novembro de 2008) marcaba como
obxectivo a construción de 12 plantas de
produción de electricidade a partir da
biomasa. A posta en marcha destas plantas garantiría unha demanda estábel e
fomentaría a explotación comercial dos
residuos coas sinerxías inmediatas (a limpeza dos montes e a diminución dos
incendios). Só se puxeron en funcionamento 2 das 12 plantas previstas, e sen
unha política de primas que garanta un
atractivo económico. A minihidráulica, a
minieólica, a fotovoltaica ou a undimotriz tamén quedaron paralizadas.
Aparte destas consecuencias inmediatas, debemos reflexionar sobre a
situación a longo prazo. Galiza dispón
dos mellores recursos eólicos, hidráulicos
e de biomasa de toda a Península Ibérica
que deben ser interesantes para o inversor. A implantación masiva de centrais do
Réxime Especial durante a derradeira
década provocou importantes investimentos na mellora das tecnoloxías, isto
derivou nuns custes cada vez máis baixos
e que os prezos das renovábeis vaian
converxendo cos das fontes tradicionais.
En dez anos, o prezo de implantar 1MW
de enerxía eólica ou fotovoltaica reduciuse nun 30%, mentres que o prezo dos
combustíbeis convencionais aumentou
entre un 5% e un 10% cada ano.
O problema principal de non apostar
polas renovábeis está en que en cinco ou
dez anos será inviábel calquera iniciativa
empresarial na que a enerxía teña un
custe importante (sectores primario e
secundario) e sen competitividade con
outros países que dispoñen de recursos
propios.
* Fernando Blanco Silva é Enxeñeiro industrial e
Responsábel de Enerxía e Sustentabilidade da
Universidade de Santiago de Compostela.
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AS CENTRAIS DE BOMBEO: UNHA
NOVA AMEAZA PARA OS NOSOS RÍOS
Fins Eirexas*

A razón destas centrais de bombeo ou
de ciclo reversíbel non é outra que especulación enerxética. Trátase de aproveitar
a “luz barata” xerada cando a demanda é
baixa (usualmente pola noite e fins de
semana) para bombear auga dende un
encoro a un lago elevado ou a outro
encoro a maior cota, turbinándoa cando
a demanda fai que o prezo do quilovatio
estea alto, xeralmente durante a xornada
laboral. Tal acontece, por exemplo, con
instalacións de bombeo próximas a centrais nucleares (como a de Iberdrola en
Cofrentes, Valencia). Úsase a enerxía
nuclear que non se vendeu para “transformala” en enerxía verde e colocala con
sobreprezo no mercado eléctrico, á costa
dos fondos públicos en primas e da prioridade que o quilovatio hidroeléctrico ten
sobre as demais fontes de xeración.
Lonxe de significar, como demostraremos máis adiante, unha medida para
mellorar a eficiencia, promover a suficiencia ou proporcionar estabilidade ao
subministro eléctrico, estes proxectos son
para ADEGA un inmenso timo, unha estafa perpetrada coa cooperación necesaria
das administracións, cómplices dun verdadeiro lavado de megavatios suxos e
dunha descarada malversación de fondos
públicos.
OS IMPACTOS
No aspecto ambiental, as empresas
intentan camuflar o impacto destes proxectos argumentando que estas centrais
non precisan da construción de novos
obstáculos nos ríos: Certo. Mais calan ou
minimizan os efectos que a execución
das faraónicas obras, de entre catro e seis
anos de duración, que suporán a construción de centrais en caverna, de quilómetros de tubaxes soterradas e tendidos
eléctricos, e mesmo de lagos artificiais de
ducias de hectáreas, terán en áreas de
altísimo valor natural. Xeraranse millóns
de toneladas de entullos que será preciso
“redistribuír” en parques de áridos con

GN-FENOSA

Novos aproveitamentos hidroeléctricos ameazan os sobreexplotados ríos galegos. Son as centrais de bombeo. Proxectos no
Miño (Belesar III e Os Peares III) por parte de GN-Fenosa; no Sil (Santo Estevo II e Santa Cristina) de Iberdrola, e Edrada-Santo
Estevo de GN-Fenosa; e no Limia (Salas-Cunchas), tamén de GN-Fenosa, atópanse xa en execución ou en diferentes fases de
tramitación.

Operacións Salas-Cunchas.

superficies por veces maiores dun millón
de m2, sobre paisaxes tan privilexiadas
como as da Ribeira Sacra, ou en plena
Reserva da Biosfera Gerês-Xurés, con
especies tan emblemáticas como a aguia
real.
Os impactos sobre os ecosistemas
fluviais afectados son tamén considerábeis. As obras obrigarán á seca total ou a
rebaixar notabelmente o caudal do Miño,
Sil e Limia durante meses e de xeito recorrente mentres duren as obras. Particular
impacto terá o proxecto de central
reversíbel de Santa Cristina que partindo
do encoro de Santo Estevo, vai elevar a
auga até un lago situado na parte alta do
canón do Sil de 35 Ha de extensión. A
paisaxe da Ribeira Sacra, Patrimonio da
Humanidade e LIC da Rede Natura,
mudará para sempre.
Outras veces, o bombeo faise dun
encoro a outro. É o caso dos bombeos de
Belesar e Os Peares no Miño, do proxecto
Edrada (Mao)-Santo Estevo (Sil), e da

central do encoro de Salas (Salas) ao das
Cunchas (Limia). Este último proxecto, en
trámite por parte da Confederación
Hidrográfica Miño-Sil, pretende facer un
by-pass entre dous encoros, un deles, o
das Cunchas, con graves problemas de
eutrofización. Habida conta do mal estado ecolóxico deste encoro, fortemente
eutrofizado polas verteduras da actividade agrogandeira e con continuos episodios de floración de cianobacterias tóxicas, resulta moi posíbel que a toxicidade
acabe estragando o de Salas.
AS MENTIRAS DAS ELÉCTRICAS
1. Xestión de vales e puntas de demanda: Preténdese facer ver que a electricidade que non se consume nun momento
dado “pérdese”, esquecendo que paralelamente á xestión da demanda (que
debería ir orientada cara a súa redución),
deberíase xestionar tamén a oferta reducindo a xeración de enerxía cando non se
precise. Porén, as empresas empregan o
concepto de eficiencia enerxética de
cerna 13

2. Puntas ocasionais na produción de
renovábeis: É a tradicional xustificación
de moitas centrais de bombeo: Aportar
“constancia” ao subministro fronte ás
“irregularidades” na produción que teñen
algunhas renovábeis, especialmente a
eólica. A este respecto, as promotoras
non descoñecen que o actual parque da
xeración enerxética estatal está composto por un “mix” de varias fontes, mesmo
renovábeis con subministro moi previsíbel e estábel (hidroeléctrica, solar) e que
algunhas das “non renovábeis” tradicionalmente consideradas como as garantistas do sistema pola súa estabilidade,
están suxeitas tamén a variacións e indeterminacións que poderían comprometer
a súa continuidade. Razóns económicas,
políticas, etc., poden condicionar de xeito
determinante os prezos e a dispoñibilidade destas enerxías no mercado, alén dos
posíbeis accidentes que poderían obrigar,
como aconteceu en Xapón despois de
Fukushima, ao apagado de todas as
nucleares. E tamén a respecto da estabilidade, non foi esta a xustificación
empregada polo goberno español en
2010 para aprobar o Decreto 134/2010
de axudas ao carbón, que primaba a
queima de carbón estatal fronte ao
importado e aos ciclos combinados?
Na documentación dos proxectos, as
eléctricas amosan, ao referirse ao réxime
de funcionamento das centrais, cal vai
ser o ciclo de operacións (ver Figura 1).
Pódese apreciar que lonxe de atender a
motivos conxunturais (atender a puntas
ocasionais na produción de renovábeis), o
réxime de funcionamento (bombeo de fin
14 cerna

ADEGA

Plano da central hidroeléctrica reversíbel en caverna de Edrada-Santo Estevo.
ADEGA

xeito interesado e perverso. Esquecen
que previa á eficiencia está o aforro e que
unha parte do aforro consiste en non
producir enerxía se esta non vai ser consumida, habida conta de que na súa produción, incluídas as fontes renovábeis,
xéranse importantes impactos ambientais e que na súa distribución á rede pode
perderse até o 30% da enerxía xerada.
Por tanto, desde o punto de vista da eficiencia ecolóxica, a mellor enerxía non é
a renovábel, senón a que non é preciso
producir. Estas eléctricas non teñen pensado reducir a súa xeración de enerxía
nin sequera no actual contexto de crise
económica, malia a que na documentación dos seus proxectos constatan un
“retraso da demanda”. Ben ao contrario,
as empresas pretenden mesmo aumentar
esta produción co único e pouco disimulado obxectivo de “rendibilizar” unha
enerxía que nun momento dado non
poden colocar no mercado, en troques de
aforrar a súa xeración.

Plano da central reversíbel en caverna de Santa Cristina, nos Canóns do Sil.

Wikipedia

Esquema dunha central hidroeléctrica reversíbel en caverna.

de semana e os días de diario turbinado
pola mañá e bombeo pola noite) deixa
claro que o verdadeiro obxectivo do proxecto é colocar no mercado, cando a
demanda (e o prezo) é máis alta (horario
laboral), a enerxía acumulada mediante
bombeo no encoro superior, turbinándoa
en momentos de baixa demanda (noites e
fins de semana). Ulas as supostas puntas
de produción das renovábeis? Ou é que o
vento sopra máis pola noite que polo día?
Logo de desmontado o argumento da
“febleza” do subministro das renovábeis e
da necesidade de xestionar os excedentes, cómpre avaliar cal é a procedencia
desta enerxía que, mediante bombeo,
quere almacenarse nun encoro. A este
respecto, confírmase outra volta o que
ADEGA e outras organizacións ecoloxistas vimos denunciando a respecto das
centrais de bombeo. Na documentación
dos proxectos recóllese que “a electricidade almacenada nos intres de menor
demanda virá xeralmente dun ‘mix’ de
xeración baixo en C –eólica e nuclearcon menor participación dos ciclos combinados de gas”. Por tanto, non son unicamente as renovábeis as responsábeis
deste “exceso” de produción non colocado. Tamén as nucleares e as centrais de
gas contribúen a xerar a electricidade
(non renovábel e contaminante) que é
usada para bombear auga en períodos de
baixa demanda e que despois, ao ser turbinada, é convenientemente “lavada” en
megavatios “limpos” e colocada no mercado a un prezo superior, mesmo primado con axudas públicas.
Por outra banda, as empresas aluden reiteradamente nos seus proxectos ao
aumento da produción eólica tanto a
nivel galego como estatal. A nivel galego,
dos 2.325 MW licitados pola actual
Xunta no último concurso (2010) apenas

só se instalou un 2% a día de hoxe, e a
nivel estatal, a supresión das primas aos
novos proxectos renovábeis supuxo un
brusco parón no desenvolvemento destas
enerxías.
3. Autoabastecemento: É outro argumento relacionado coa dependencia
eléctrica do “exterior” do Estado español.
No entanto, as promotoras destes proxectos en Galiza non consideran o ámbito galego como a referencia válida neste
caso. Por que non entón o ámbito peninsular ou europeo? De facelo, e considerando a suficiencia eléctrica galega,
comprobarían que Galiza é excedentaria
na produción de electricidade e que a
demanda industrial e urbana está por
baixo da capacidade de produción das
centrais autóctonas. A este respecto, o
concepto de autoabastecemento cómpre
ligalo ao aforro e á eficiencia. Ao aforro
porque, como xa se dixo, a mellor enerxía
é a que non é necesario producir, e tendo
acadado Galiza a suficiencia eléctrica
(por certo cunha importante porcentaxe
de renovábeis, ao contrario que outros
lugares do Estado) non precisaría producir máis. E á eficiencia, porque alén de
que no proceso de bombeo existe un
déficit enerxético neto de arredor do
30%, a electricidade producida por este e
outros proxectos similares non vai ser
consumida polo tecido económico galego
senón que será exportada á meseta,
sufrindo novas perdas durante o transporte que poderían supoñer outro 30%.
4. Cumprimento do Protocolo de Quioto: Xerar electricidade “limpa” evitando a
emisión de CO2 é outra das escusas coas
que as eléctricas xustifican estes proxectos. Porén, o incumprimento sistemático
por parte do Estado español das condicións fixadas polo Protocolo de Quioto
non vén dunha baixa xeración de enerxía

procedente de fontes renovábeis. Vén da
non diminución (agás nestes últimos
dous anos, e debido á crise económica e
á caída do consumo) das fontes que queiman combustíbeis fósiles. A este respecto, tanto no Estado como en Galiza non
se produciu unha substitución á “alternatividade” (de aí precisamente a denominación das renovábeis como alternativas)
entre as enerxías limpas e as suxas. Ben
ao contrario, incrementáronse ambas as
dúas. Por tanto, a cuestión non debería
ser cantas emisións de CO2 vai “aforrar” a
construción destas centrais de bombeo,
senón cantos dos megavatios producidos
en Galiza con carbón e gas van ser substituídos (e consecuentemente cantos
grupos térmicos van deixar de emitir) ao
poñer en marcha estes proxectos. A resposta é ben sinxela: cero. E por certo, no
seu balanzo de gases, as eléctricas fan só
referencia ás supostas (ficticias, como
acabamos de amosar) emisións “evitadas”. Esquécense de cuantificar, por
exemplo, os gases emitidos pola combustión dos motores que durante os 5 ou 6
anos de obras vai emitir a maquinaria,
especialmente os camións de gran tonelaxe que transportarán os entullos até as
entulleiras a razón de 327 viaxes diarias
(caso da central Salas-Cunchas).
REMATAR CO FRANQUISMO
AMBIENTAL
As concesións que o ditador realizou
a finais dos 50 por un período de 99 anos
deron a estas empresas dereito de pernada sobre os nosos ríos. Xa en plena democracia os seus proxectos incumpriron sistematicamente e durante décadas
normas como as leis de Pesca Fluvial ou
de Augas. En calquera outro país estas
aberracións estarían corrixidas desde hai
anos, as instalacións derrubadas, as
empresas responsábeis multadas e os
seus directivos imputados. En Galiza, váiselles premiar con novas instalacións,
incluído o delirante proxecto de lago suspendido e central de bombeo en caverna
nos canóns do Sil, en plena Rede Natura.
ADEGA esixe da Xunta e do Ministerio o
rexeitamento destes proxectos e a apertura de expedientes para a recuperación
destas concesións por incumprimento
sistemático da normativa de pesca, de
augas e ambiental. Hai aínda alguén que
se pregunte por que algúns ex-presidentes do goberno e ex-ministros acadan
dourados retiros nos consellos de administración das trasnacionais eléctricas?
* Fins Eirexas é Secretario executivo de ADEGA.
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A XESTIÓN DO LIXO

SITUACIÓN NA GALIZA E NOUTRAS
ÁREAS DO ESTADO ESPAÑOL
Manuel Soto*

Neste artigo revisamos os modelos e os resultados da xestión do lixo en diferentes ámbitos do Estado español. A recollida
separada encóntrase hoxe xeralizada a través de sistemas que segregan 4 ou 5 fraccións diferenciadas. Os modelos de 4 fraccións baseados na separación dobre húmido-seco e as recollidas monomateriais de papel-cartón e vidro (Córdoba, Montejurra (Navarra), Barbanza, Nostián) atinxen recuperacións no rango do 13 ao 28% do lixo en materiais reciclábeis e do 8 ao 20%
do lixo en materia orgánica compostábel, con valores globais do 30-35% en masa. Os modelos que prescinden da recollida
separada da materia orgánica, como SOGAMA ou Pamplona, reciclan entre o 8 e o 22%, mentres que entre o 68 e o 90% dos
residuos municipais recóllense mesturados e sen posibilidades de recuperación. Os modelos de recollida porta a porta, de aplicación en moitos concellos cataláns (e máis recentemente tamén en Euskadi), segregan igualmente 4 ou 5 fraccións, mais con
resultados moi superiores en cantidade e calidade. Entre os ámbitos estudados, Barbanza mostra os mellores resultados e
SOGAMA, os peores.
Os obxectivos da xestión de residuos
veñen fixados pola xerarquía de opcións,
que establece a prioridade da prevención, a reutilización e a reciclaxe, por
esta orde, fronte á valorización enerxética e ao vertido. A recollida separada (RS)
ou selectiva na orixe, a clasificación posterior en planta e a transformación
mediante compostaxe da fracción orgánica son as principais operacións dirixidas á preparación para a reutilización e
para a reciclaxe.
Os resultados de distintos modelos
de recollida e tratamento pódense avaliar en función das porcentaxes de valorización material alcanzados e da calidade dos produtos reutilizados. O Cadro I
móstranos as cifras para distintos ámbitos do Estado español. A diversidade de

modelos e a existencia de información
non sempre comparábel fai preciso unha
explicación en detalle destes resultados
que, a priori, se poden presentar como de
difícil compresión.
O CASO CATALÁN
Cataluña é hoxe o país cunha política e resultados máis avanzados de todo
o Estado español. A recollida separada
atinxiu en 2010 o 60% de papel/cartón
(PC), o 64% de vidro, o 27% da materia
orgánica e o 27% de envases lixeiros
(EnL). O resultado global é dun 40% de
RS e reciclaxe.

a mediados da década de 1990. Xa a partir de 2000 se iniciou a posta en marcha
de programas municipais de recollida
separada porta a porta (p-a-p) e en 2004
tíñase acadado a recollida separada dun
12% dos residuos orgánicos. A lei catalana de 2003 e os programas de xestión
fixaron o obxectivo dun 55% de recollida separada para 2012, e foron incrementando os medios para conseguilo.
Entre estes medios, destacan os canons
ou impostos ao vertido e á incineración
do lixo, e o destino das cantidades ingresadas ao financiamento das recollidas
selectivas de calidade.

A recollida separada da materia
orgánica domiciliaria en Cataluña e a
súa compostaxe tivo orixe no proxecto
Residu Minim da CEPA, posto en marcha

Así, se en 2000 eran 70 concellos os
que iniciaran a recollida separada dos
residuos orgánicos, pasaron a 194 en
2004, a 448 en 2007, e a 946 en 2012.

CADRO I. Recollida selectiva e recuperación de materiais reciclábeis en diferentes ámbitos do Estado español.

Ámbito
Cataluña
Córdoba
Montejurra
Nostián
Barbanza

R
59,4a
-

Fraccións obxecto de recollida separada e cantidades
expresadas como % RM
FORM
FSRM
PC
V
EnL
9,5
-a
10,9
4,5
3,3
51,3
47,5
21,4
28,9

32,1
35,4
67,1
59,4

5,4
4,1
4,6
4,6

1,8
6,3
3,2
5,7

Outros
12,2

MR
30,9 b

9,4
6,7
3,8
1,4

17,4
16,6
13,4
27,5

Resultados da recollida e do
tratamento (% RM)
MOC
VMT
Vertido
7,8
38,7b
26,7
16,2
12,5
20d
8,2

33,6
29,1
13,4
35,7

66,4
57,1c
66,6d
54,3e

Pamplona
68,4
12,0
5,2
4,7
9,7
21,5
5,5
27,0
73,0
La Ribera
90,0
4,8
1,7
2,6
0,9
8,6
0
8,6
62,7f
SOGAMA
89,9
3,4
2,9
2,3
1,6
8,2
0
8,2
48,4g
Lectura: RM: Residuos Municipais (ou lixo); R: Resto; FORM: Fracción Orgánica de Residuos Municipais; FSRM: Fracción Seca de Residuos Municipais; PC:
Papel e Cartón; V: Vidro; EnL: Envases Lixeiros (plástico, metal e mixtos); MR: Materiais Reciclábeis; MOC: Materia Orgánica Compostada; VMT:
Valorización Material Total.

Notas:
a
Inclúe R+FSRM.
b
Neste caso, trátase das recollidas selectivas brutas, mentres a MR e VMT poden ser lixeiramente inferiores pola presenza de impropios nestas recollidas ou maiores pola separación en planta.
c
Descontadas as perdas debidas á estabilización biolóxica da materia orgánica destinada a vertedoiro.
d
A materia orgánica compostada non se pode considerar compost (fora de especificacións), senón bioestabilizado e non se suma á VMT. O vertido ten descontadas as perdas debidas á estabilización biolóxica
da materia orgánica e tampouco contabiliza a materia orgánica compostada.
e
Descontadas as perdas debidas á estabilización biolóxica da materia orgánica destinada a vertedoiro.
f
Descontadas as perdas debidas á estabilización biolóxica (biogás) da materia orgánica destinada a vertedoiro.
g
Descontadas as perdas debidas á incineración.
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En conxunto, Cataluña acadou a recollida separada do 27% dos residuos orgánicos en 2010. Para isto, empréganse
diferentes modelos de recollida. En 2012,
82 concellos aplicaban un modelo p-a-p,
608 un modelo de contedores de beirarrúa, e 28 combinaban ambos modelos.

“Cataluña, cun 40% de RS e
reciclaxe, é hoxe o país cunha
política e resultados máis
avanzados de todo o Estado
español”

A recollida p-a-p ofrece moi bos
resultados e permite acadar entre o 60 e
o 80 % de recollida separada dos residuos orgánicos e cunha calidade superior ao 90%. Porén, a calidade dos sistemas de contedores de rúa pode baixar do
80% de materiais propios. A calidade
media en Cataluña en 2010 foi do 86,4%
de materiais propios (aqueles residuos
aos que vai dirixido un determinado tipo
de contedor), cumprindo o obxectivo
establecido nun 15%. Un estudo da calidade química (metais pesados) do compost de 15 plantas indicou que 3 obtiñan
compost da clase A (compatíbel coa
agricultura ecolóxica), 9 da clase B (uso
xeral en agricultura), e 3 da clase C (uso
agrícola restrinxido), de acordo co RD
849/2005 sobre fertilizantes. Os metais
que condicionan en maior medida a calidade do compost son o Pb, Cu e Zn.
Un segundo grupo de experiencias
son as de Córdoba, Montejurra (Navarra)
e Nostián e Barbanza en Galiza. Todos
estes ámbitos caracterízanse por aplicar
un modelo similar de recollida selectiva,
baseado na separación húmido-seco en
contedores de rúa. Os resultados son moi
similares nos catro ámbitos, aínda que
superiores no caso do Barbanza e peores
no de Nostián. Comparativamente, a
planta do Barbanza atinxiu unha recuperación de materiais reciclábeis (MR) claramente superior á dos outros ámbitos,
mentres a baixa cantidade de compost
aparece compensada pola súa boa calidade (clase B nos últimos anos). Córdoba
atinxiu compost clase C. Para Montejurra, non temos datos.
Os modelos nos que non se recolle
materia orgánica, como os de Pamplona,
La Ribera (tamén en Navarra) ou SOGAMA están claramente limitados, xa que a
maior parte dos residuos, chegando ao
90%, non son recollidos de forma sepa-

Figura 1. A recollida de papel/cartón e vidro nos contedores propios é unha achega que descansa
fundamentalmente no esforzo da cidadanía, mais que atinxe o 10% en Barbanza fronte ao 6% no
ámbito SOGAMA. A planta do Barbanza suma unha cantidade de materiais reciclábeis (MR) aínda
maior. Pola contra, a planta de Nostián quédase atrás e SOGAMA fica moi lonxe. Con todo, os
resultados de Nostián serían bos se o compost tivese boa calidade, o que de novo depende máis do
que fan na planta que da participación cidadá.

rada. Os relativamente bos resultados de
Pamplona débense á consolidación
desde hai décadas dos circuítos de recuperación de fraccións tales como papel,
vidro, téxtiles e outras fraccións minoritarias, pioneiras en Europa, así como á
compostaxe de restos de xardinería.

“A recollida porta a porta ofrece
os mellores resultados e permite
recuperar o 80% dos residuos”

RECUPERACIÓN DE MATERIAIS
RECICLÁBEIS EN GALIZA
No Barbanza, as recollidas selectivas
de vidro e papel/cartón alcanzaron valores medios do 57% e 25%, respectivamente, algo máis elevadas que nos
ámbitos de Nostián (57% e 19%, respectivamente) ou SOGAMA (49% e 19%,
respectivamente). Porén, a reciclaxe de
PC no Barbanza atinxiu o 59%, grazas en
boa medida á separación en planta do
papel recollido no contedor de Fracción
Seca de Residuos Municipais (FSRM).
Pola contra, a reciclaxe de PC no ámbito
Nostián ficou no 22% e no ámbito
SOGAMA no 19%. En ambos casos, as
empresas prefiren enviar o papel a biodixestión (Nostián) ou a incineración
(SOGAMA), no canto de recuperalo para
reciclaxe.
A captura de EnL no contedor FSRM
do Barbanza alcanzou unha media do
79%, o que permitiu reciclar o 50% das

cantidades xeradas destes materiais. Así,
a valorización material total de MR foi
do 27,5% dos residuos municipais (RM)
xerados. No ámbito Nostián, a recuperación de EnL foi só do 29%, o que xunto
coa menor recuperación de P/C conduce
a una recuperación total de MR do 13%
do lixo xerado.
Aínda que as recollidas separadas de
PC e vidro son lixeiramente inferiores no
ámbito SOGAMA que nos outros dous, os
peores resultados débense precisamente
ao modelo de recollida de envases e ao
tratamento en planta. O índice de captura do contedor amarelo resultou de só o
10,6% dos residuos de envases lixeiros
xerados en 2011. Tras a selección en
planta, SOGAMA alcanzou un 7,4% de
recuperación final desta fracción, fronte
ao 29% de Nostián e ao 50% do Barbanza.
Así, a valorización material total no
ámbito SOGAMA foi dun 8,3% dos RM
xerados, porcentaxe á que o complexo
de Cerceda achega unha parte mínima.
De feito, só o 2% dos residuos que
entran en SOGAMA son recuperados
para reciclar (Figura 1).
RECOLLIDA SEPARADA DA MATERIA
ORGÁNICA E COMPOSTAXE
Os resultados neste capítulo tamén
xogan a favor da planta do Barbanza,
que foi mellorando ao longo dos anos a
calidade das recollidas e do compost producido. Barbanza e Nostián fan uso do
mesmo modelo de recollida, separando
as fraccións húmida (ou materia orgánicerna 17

— DIAGRAMAS DE FLUXO. ENTRADAS E SAÍDAS —
Residuos xerados e resultados obtidos (% en relación a RM total xerado;
*no caso do compost, inclúe as perdas asociadas á MOC procesada).
ÁMBITO BARBANZA

ÁMBITO NOSTIÁN
XERACIÓN RM (2011): 176.267 t
RECOLLIDA E TRANSPORTE A PLANTA
155.895 t (88,4%)

Puntos
Limpos

37.689 t
(21,4%)

118.206 t
(67,1%)

FORM

FSRM

Tromel

Tromel e
balís!co
> 60
mm

OUTRAS
6.664 t (3,8%)

< 60 mm

< 60 mm

> 60
mm

Triaxe

t1
t2
t3

REC. MONOMATERIAL
13.708 t (7,8%)
8.056 t
(4,6%)

5.652 t
(3,2%)

PC

V

Biodixes"ón
Dixestato
Deshidratación
Compostaxe

Triaxe
Triaxe
Compactado

Compost
Afino
Rexeites

79.902 t
Voluminosos
2.537 t
Lodos EDAR: 768 t

Diagrama de fluxo e procesos na planta de Lousame (Mancomunidade Serra do Barbanza). Residuos xerados e resultados obtidos (% en
relación a RM total xerado; *no caso do compost, inclúe as perdas
asociadas á MOC procesada). Cantidades anuais medias para o período 2009 a 2011.

VERTIDO
117.409 t
(66,6%)

22.458 t
Lodos biodixes"ón:
11.744 t

Biogás
Electricidade
5.974 mWh
MR planta:
9.910 t (5,6%)
Inclúe:
- 6.575 t EnL (3,7%)
- 1.589 t P/C (0,9%)
- 1.723 t Madeira
(1,0%)

- 22 t Outros
(0,01%)

“Compost”
sen rexistrar
17.062 t
(20,0%)*

Diagrama de fluxo e procesos na planta de Nostián (A Coruña e Consorcio das Mariñas). Residuos xerados e resultados obtidos (% en
relación ao RM total xerado; *no caso do compost, inclúense as perdas asociadas á materia orgánica procesada). Cantidades anuais
medias para 2011. (t1, t2, t3: separación por tamaños en tres fraccións, menor, media e maior).

Ramsés Pérez

ÁMBITO SOGAMA

Ramsés Pérez

Tanques dixestores na planta de Nostián.

Diagrama de fluxo e procesos nas plantas de SOGAMA (Cerceda) no
ano 2011. Residuos xerados e resultados obtidos (% en relación a RM
total xerado).
Pila de compost na planta de compostaxe de Lousame.
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ca) e seca (ou materiais reciclábeis). Mais
na práctica, a separación pola cidadanía
non é suficientemente boa e os residuos
orgánicos recóllense nos dous contedores, de tal forma que só o 46% dos residuos orgánicos no Barbanza e o 38% en
Nostián van ao contedor de fracción
orgánica (FORM). Eses son, por tanto, os
índices de recollida selectiva da fracción
orgánica nestes dous ámbitos.
A calidade desta recollida é maior no
concello da Coruña (80% de residuos
orgánicos compostábeis), e peor nos
concellos do Consorcio das Mariñas
(63%), o que lle dá ao ámbito Nostián
unha media do 72%, lixeiramente superior ao valor acadado no Barbanza
(70%). Vemos así que as diferenzas na
calidade da fracción orgánica entre Nostián e Barbanza son reducidas.
Porén, a estratexia de procesamento
en planta é claramente diferente. No Barbanza realízase só a compostaxe do residuo orgánico procedente do contedor
FORM, polo que se obtén unha produción
de compost reducida pero de calidade
apta para uso agrícola (clase B con excepcións, pero sempre mellor que clase C).
Seguindo esta estratexia, a mellora dos
resultados vai ligada á mellora da participación cidadá na separación en orixe.
Pola contra, Nostián separa en planta a materia orgánica que chega en
ambos contedores (FORM e FSRM) e, tras
someter a primeira á biodixestión para
obtención de biogás, mestura as dúas
fraccións para compostar. O resultado é
un compost de calidade insuficiente para
o seu uso agrícola. Porén, se optaren por
manter liñas de compostaxe separadas, a
mellor calidade da recollida de FORM na
Coruña permitiría obter un compost
compatíbel co seu uso agrícola. Velaí
unha recomendación que fixo a Xunta de
Galiza en 2007, mais que as entidades
responsábeis de Nostián non decidiron
aplicar. No concello da Coruña recóllense unhas 20.000 t de FORM con suficiente calidade (80%) de propios para
producir compost de calidade agrícola, o
que permitiría incrementar a cifra de
reciclaxe nun 10% do lixo.

“A reciclaxe de papel no Barbanza
atinxiu o 59%, mentres que no
ámbito Nostián ficou no 22% e
no ámbito SOGAMA, no 19%”

En conclusión, a recuperación total
no Barbanza resultou dun 36% RM e en
Nostián ficou no 13,4%, ao non constatarse a calidade e uso do compost. A súa
vez, o vertido foi do 54% e 67% en cada
un dos ámbitos. Os bos resultados de
Barbanza poden non ter futuro a raíz das
pretensións de Ecoembes, coa indiferenza da Xunta, de penalizar as altas cifras
de reciclaxe alcanzadas. A planta de
Lousame (Barbanza) incluso ten atinxido
menos dun 40% de vertido en anos
anteriores, cando realizaba a compostaxe da fracción orgánica recollida no contedor FSRM. Se ben o resultado da compostaxe destas fraccións de mala
calidade non é un compost para usos
agrícolas, si presenta importantes beneficios ambientais, xa que evita o vertido
de residuos orgánicos non estabilizados
e reduce a cantidade total a vertido.
VALORIZACIÓN ENERXÉTICA
SOGAMA utiliza gas natural para
secar os residuos e elaborar o combustíbel para a incineradora. A produción de
enerxía eléctrica obtense tanto do gas
natural utilizado en réxime de coxeración como da planta incineradora. Puidemos calcular a eficiencia enerxética
para os anos 2006 a 2008 (únicos nos
que houbo información pública suficiente), que resultou no rango de 0,25 a 0,41,
inferior por tanto al valor de 0,6 establecido na actual normativa para poder
considerar a incineración como valorización (Anexo II da Lei 22/2011). A razón
principal atópase en que SOGAMA non
aproveita o calor residual da combustión
do lixo, ao non ter consumidores no
lugar onde se atopa. Polo tanto, a súa
eficiencia nunca poderá ser elevada.
Un 36% dos residuos xestionados por
SOGAMA foron vertidos sen tratamento
previo (vertedoiro da Areosa), e un 62%
foron incinerados, en 2011. Ao vertido

directo de 311.480 t de RU sen tratar
súmanse 35.510 t de rexeites do proceso
de elaboración de combustíbel, 70.890 t
de escouras e 35.435 t de cinzas de incineración. Estas últimas constitúen residuos perigosos, una cantidade maior que
todos os residuos perigosos inicialmente
presentes no lixo.
EMPREGOS E RECICLAXE
Sen termos en conta os empregos
destinados á recollida, na planta do Barbanza hai un traballador cada 380 toneladas de lixo tratado, e na de SOGAMA
cada 2.496 t tratadas. No medio fica
Nostián, cun emprego cada 1.200 t.
SOGAMA tratou en 2011 874.000 t precisando 350 empregos. A mesma cantidade de lixo en plantas de reciclaxe e
compostaxe como a do Barbanza precisaría 2.300 empregos directos. Por tanto,
descontando os 350 existentes actualmente, podemos afirmar que estamos a
perder case 2.000 empregos por queimar
en vez de reciclar. A cifra é aínda maior
se temos en conta a recollida selectiva e
a educación ambiental.
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COMO REDUCIR OU EVITAR
A CONTAMINACIÓN POR RADON
EN EDIFICIOS E VIVENDAS
Xoán Miguel Barros Dios*

Neste artigo, preséntase un pequeno número de técnicas, as máis acaídas e de fácil realización coas tecnoloxías actuais, para
introducir na construción ou na rehabilitación de vivendas e edificios que teñen demostrado sobradamente a súa eficacia e
eficiencia, é dicir, a súa capacidade para resolver a contaminación por radon interior e a un custo económico baixo, a maioría
das veces.
O cancro de pulmón é dos máis
letais. Ademais dunha elevada incidencia, entre o 12 e o 16% dos casos, ofrecen unha esperanza de supervivencia de
5 anos logo de ser diagnosticado. Isto
débese, sobre todo, a que a maioría dos
casos se diagnostican nunha fase avanzada da enfermidade.
O cancro de pulmón ten etioloxía
multifactorial. O seu principal factor de
risco é o hábito tabáquico, seguido da
exposición ao gas radon (Rn222) que contamina vivendas e edificios. Atribúese ao
tabaco o 79% dos casos en homes e o
47% nas mulleres. O radon é a segunda
causa deste cancro e a primeira en persoas que nunca foron fumadoras. Trátase
dun gas incoloro, inodoro e insípido que
aparece na cadea de desintegración do
uranio 238 (U238), directamente a partires do radio (Ra226). O radon emite partículas alfa radioactivas (formadas por
dous neutróns e dous protóns) que son
núcleos de helio (He42) que, ao chocaren
nas células do epitelio pulmonar poden
causar alteracións xenético–moleculares
e finalmente provocar cancro.
O Rn ten unha vida media de 3,8
días. A concentración deste gas nas
vivendas depende fundamentalmente do
contido en uranio e radio do substrato
xeolóxico sobre o que se asentan, aínda
que existen outros factores da vivenda
que poden influír nos niveis de radon,
como son a antigüidade, o tipo de construción, os materiais empregados, a altura da vivenda ou os hábitos de ventilación dos seus ocupantes.
As primeiras evidencias da relación
entre cancro de pulmón e exposición a
radon, proceden das análises realizadas
en mineiros, que foron seguidas por
estudos de casos e controis nos que xa se
cuantificou a asociación entre radon
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Gráfico 1: Exhalación do gas radon, procedente do radio-226 presente nas rochas do subsolo, ricas
en uranio-238. As vías de penetración aos edificicios son múltiples: cámaras de aire, fendas do formigón ou cemento da soleira, conducións sanitarias, eléctricas, etc, e aeorosois das augas de pozos
en duchas e baños.

residencial e o risco de cancro pulmonar.
Ditos estudos levaron á Axencia
Internacional de Investigación sobre o
Cancro (IARC) e á Environmental
Protection Agency (EPA) de Estados
Unidos a clasificalo como canceríxeno
humano. A EPA aconsella que non se
superen concentracións superiores aos
148 becquerels por metro cúbico (Bq/m3)
e a Organización Mundial da Saúde
(OMS) ten rebaixado recentemente a
recomendación a 100 Bq/m3, baseándose nos pooling-studies de 2005, estudos
conxuntos dos mellores casos-controis
europeos e americanos. Os últimos dados

do Mapa de Radon de Galiza1 indican
que o 18,5% das 3.065 vivendas medidas
até finais de 2012 superan os 200 Bq/m3,
polo que estamos nunha zona de elevada exhalación de radon. Para máis detalles sobre o radon remito a un anterior
artigo de CERNA (nº 62)2.
ESTRATEXIA FRONTE Á ENTRADA DE
GAS RADON NAS CASAS
Dado que o radon se cola nas vivendas e edificios a través dos seus alicerces, procedente do subsolo no que se
asentan (Gráfico 1) e que a cantidade
depende, entre outras causas, da estirpe

2. Estancar o paso do gas con barreiras
impermeábeis situadas en todo elemento construtivo que estea en contacto co terreo.
Ao primeiro grupo pertencen as
seguintes técnicas:
a) Despresurización ou extracción, que
consiste en reducir o radon interior
dun edificio extraendo o aire existente no seu subsolo e, por tanto tamén,
nas pezas inferiores (soto, garaxe,
baixo); ben pasivamente, ben activamente, con extractores, habitualmente eléctricos.
b) Presurización, caracterizada por
introducir aire a presión nese subsolo
para arrastrar o aire contaminado
polo gas até as aberturas practicadas
convenientemente aos costados da
casa ou no tellado, evitando así o seu
paso a zonas altas do edificio.
Gráfico 2. Construción dunha arqueta de succión co seu rematado final, onde destaca a cheminea de
tubo de PVC que arranca da arqueta por baixo do solo da casa e sobe até o tellado, disimulada por
tras dun estante de obra. Caso real de domicilio en Pontevedra medido antes e despois polo Laboratorio de Radon de Galicia.

xeolóxica das rochas presentes no solar
de interese, semella sinxelo reducir a
entrada dese gas: evitando a súa entrada por todas cantas vías atope. Así,
desde a porosidade da soleira e do forxado sanitario, polos os circuítos dos cabos
ou conducións de electricidade, auga e
saneamento, calefacción, etc., o gas é
quen de concentrarse nas pezas baixas
dos edificios: sotos, garaxes con pouca
ventilación ou baixos. Desde aquí, vai
ascendendo co aire, pese a ser máis
pesado ca el. As escaleiras e ocos dos
ascensores, as conducións de calquera
tipo (cabos eléctricos, de calefacción,
auga, etc.) son os camiños que utiliza o
gas para subir até os andares superiores
das casas, que aínda que adoitan ter
niveis máis baixos de radon que os inferiores, non resulta infrecuente atopar
concentracións máis altas nun primeiro
ou segundo andar que nun soto ou nun
baixo. E por último, algo no que nunca se
repara: as cámaras de aire das paredes
son tamén bos vehículos de transmisión
do gas.
Polo tanto, toda a estratexia antiradon, seguindo á OMS3, consiste en evitar a entrada do gas ao edificar a casa (a
chamada prevención de radon), ou, unha
vez construída, botar fóra o gas na maior
proporción que sexa posíbel (a mitigación ou redución de radon).

Podemos sintetizar as medidas fronte ao radon, tanto residencial como
laboral, en dúas estratexias:

Ás técnicas do segundo grupo pertencen as barreiras anti-radon, a base de
materias plásticos impermeábeis ao
radon, como certas moléculas de polietilenos (Monarflex®)4 ou algúns produtos
de impregnación anti-humidade que se
anuncian tamén con capacidade de
impediren o paso do gas (EPONAL 336,
de Bostik)5.

1. Facilitarlle ao radon unha vía de escape para disuadilo da súa penetración
nos edificios.

O arquitecto Borja Frutos, o maior
coñecedor en España destes sistemas,
ten realizado a súa tese doutoral sobre

PROPOSTAS DE SOLUCIÓN

Gráfico 3: Extracción do aire do subsolo nunha casa. A cheminea arranca dunha arqueta de succión
escavada por baixo do soto ou do andar máis baixo do edificio e ascende ben polo interior, ben polo
exterior como é o caso na fotografía, até o tellado.
cerna 21

este tema, demostrando a eficacia de
varios deles. Disto deixou constancia nas
conferencias ditadas conxuntamente co
seu director de tese, Manuel Olaya6, nos
cursos de formación sobre radon que
tivemos a honra de dirixir no seo da USC
e cuxas presentacións poden ser consultadas no web do Laboratorio de Radon
de Galicia, no apartado de “Materiais de
formación” e dentro do Curso de
Formación de 2010.
Neste simposio presentan a proposta
ao Ministerio de Fomento cara a redacción do próximo Código Técnico de
Edificación (CTE), na que os autores
teñen demostrado a eficacia e eficiencia
da despresurización, tanto activa como
pasiva e, á súa inversa, a presurización.
Nos gráficos 2 e 3, obsérvase o fundamento das dúas técnicas e o funcionamento do sistema de arqueta de succión
que extrae ou introduce o aire, con
extractor (forzando a dinámica do aire
do subsolo) ou sen el, pasivamente. Nos
dous casos, faise a través da cheminea
de ventilación dirixida ao tellado ou, ás
veces, a unha parede lateral, e sempre
por riba das fiestras da casa.
A proposta de Frutos e Olaya supón a
clasificación do territorio segundo a porcentaxe de contaminación potencial por
radon das casas dunha zona. Así, en
colaboración co CSN, cuxos mapas
potenciais (Gráfico 4) establecen tres
categorías de risco (Gráfico 5), indícan-

Gráfico 4: Mapa de contaminación potencial por radon coa clasificación por niveis de risco do territorio español. Consello de Seguridade Nuclear. Fonte: Martín-Matarranz JL. El proyecto MARNA.
Ampliación del Mapa de Radón. Proyecto 10 x 10 del CSN. Relatorio do Curso de Formación Continua “El radón: exposición de riesgo para la salud. Soluciones para su reducción”. USC, 2010.
http://www.usc.es/radongal/documcursoradon2010/Dia%204/JLMatarranz1.pdf

se as actuacións requiridas (ver diagrama no Gráfico 6).
A categoría 0 corresponde ao nivel
“baixo”, con menos de 150 Bq/m3 de
media, e polo tanto con menos do 5% de
casas que superan os 200 Bq/m3. Este
tipo de terreo non esixe ningunha actuación, agás se está claramente fracturado
e favorece a saída do gas desde o subsolo. Daquela, e dependendo do nivel previsíbel atopado (pódense facer medidas
de radon a 80 cm de profundidade no
solo) habería que limitarse a poñer
membranas impermeábeis ou sistemas
de succión, se as concentracións son
máis altas.
No nivel 1, ou categoría “media”,
aplícase o mesmo procedemento en
terreos entre os 150 e os 200 Bq/m3,
actuando despois de que o estudo do
solar indique se hai ou non fractura. Se o
solo está fracturado, imporíanse os sistemas de extracción ou de presurización,
ficando só as membranas no caso contrario.
Por último, o nivel 2 ou “alto” de
contaminación potencial, corresponde a
solos que contan con máis de 200 Bq/m3
nunha grande proporción de casas (máis
dun 10%) onde se debería construír “a
proba de radon” con barreiras anti-gas e
con arquetas de succión.
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Na súa investigación, Frutos e Olaya,
teñen acadado reducións do 99% do
radon interior dun módulo experimental
construído en Saelices “El Chico”, provincia de Salamanca, onde tamén está
situada a cámara de radon para as intercomparacións e calibracións dos laboratorios que traballamos neste campo. Este
módulo está enriba dunha antiga mina
de uranio de ENRESA onde se acadan
niveis superiores aos 39.000 Bq/m3 no
soto, e aos 6.000 Bq/m3 no andar superior. Partindo destas concentracións,
ditos autores conseguiron reducións de
radon do 92% ao 99% segundo as diferentes técnicas aplicadas, tanto no soto
como no andar superior:
1. Extracción desde forxado sanitario
(soto: 74% e 1º andar: 96%).
2. Extracción natural con arqueta central (96% e 91%). Dá mellor resultado
que a arqueta lateral (58% e 53%).
3. Extracción forzada con arqueta central e extractor de 80W (99% e 93%).
Acada as mesmas porcentaxes de
redución que a forzada lateral de
igual potencia.
4. Presurización ou inxección de aire no
subsolo da casa, con arqueta central
(99% e 94%).

Proposta de regulación do CSN
Código Técnico da Edificación
CATEGORÍA

EXPOSICIÓN
POTENCIAL

TAXA
EXPOSICIÓN
(µR/h)

CONC. 226Ra
(Bq/kg)

TAXA
EXHALACIÓN
Bq/m2.s

CONC. 222Rn
Bq/m3

0

BAIXA

<7,5

<37,5

<0,053

<150

1

MEDIA

7,5-10

37,5-50

0,053-0,070

150-200

2

ALTA

>10

>50

>0,070

>200

Gráfico 5: Proposta para incluír no Código Técnico de Edificación coas tres categorías de risco identificadas no territorio
español, a partires do MARNA (Mapa de Radioactividade Natural), e que clasifica as diferentes áreas xeográficas en función da
contaminación por radon media. Fonte: Martin-Matarranz JL: “Principales recomendaciones de protección radiológica frente a
la radiación natural. Presentación no Curso de Verán: El gas radón como factor de riesgo ambiental para la salud humana”. USC,
Noia-2008. http://www.usc.es/radongal/actualizacions/6_recomendaciones_proteccion.pdf

5. Barreira anti-radon con membrana
elastomérica (96% e 94%).
Esta última técnica, probada con
materiais habitualmente utilizados no
noso medio na construción, como son os
poliuretanos (mesturas de isocianato e
poliol), ten acadado unha eficacia
importante. Moito mellor que algúns
produtos comercializados especificamente como impermeábeis ao radon,
que só dan resultado con concentracións
interiores de radon menores aos 500
Bq/m3. O produto só ten de cumprir unha
condición: que a mestura de ambas as
dúas substancias debe ter unha densidade dez veces superior á que se adoita
utilizar fronte ás humidades. E, por
suposto, débense cumprir sempre as
condicións de protección laboral ao realizar a proxección en paredes ou superficies, dados os seus efectos tóxicos, que o
Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) ten establecidas hai tempo.

CASOS PRÁCTICOS
Cando se mide a concentración de
radon nunha casa e se obteñen niveis
altos, moita xente pregunta se hai
algunha solución. E sempre respondemos
o mesmo: sempre hai solución. Poderá
ser máis ou menos complexa, mais sempre hai solución, e as máis das veces ben
sinxela.
O caso do Gráfico 2 corresponde a
un domicilio do casco pontevedrés,
medido dúas veces polo noso laboratorio: a primeira, en febreiro de 2009, deu
1.451 Bq/m3, e a segunda, en setembro
de 2010, despois da intervención construtiva dunha arqueta de succión, foi de
46 Bq/m3. Cun simple sistema de extracción na zona do problema, debaixo da
grande escaleira de granito dunha casa
de labranza típica galega, a redución foi
do 96,8%.
Outro exemplo da nosa experiencia
profesional en medir e reducir radon é o

dunha casa de Lugo. En 2009, obtivemos
dúas medidas de 717 e 805 Bq/m3 que
requiriron unha extracción forzada con
arqueta de succión, que rebaixou os
niveis até os 146 e 225 Bq/m3, o que
supón reducións do 79,6% e do 72,1%.
Nas inmediacións da Coruña, unha
casa lindante co monte nunha das súas
paredes, amosou unha altísima concentración de 2.414 Bq/m3. A intervención
recomendada foi tripla. Primeiro, houbo
que separar a parede da casa uns 15 ou
20 cm do monte, coa precaución de
construír un muro de contención da
terra circundante. En segundo lugar,
houbo que extraer á forza o aire desa
peza a través dun burato de ventilación
cun extractor. E, por último, impregnáronse as paredes do cuarto con poliuretano de alta densidade. A concentración
de radon pasou a ser de 306 Bq/m3, o
que supón unha redución do 87,3%.
Lembremos que o nivel límite legal para
casas xa construídas segue a ser de 400
Bq/m3, por máis que moitos sigamos a
loitar polos 200 Bq/m3 que se atribúen
para as casas de nova construción.
Outras dúas actuacións que convén
salientar corresponden a sendas institucións públicas de Santiago de
Compostela das que omitiremos referencias. A primeira, corresponde a un primeiro andar dun edificio histórico no
casco vello compostelán. En 2009 atopamos nel uns niveis de radon de 606 e
597 Bq/m3, que por medio de presurización se rebaixaron até os 258 e os 230
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Gráfico 6: Árbore de decisión na actuación construtiva á hora de reducir o radon nas casas segundo a proposta do
“CSN-Instituto para la Construción Eduardo Torroja”.

Bq/m3, acadando un descenso dos niveis
do 57,4% e do 61,5%.
A outra institución, trátase dun edificio de grandes dimensións, no que atopamos 884 Bq/m3 de media, aínda que
con picos de 1.000 e de máis de 2.000
Bq/m3. A intervención realizada, moi
contida polos límites que impón un edificio histórico, foi a presurización, introducindo aire ao interior do andar. O
resultado provisorio rebaixou os niveis
até os 452 Bq/m3, correspondente a
unha diminución do 49,9%. O proceso de
estudo segue aberto, e unha vez teñamos os resultados definitivos serán
motivo de publicación.
CONCLUSIÓNS
1. Galiza é una zona de alto risco de
contaminación en vivendas por radon.
2. É posíbel, cunha boa planificación do
territorio por parte das administra-

cións públicas (local, provincial, galega) –o que non deixa de ser pura
inxenuidade-, ter claras cales son as
zonas de maior risco do país, a partires do propio Mapa Galego de Radon.
Os mapas de radon son ferramentas
que indican aos construtores, arquitectos e cidadáns en xeral, se deben
ou non construír “a proba de radon” e
con que técnicas.
3. Os niveis de risco legais para casas xa
construídas seguen a ser os 400
Bq/m3, e para casas a construír, os
200 Bq/m3.
4. A única lexislación española sobre
radioactividade natural é a dos
ambientes laborais, para os que se ten
establecido un límite de 600 Bq/m3
en traballos de risco, e de 300 Bq/m3
en escolas, hospitais, residencias, etc.
Tamén nos lugares subterráneos ou
non subterráneos de “zonas de risco”

Notas:
1. (http://www.usc.es/radongal/mapa_med.html) Acceso: 13/08/13
2. Barros-Dios XM. O gas radon nas vivendas galegas. Cerna 2010; 62:32-35.
3. World Health Organization. WHO handbook on indoor radon: a public health perspective. Geneva,
Switzerland: World Health Organization; 2009.
4. http://www.monarflex.dk/ Acceso: 20/08/13
5. http://www.bostik.es/ Acceso: 20/08/13
6. Ambos os dous son investigadores do CSIC, no Instituto para la Construcción “Eduardo Torroja”, fundación asesora desde hai moitos anos do Ministerio de Fomento, para o que teñen elaborado propostas para seren incluídas no Código Técnico de Edificación. Non obstante ficaron fóra da versión publicada en 2006, e seguen pendentes da próxima revisión.
7. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/
ntp_148.pdf. Acceso: 21/08/13
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que o CSN vén de identificar como
aquelas que superen os 300 Bq (en
troques dos 200 considerados até
agora), os titulares das empresas
deberán proceder a medir o radon nos
postos de traballo e a reducir o gas se
fose necesario, comunicando ao
Rexistro Oficial da Comunidade
Autónoma (Dirección Xeral de
Industria) os resultados atopados.
Cómpre dicir que, polo de agora, non
temos notificación de ningunha empresa, nin da creación de Rexistro algún,
desde a publicación da normativa vixente (RD 1439/2010, e Instrución IS-33,
BOE/febreiro 2012). Tamén recibimos o
silencio por resposta, ante as numerosas
comunicacións que a principios de 2013
temos enviado aos sindicatos, ás ANPAs
do oeste peninsular, ás Deputacións provinciais galegas e a outras institucións,
para informarlles da nova lexislación. Só
un acuse de recibo. Os que se din dirixentes seguen a ser responsábeis desta
falta de responsabilidade, que xa dura 30
anos.

* Xoán Miguel Barros Dios é Profesor Titular de
Medina Preventiva e Saúde Pública da USC,
Facultativo Especialista da Área do Servizo de
Medicina Preventiva e Saúde Pública do CHUS
e Director do Laboratorio de Radon de Galicia.
Email: juanm.barros@usc.es

PREGUNTAS SOBRE AS
RADIACIÓNS ELECTROMAGNÉTICAS
E OS SEUS EFECTOS
Ana Rodríguez*

O aumento do uso das novas tecnoloxías desde finais do século XX é unha realidade estendida en todo o mundo que nos facilita en grande medida a nosa vida cotiá. Sen embargo, o emprego da tecnoloxía sen fíos non está exenta de polémica na maioría dos países onde amplos sectores das máis altas institucións de científicos de todo o mundo están atopando incrementos
importantes de enfermidades leves e graves, e cuestiónanse se poden relacionarse co incremento notábel dos niveis de radiacións electromagnéticas (REM). A continuación, suxerimos unha serie de cuestións arredor desta problemática.
- Cales son os niveis de REM permitidos pola lexislación española?
- Os niveis habituais na natureza das
REM están arredor de 0,01 V/m (Voltios/metro), mentres que os niveis
permitidos pola lexislación española
son de 42,25 V/m, é dicir 4225 veces
por riba do que estamos adaptados. A
grande maioría dos Wifi caseiros e
ordenadores acendidos xeran na súa
contorna próxima uns valores arredor
de 1,5 V/m, é dicir, moi por debaixo
do que marca a normativa vixente,
pero como pouco 150 veces por riba
dos niveis aos que os nosos corpos
están adaptados.
- Pero, é posíbel incrementar os
niveis de calquera compoñente
ambiental, sexa físico ou químico,
sen realizar estudos previos dos
seus efectos secundarios sobre a
saúde?
- Desgraciadamente, si. Na actualidade, é posíbel incrementar até 150
veces as REM en todo o mundo sen
ningún tipo de control sobre os seus
efectos na saúde. Cos medicamentos
sucedeu algo similar. De todos é
coñecido cando nos setenta a talidomida era vendida de xeito comercial
para curar doenzas, como por exemplo os vómitos nas embarazadas, e
que provocou malformacións en
milleiros de fetos e nenos. Este e
outros efectos tan negativos sobre a
saúde fixeron mudar estas prácticas,
esixíndose na actualidade estudos
previos de calquera tipo de medicamento que garantan a ausencia de
efectos secundarios antes de poñelos
no mercado. O que non se entende é
porqué non se aplican estas mesmas
precaucións no caso das ondas electromagnéticas.

“A grande maioría dos Wifi
caseiros e ordenadores
acendidos xeran na súa contorna
próxima valores de REM 150
veces por riba dos niveis
naturais”

- Teño a sensación de que as REM son
inocuas, porque todo o mundo usa
o Wifi e o móbil…
- A sensación ou percepción inicial de
inocuidade de calquera tipo de produto (sexa este químico, como os
medicamentos, ou físico, coma as
ondas) non garante a súa inocuidade. Se non, que llelo digan aos milleiros de afectados polos raios X que
sufriron de cancro e outras doenzas.
A mediados do século pasado era
común atopar consultas privadas de
médicos con aparellos para realizar
radiografías a todos os pacientes que
así o quixesen, pero nin médicos nin

pacientes eran conscientes do perigo
que corrían. Hoxe en día, os traballadores dos servizos de radioloxía dos
hospitais están obrigados a levar un
contador de radiacións, mesmo tendo
en conta que cando se fan radiografías estes especialistas están en
cuartos separados dos pacientes e
protexidos por materiais de construción especiais que inclúen o chumbo.
- E existe algunha indicación de que
as REM son perigosas?
- No monográfico sobre as REM publicado pola revista de alto prestixio
Journal of Total Science no ano
19961, xa se relacionaban con cancro
en humanos, diminución do crecemento do arboredo e alteracións
diversas en nenos ou en animais
como as abellas. Tamén descubrimos
que son axentes xenotóxicos ou
mutaxénicos, é dicir, que causan
cancros.
- E quen nos di isto?
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É importante lembrar que a catalogación das ondas electromagnéticas
como 2B pola OMS débese ao feito
probado de que o emprego do móbil
durante media hora ao día nun período de 10 anos incrementa nun 40% o
risco de padecer tumores cerebrais
da máxima nocividade3.

La Voz de Galicia

- Numerosos escritos científicos e de
divulgación que, polo de agora, na
súa maioría están en inglés, porque
estas tecnoloxías implantáronse
antes nos países anglosaxóns e alí a
preocupación xa é moito maior. De
todos os xeitos, temos información
en español. A Doutora en Ciencias
Biolóxicas e Catedrática na Facultade de Medicina, a Doutora Azanza2,
explicou esta problemática no Parlamento europeo en apoio á resolución
da OMS. Entrou tamén na polémica
xerada polos medios de comunicación, que nun claro acto de irresponsabilidade, e para minimizar a catalogación
2B
das
ondas
electromagnéticas, comparáronas co
café. Pero ben pensado, dámoslle
café aos nosos fillos? A resposta é
non, e se se lle pregunta a un médico diranos que non é bo. Sen embargo, non somos conscientes de que
alegremente sometemos aos nosos
fillos a doses de REM 150 veces por
riba dos valores habituais na natureza coa conexión dos ordenadores por
Wifi, que non por cabo. O que está
claro é que non controlamos a dose
de exposición, pois a esta súmase a
dos móbiles. Dariámoslles aos nosos
fillos café a todas horas e sen controlar a dose?

Veciños de A Doblada (Vigo) maniféstanse, no ano 2007, contra a instalación de antenas de telefonía
móbil no seu barrio.

- Quen máis fala disto en España?
- Dos efectos negativos das ondas
tamén fala o Catedrático Bardasano4,
Doutor en Medicina e Bioloxía, e xefe
de departamento da Universidade de
Alcalá de Henares, quen ademais foi
quen de convencer os parlamentarios
vascos para que apoiasen o documento 1815/2011 da Asemblea parlamentaria do Consello de Europa.
Sinala que estas ondas afectan a

“É feito probado que o emprego
do móbil durante media hora ao
día nun período de 10 anos
incrementa nun 40% o risco de
padecer tumores cerebrais”

glándula pineal, vinculada ao noso
sistema inmunitario, e sobre todo,
aos niveis de melatonina, unha substancia antitumoral natural, que pola
acción das REM reduce os seus niveis
no noso corpo. Polo tanto, non só
alteran o ADN inducindo a proliferación de células canceríxenas, senón
que limitan a súa posíbel reparación
por falta de melatonina.
- Só os expertos son coñecedores do
problema?
- Non, desde logo existe unha percepción crecente por parte da sociedade
de que as REM fan dano. Creáronse
diferentes asociacións5 e plataformas6 para defender a saúde fronte as
radiacións electromagnéticas. Fan un
esforzo loábel por manter as súas
páxinas web ao día, por alertarnos e
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avisarnos de que pode que as tecnoloxías sen fíos non sexan inocuas.
Estas asociacións están formadas por
persoas ás que un día lles cambiou a
vida ter unha fonte de REM próxima,
ou que ven como en áreas pequenas
se acumulan casos de tumores ao
redor das fontes emisoras de contaminación, nomeadamente de antenas.
- E logo, xa hai casos probados de
enfermidade pola exposición ás
REM…
- Que llo conten á empresa italiana
que tivo que indemnizar ao seu traballador porque no seu posto de traballo tiña que empregar o móbil
habitualmente7. Até creamos unha
enfermidade da que non se tiña ouvido falar antes de finais do século XX:
a “electrosensibilidade”, recoñecida
en Suecia como doenza e que,
segundo os estudosos, afecta xa a un
3% da poboación, como pouco. A
electrosensibilidade ponse de manifesto pola aparición dunha serie de
síntomas en maior ou menor grao
que inclúe as dores de cabeza, o
insomnio, a irritabilidade, alteracións
na pel (proído, queimazón), infeccións recorrentes, dificultades para
concentrarse, perda de memoria a
curto prazo, alteracións cardíacas,
variacións da tensión, desorientación, conxestión nasal, trastornos na
tiroides, debilidade capilar, mans e
pes fríos ou rixidez muscular, entre
outros). En España xa temos unha
persoa que recibe unha indemnización de por vida por ser electrosensíbel.

- Só hai un caso indemnizado, pero
cantas persoas electrosensíbeis
pode haber ao noso redor?
- A resposta dánola o Doutor Fernández Solá8, que traballa no hospital
Clinic de Barcelona. De feito, foi convidado ao Parlamento Europeo para
explicar os casos cos que el se atopa.
En España, as persoas con electrosensibilidade aínda no son tratadas
adecuadamente, simplemente porque
non se recoñece a súa enfermidade, e

incluso nalgúns casos son derivadas
a centros psiquiátricos, cando non,
tratados de “raras”. O Doutor di que
unha de cada dez persoas está
sufrindo danos por esta exposición
sen nin sequera saber a súa causa.

tindo o incremento do emprego de
distintos tipos de aparatos que elevan aínda máis a nosa exposición ás
REM, como a xeración 4G en móbiles
ou que se poña Wifi nas escolas e en
calquera sitio.

- Con todos estes datos, que fan os
nosos políticos e administracións?

- Vannos dicir despois que non o
sabían?

- En xeral, a súa contestación é: “non
está demostrado que fagan dano”.
Sen advertir que “non está demostrado que non o faga”. Isto está permi-

- O que deberían saber é que na actualidade non se pode saltar a normativa española de saúde pública (Lei
33/2011), que di: A existencia de indicios fundados dunha posíbel afectación grave da saúde da poboación,
aínda cando houbese incerteza
científica sobre o carácter do risco,
determinará a cesación, prohibición
ou limitación da actividade sobre a

“Cando no futuro esixamos
responsabilidades
xa pode ser tarde”

que concorran. Probabelmente, no
futuro esixiráselles responsabilidades
(artigos 56 a 61 de Lei 33/2011), pero
pode ser tarde para moitos afectados.
- Pero tamén en Europa son indiferentes?
- A situación a nivel europeo é diferente, xa que a preocupación dos
efectos das REM sobre a saúde é crecente. A Asemblea Parlamentaria do
Consello de Europa, no seu documento 1815/20119, insta aos Estados
a avisar á poboación do risco das
REM, a reducir a exposición da poboación ao máximo e, sobre todo, a dos
cativos por ser estes moito máis
sensíbeis ás REM. É máis, pide expresamente que se substitúa o Wifi por
cabo nos centros escolares, tal e
como xa fixo o goberno suízo e
algunhas institucións de Alemaña e
Francia.
- E en que se fundamenta esta petición?
- A Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa, que lamenta expresamente a falta de actuación por parte
da maioría dos gobernos europeos,
fundamenta as súas peticións no
informe Bioinitiative do ano 2007,
desvinculado das empresas de telecerna 27

fonía móbil. Está elaborado por 29
científicos independentes, incluído
un da Axencia medioambiental europea, e varios expertos de oncoloxía
dos Estados Unidos, Suecia e Dinamarca, entre outros países. Este
informe foi actualizado en 2012. A
última revisión constata a evolución
crecente de evidencias dos efectos
negativos das REM a nivel molecular,
celular, fisiolóxico e epidemiolóxico.
Nas súas conclusións, advirte sobre o
claro efecto biolóxico das REM;
danos no ADN atopado nos espermatozoides dos homes, que poderían
afectar a súa descendencia a través
das mutacións causadas; danos neurolóxicos; tumores de peito ou factor
de risco de Alzheimer. Indica ademais

“A Asemblea Parlamentaria do
Consello de Europa pide
expresamente que se substitúa o
Wifi por cabo nos centros
escolares”

- E con todo isto que podemos facer?
que existe unha clara relación entre
a leucemia e a exposición ás REM e,
por este motivo, pide á OMS que as
caracterice como Grupo I, é dicir,
como carcinoxénicas. Sinala que
debemos protexer os máis cativos por
ser os máis susceptíbeis de sufrir
todos estes danos dada a súa masa
corporal e densidade ósea, o que
queda apoiado pola Academia Ame-

Notas:
1. http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/180/1
2. http://www.youtube.com/watch?v=1jQ1J7BC54s
3. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
4. http://asanacem.blogspot.com.es/2010/06/comparecencia-del-dr.html
5. http://www.avaate.org/; http://www.asanacem.blogspot.com.es/
6. http://porlasbuenasondas.wordpress.com/
7. http://www.20minutos.es/noticia/1621726/0/supremo-italiano/sentencia/movil-cancer/
8. http://www.youtube.com/watch?v=PNEytO_OjFM&feature=relmfu
9. http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta11/eres1815.htm
10. O SAR é a Taxa de Absorción Específica, un número que aparece nos móbiles e que indica a radiación
que absorbe o noso corpo ao usar este dispositivo.
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ricana de Pediatría nun manifesto do
pasado mes de decembro do 2012.
Outros grupos de riscos son as mulleres embarazadas, pola susceptibilidade do feto a sufrir danos, e as persoas maiores, polo peor funcionamento
do sistema inmunitario.

- O primeiro, reflexionar e facer un
balance axeitado dos “pros” e “contras” das novas tecnoloxías, incluídos
os problemas das REM. En segundo
lugar, mercar os produtos con máis
garantías (comprobar o SAR10 dos
móbiles é unha boa opción); empregar o modo cabo dos rooter e desconectar a Wifi; usar os portátiles co
software Wifi apagado, xa que aínda
que non se empregue, continúa a
emitir; ter todos os dispositivos apagados de noite que é cando se segrega a melatonina; e, sobre todo, protexer os máis cativos, que están
baixo a nosa responsabilidade, propoñendo aos centros escolares que
muden a Wifi por cabo.

* Ana Rodríguez é membro de ADEGA.
+ info: http://www.avaate.org

A ORIXE DAS RÍAS GALEGAS
Xoán R. Vidal Romaní*

X.R. Vidal Romaní.

En 1901, o xeógrafo Von Richthofen, na súa viaxe arredor do mundo, ao chegar a Galiza definiu as rías como un novo tipo
de beiramar dándolle o nome que daquela xa lle outorgaban os galegos. Sen embargo, as rías non son exclusivas de Galiza,
hainas tamén en Corea do Sur, nos Estados Unidos, en Nova Zelandia ou en Chile.

Situación da “Illa Galiza” despois da fragmentación de Panxea hai 100
millóns de anos.

COMO SE FORMARON AS RÍAS?
Unha ría fórmase polo asolagamento do curso final dun río causado pola
suba do nivel do mar, polo afundimento
da beira costeira ou por ambas as dúas
causas. Nas rías xúntanse a auga doce,
os nutrientes e os sedimentos transportados polos ríos co afloramento mariño
movido polo vento e procedente das
fondas augas oceánicas. Isto axuda a
comprender a extraordinaria produtividade biolóxica das rías galegas.
As rías galegas formáronse esencialmente pola erosión realizada polos
ríos que conflúen nelas. As rías altas e
medias son as máis cativas porque
nelas desembocan pequenos ríos, aínda
que as de Muros ou Arousa son as de
maior dimensión de todas, nelas van
dar dous ríos grandes, o Tambre e o
Ulla, respectivamente, Obsérvanse
algunhas excepcións, como é o caso da
Ría de Vigo, demasiado grande para os
dous pequenos ríos que conflúen nela
(Verdugo e Oitavén). E aínda é máis
sorprendente o feito de que a bacía

Ríos Galegos atlánticos entre 200 e 100 millóns de anos antes de agora.

Miño-Sil (galaica-leonesa-portuguesa)
e o río Lima (Limia) (galaico-portugués)
non desen dúas grandes rías, senón
amplos vales fluviais.
O proceso xeolóxico polo que se formaron as rías galaico-portuguesas
comezou hai 200 millóns de anos.
Daquela, todas as terras emerxidas do
mar que había no mundo formaban o
megacontinente de Panxea. Cando Panxea racha por mor da Tectónica de Placas, os anacos comezan a moverse formando os continentes actuais,
individualizadamente, como os tímpanos
de xeo que aboian nas augas do mar, e
aínda seguen a facelo, por un fenómeno
chamado deriva continental. Deste xeito,
a Península Ibérica, un dos anacos nos
que rachara Panxea pasou a ser unha illa
rodeada polo mar: no Leste e no Sur polo
Mediterráneo, no Oeste polo Atlántico e
no Norte polo Cantábrico.
Nesa Galiza de hai 200 millóns de
anos, os ríos comezan a escavar as súas
canles cara ao mar. Desde entón, non
se teñen producido grandes modifica-

cións nos efluentes atlánticos que
manteñen practicamente o mesmo percorrido, aínda que cada vez máis afundidos na terra formando vales fluviais
que teñen até 600m de profundidade.
Un exemplo visíbel deste proceso son
os Canóns do Sil.
Mais aínda, hai outro feito que ten
influído moito no desenvolvemento das
Rías Galegas: o erguimento da Cordilleira Cantábrica. Esta cadea montañosa emerxe até a súa altura actual
durante o Terciario inferior, hai entre
65 e 23 millóns de anos. Non remata,
como podiamos supor no triángulo
Becerreá-Sarria-Triacastela, senón que
enlaza con outra estrutura tectónica, a
depresión chamada Corredor de Ourense até chegar a Celanova onde se divide en dúas pólas: unha que segue a
raia entre Galiza e Portugal desde a
depresión Budiño-Tui até A Guarda e
Caminha; e outra, máis ao Sur, esténdese desde Lindoso no Gerês até Viana
do Castelo.
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X.R. Vidal Romaní.

Mapa da Cadea Cantábrica sinalando a posición da fosa tectónica nomeada como Corredor de Ourense. Autor: Figura modificada de Vegas, R. La
continuación de la Cordillera Cántabro-Pirenaica en el borde atlántico de
la Península Ibérica, Geocaceta, 48, 2010, 179-181.

Nacemento do Miño hai 5 millóns de anos.

Mapa da Cadea Cantábrica, incluída a súa parte galega.
Figura modificada de Vegas, R. La continuación de la Cordillera Cántabro-Pirenaica en el borde atlántico de la Península Ibérica, Geocaceta, 48, 2010,
179-181.

A Cordilleira Cantábrica no seguimento do Corredor de Ourense non se
ergue, senón que afunde, formándose
as bacías tectónicas terciarias (Vilalba,
Sarria, Monforte de lemos, Maceda e
Xinzo de Limia). Este feito provoca o
desvío das augas de cabeceira dos ríos
galegos atlánticos cara á depresión do
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Corredor de Ourense, para máis tarde
xerar o Miño, o maior río galego e
tamén o máis novo (apenas ten 5
millóns de anos).

24 millóns de anos antes de agora),
impediu que ambos ríos desen escavado as súas rías, pese ao seu grande
caudal. De aí o nome de “Rías secas”.

No treito final da Cordilleira Cantábrica onde corren agora o Miño e o
Lima (Limia), o levantamento que tivo
lugar durante o Paleóxeno (entre 65 e

Así pois, as rías galegas naceron hai
millóns de anos, pero non todas ao
mesmo tempo. As Rías Baixas (Muros,
Arousa, Pontevedra e Vigo) creáronse

hai 110 millóns de anos; as Rías Altas
(Ribadeo, Viveiro, Ortigueira, O Barqueiro, Cedeira), hai 24 millóns de anos
e as Rías Medias, (Ferrol, Ares, Betanzos, Coruña, Corme e Laxe, Camariñas),
hai 5 millóns de anos. E o cuarto tipo
de ría, as “Rías Secas” (as que coinciden coas desembocaduras do Miño e do
Lima), formáronse hai 110 millóns de
anos, pero debido ao levantamento da
Cordilleira Cantábrica. Este é un proceso que aínda agora segue activo.
FRAXILIDADE ECOLÓXICA
Un dos principias problemas das
rías é o da súa fraxilidade ecolóxica.
Unha das súas ameazas é a regulación
que fan as empresas hidroeléctricas das
augas dos ríos que conflúen nelas. Case
todos os ríos galegos (Limia, Miño,
Tambre, Grande, Mero, Xallas, Eume,
etc.) están bloqueados por encoros. No
inverno, en época de chuvias e durante
as cheas, é práctica común abrir as
comportas dos encoros para librar o
exceso de auga que poida supor un
risco para a seguridade da balsa. O
ceibe masivo de auga realizada por
todos os encoros á vez xera mudanzas

brutais no réxime de salinidade das
augas cando esas avenidas chegan ao
fondo das rías. As dotacións masivas de
auga doce teñen efectos devastadores
na acuicultura e nun período de tempo
moi breve, ao provocaren unha mortalidade masiva nos bancos de bivalvos.
Durante o verán, o proceso vén sendo
ao contrario. A acumulación de auga
nos encoros para conseguir manter a
produción de enerxía hidroeléctrica
agosta o caudal dos ríos até límites
incríbeis provocando tamén danos na
fauna e na flora dos ríos.
Por outra banda, na beiramar das
rías galego-portuguesas sitúase a
maior parte da poboación de Galiza e
do Norte de Portugal, polo que as posibilidades de contaminación das rías
increméntanse especialmente durante
o verán cando, ao diminuír o caudal
dos ríos, desaparece o efecto de dilución das augas residuais e vertidos
urbanos. Isto novamente afecta os cultivos marisqueiros.
Nalgún caso, nas zonas de cabeceira dos ríos, sitúanse grandes lagoas
artificiais creadas polo abandono de

antigas minas (Meirama, As Pontes)
cuxos produtos tóxicos son encanados
cara ás rías. Tamén se xeran importantes achegas de material miúdo (lamas)
procedentes dos entullos que a industria da lousa (Barco de Valdeorras)
verte directamente no Sil (Miño). Agora
a minería do ouro de Corcoesto podería
abrir un novo capítulo de contaminación para o río Anllóns e o seu estuario.
Por todo isto, a poboación de Galiza asentada, preferentemente, ben á
beira dos seus ríos (Lugo, Ourense), ben
na costa das súas rías (Ferrol, Coruña,
Pontevedra, Vigo, Tui-Valença, Viana do
Castelo) tense transformado nun pacífico refén das empresas privadas que
manexan ao seu gusto e para o seu
proveito as augas continentais e
mariñas de Galiza, influíndo así negativamente noutras actividades de maior
relevancia, como a industria marisqueira, e na calidade das súas augas continentais e costeiras.
* Xoán R. Vidal Romaní é Director do Instituto
Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal.
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ESPECIES EXÓTICAS MARIÑAS
DE GALIZA
A definición de especie exótica ou
alóctona refírese ás especies, subespecies ou taxons, incluíndo as súas partes,
gametos, semente, ovos ou propágulos
que puidesen sobrevivir ou reproducirse, introducidos fóra da súa área de distribución natural e da súa área potencial de dispersión, que non podería
ocupar sen a introdución directa ou
indirecta, ou sen a intervención do
home. Se a especie exótica é causa de
cambio ou ameaza para a diversidade
biolóxica nativa, xa sexa polo seu comportamento invasor ou polo risco de
contaminación xenética, falamos entón
dunha especie exótica invasora.
De pequenos, na escola, os mestres
ensinábannos varios exemplos de especies exóticas como a pataca, o millo, os
tomates ou o tabaco, traídos das Américas polos conquistadores españois.
Algo despois chegábamos a saber que
os bosques de eucalipto non eran orixinariamente galegos, senón australianos. Xa na actualidade lemos na prensa
os problemas que están a traer os
visóns americanos escapados das granxas peleteiras, a ameaza que constitúe
o galápago de Florida para as nosas tartarugas autóctonas ou vemos e escoitamos nos nosos parques a vistosos periquiños orixinarios de Sudamérica que
un día fuxiron das súas gaiolas.
En Galiza hai polo menos 521 especies exóticas inventariadas, a maioría
delas de orixe terrestre. Pero, no mar,
que sucede no mar? Alguén podería
nomear unha soa especie exótica
mariña? Seguramente a moitos de vós
non se vos ocorre ningunha. Existe un
grande descoñecemento do número de
especies exóticas mariñas e das alteracións que están a provocar sobre os
ecosistemas nativos de Galiza.
VÍAS DE INTRODUCIÓN NO
MEDIO MARIÑO
A Introdución é o movemento pola
acción directa ou indirecta do home
dunha especie exótica fóra do seu
medio natural pasado ou presente. Este
movemento pode realizarse dentro dun
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Ostra rizada ou xaponesa Crassostrea gigas na Ría de O Barqueiro.

país ou entre países ou zonas fóra da
xurisdición nacional.
Segundo a intencionalidade das
mesmas podemos clasificalas en involuntarias, cando as especies entran nas
novas áreas de maneira fortuíta e en
intencionais, cando están causadas por
liberacións intencionais que pretenden
ou non o establecemento dunha poboación no medio natural.
Na maioría dos casos é moi difícil
coñecer cal foi o mecanismo de introdución dun organismo exótico nun
novo hábitat. O que si coñecemos son
os mecanismos máis comúns ou habituais de introdución no medio mariño,
que son os seguintes:
Auga de lastre: É unha das causas
principais de invasións mariñas en todo
o mundo. Os buques de carga utilizan
un 25-35% do seu peso morto en auga
de lastre para unha mellor maniobrabilidade e estabilidade do barco. Nesta
auga viaxan diariamente milleiros de
especies de bacterias, algas e animais
que son descargadas en áreas afastadas
da súa zona natural, podendo chegar a
sobrevivir e reproducirse, converténdose nunha especie exótica.

Incrustacións: Consiste na transferencia de especies mariñas adheridas
aos cascos dos barcos ou no lixo flotante fóra dos seus lugares de orixe.
Cultivos mariños: O escape accidental de organismos alóctonos cultivados ou a súa introdución intencionada ou non no ecosistema, pode afectar
ao estado natural das poboacións naturais, aos seus ecosistemas ou á biodiversidade.
Especies ornamentais: A acuarofilia
incrementou o número e diversidade de
especies ornamentais tropicais mariñas
que se comercializan no mundo. A liberación accidental ou intencionada destes organismos pode ser causa da introdución destas especies nun medio alleo.
Cambio climático: As variacións
nas condicións climáticas e oceanográficas vinculadas ao cambio climático
son a causa directa da chegada de
organismos exóticos ou da supervivencia e proliferación dos chegados por
outras vías.
IMPACTO DAS
ESPECIES EXÓTICAS MARIÑAS
Os alcances e o custo das invasións
biolóxicas son enormes, tanto en ter-

Impactos ambientais e ecolóxicos:
Producen efectos sobre o medio
ambiente mariño e a biodiversidade
nativa, cambios nas condicións físicoquímicas do medio, alteracións do hábitat, etc.
Impactos económicos: Estímase o
custo dos cambios ambientais inducidos polas invasións biolóxicas en 1,4
trillóns de dólares americanos por ano,
cerca do 5% do produto interior bruto
global. Entre estes impactos figuran os
cambios nos recursos biolóxicos que
soporta a pesca por desprazamento ou
substitución de especies, danos en
infraestruturas
e
embarcacións
mariñas, etc.
Impactos na saúde e no benestar: A
auga de lastre é responsábel do trans-
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porte de numerosos organismos patóxenos. A introdución de quistes resistentes de dinoflaxelados tóxicos pode
causar episodios de mareas vermellas
en lugares moi afastados. O consumo de
moluscos afectados por estas mareas
pode ser a causa de episodios diarreicos, gastrointestinais, neurolóxicos e
cardiovasculares que poden chegar
incluso ata a morte.
Impactos culturais: As especies
exóticas poden afectar de forma negativa sobre diversos aspectos culturais
como na competencia coas especies
nativas cultivadas para a subsistencia
ou a degradación de hábitats de importancia cultural e de recursos como as
vías fluviais.
AS ESPECIES EXÓTICAS MARIÑAS
DE GALIZA
As especies exóticas mariñas, pola
súa dispersión e difícil seguimento, son
tradicionalmente o grupo menos coñecido e estudado. En augas europeas, ata
o ano 2004 había contabilizadas 851
especies exóticas mariñas, a maioría
delas pertencentes ao grupo de zoobentos2. En España, Quilez-Badía3 rexistra
ata 132 especies exóticas mariñas.

En Galiza os traballos sobre esta
temática son escasos e espazados e o
inventariado das especies exóticas
mariñas está aínda por facer. Os primeiros rexistros datan de finais do século
XIX, como o poliplacóforo -Chaetopleura angulata- (Spengler, 1797) (Bañón et
al., 2008)4. Na actualidade, o estudo e
actualización de diversos grupos
taxonómicos permitiu mellorar o coñecemento que se tiña destas especies en
Galiza. Bárbara et al., (2005)5 citan 12
especies de algas exóticas. Entre estas,
a alga xaponesa -Sargassum muticum(Yendo) Fensholt, 1955, é quizais a
Rafael Bañón

mos ecolóxicos como económicos. A
perda irrecuperábel de especies e a
degradación dos ecosistemas compromete a integridade ecolóxica dos sistemas mariños e poden representar unha
ameaza para o sector económico e para
a saúde pública, a máis dunha perda
dos usos culturais tradicionais e dos
recursos naturais1. Segundo os seus
efectos, pódense clasificar nas seguintes categorías:

Exemplares de Crepidula fornicata sobre unha
vieira Pecten maximus.
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especie máis coñecida. Especie orixinaria do SE asiático (Xapón, China e
Corea), foi introducida de maneira accidental na costa Pacífica de Norteamérica en 1943. En Europa detectouse por
primeira vez en 1973 na Illa en de
Wight (Sur de Inglaterra). A continuación a alga foise estendendo ao longo
da costa Atlántica europea desde o sur
de Portugal ata Escandinavia. En España
aparece por primeira vez nos anos 80,
na costa norte de Asturias e Galiza. A
súa presenza crea graves problemas nos
ecosistemas e cultivos mariños. Compiten pola luz, o espazo e os nutrientes
coas algas nativas e danan as instalacións dos cultivos mariños polo atasque
das tuberias ou pola proliferación sobre
as gaiolas flotantes.

xaponica -Ruditapes philipinarum- na
década dos 70. O mexillón neocelandés
-Limnoperna securis- (Lamarck, 1819)
vive en augas salobres, soportando un
amplo rango de salinidade, entre 1 e 31
por mil e poden alcanzar densidades de
máis de 100.000 exemplares por metro
cadrado. Esta especie, orixinaria do
Pacífico sur (Australia e Nova Celandia),
foi introducida en Europa a través do
Mediterráneo. En Galiza coñécese a súa
presenza polo menos dende o ano 1995.
Foi descuberta orixinalmente na zona
estuarina da Ría de Vigo e na actualidade tamén está estendida polo fondo da
Ría de Pontevedra.
Os gasterópodos son o outro grupo
de moluscos exóticos ben representados. Especies como Crepidula fornicata
e Crepipatella dilatata foron probabelmente introducidas pola importación de
ostras xaponesas nos anos 80 e están
xa fortemente establecidos en Galiza.
Viven como parasitos sobre outros
moluscos como mexillóns, ostras, zamburiñas e vieiras, sobre os que se adhiren e medran formando piares duns
sobre os outros. Son unha ameaza para
o cultivo de bivalvos comerciais, poden
producir cambios no substrato e a redución do recrutamento doutras especies.
As últimas especies de gasterópodos
detectadas foron o cornecho truncado Hexaples trunculus e o cornecho
espiñento -Bolinus brandaris- e Rapana
venosa. As tres especies son murícidos
(Familia Muricidae) chegados recentemente ás nosas augas. Os cornechos
truncado e espiñoso son especies orixinarias do Mediterráneo e Atlántico nor-

Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar
é outra alga orixinaria do SE asiático,
introducida involuntariamente no Mediterráneo en 1971 con sementes de ostra
e en 1983 na Bretaña francesa para súa
explotación comercial. Estendeuse posteriormente polo medio natural mariño de
Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélxica e
España. En Galiza foi observada por primeira vez en 1988 nas bateas de
mexillón do Grove, na Ría de Arousa. En
Galiza, U. pinnatífida é unha especie
pouco agresiva, que ocupa temporalmente nichos ecolóxicos baleiros, sendo só
abundante sobre substratos artificiais ou
degradados6. Esta especie, coñecida co
nome de ‘wakame’, ten grande interese
económico como alga alimentaria, estase
a iniciar o seu cultivo nas Rías de Aldán,
Ares-Betanzos e Camariñas.

deste, dende Marrocos ata o sur de Portugal. Foron introducidos probabelmente pola importación de semente de
ostra do Mediterráneo para seu engorde nas bateas da enseada do Grove,
onde é fácil atopalos. A R. venosa é orixinaria do Pacífico oeste, Mar de Xapón,
Mar Amarelo e este do Mar de China
ata Taiwán. Introducida no Mar Negro
en 1947, estendeuse posteriormente
polo Mediterráneo e Atlántico este e
oeste. En Galiza foi detectado un só
exemplar no ano 2007 na Ría de Arousa8. As tres especies son carnívoras e os
adultos aliméntanse de bivalvos (ostras,
mexillóns, berberechos, ameixas) polo
que son potencialmente prexudiciais
para as poboacións de bivalvos de interese comercial.
PEIXES
Os peixes mariños, con máis de 400
especies, son outro dos grupos nos que
é habitual a presenza de especies exóticas. No caso dos peixes, a catalogación
como especie exótica non se axusta de
todo á súa definición en canto a que
“non poderían ocupar unha nova área
sen a introdución directa ou indirecta,
ou sen a intervención do home”, ou
polo menos sería interpretábel. En Galiza hai polo menos 17 especies de orixe
africano, chegados en épocas recentes
ás nosas costas, probabelmente como
consecuencia do cambio climático9.Se
ben na chegada destas especies non
intervén o home de forma directa, si
que o fai de forma indirecta, se consideramos que o quecemento global é
causado polo home. Trátase dun des-

Os moluscos son outros dos grupos
mellor coñecidos pola presenza de polo
lo menos 19 especies exóticas mariñas
(Bañón et al., 2008). Os primeiros movementos de organismos mariños facilitados polo home foron probabelmente
dun molusco bivalvo, da ostra rizada ou
xaponesa -Crassostrea gigas- (Thunberg, 1793), polo interese gastronómico
que ten desde sempre esta especie, e
que ocorreu hai seis séculos7. En Galiza
foi introducida para o seu cultivo nos
anos 80 pola súa maior resistencia e
crecemento respecto á ostra nativa Ostrea edulis- e na actualidade existen
poboacións naturalizadas na Ría do Barqueiro e noutros puntos da costa lucense. Polo mesmo interese gastronómico
foi introducido outro bivalvo, a ameixa
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Cuncheiro de cornecho truncado Hexaples trunculus na enseada de O Grove (Ría de Pontevedra).
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Medregal negro Seriola rivoliana, especie de augas cálidas de recente aparición nas nosas costas.

prazamento motivado por cambios físico-químicos e oceanográficos no
medio, polo que tamén podemos referirnos a estas especies como especies
inmigrantes. Entre estas especies cabe
subliñar os caránxidos como o xurelo
azul -Caranx crysos-, o xurelo dentón Pseudocarans dentex- e o medregal
negro -Seriola rivoliana-; o peixe trompeta -Fistularia petimba-, o peixe globo
-Lagocephalus laevigatus- e a choupa
branca -Kyphosus sectatrix-. Estes pei-

xes recén chegados, característicos de
augas máis quentes doutras latitudes,
poden adaptarse e reproducirse nas
nosas latitudes e chegado o caso, competir e desprazar as especies nativas ou
ocupar o hábitat deixado por estas se á
súa vez migran a outras latitudes.
CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS
A colonización de novos hábitats por
parte das especies exóticas mariñas é un
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proceso continuo e global. As zonas costeiras están máis expostas á introdución
de especies exóticas pola alta intensidade das actividades humanas (transporte
marítimo e traslado de organismos para
a acuicultura). A cotío, a presenza das
especies exóticas mariñas non é detectada ata que comezan a propagarse ou
cando xa se manifestan os danos. Por
outra banda, é practicamente imposíbel
de controlar ou erradicar unha especie
xa introducida, de aí a importancia de
establecer plans de prevención e xestión
para evitar a súa introdución ou para
erradicala ou minorar os danos que
poida provocar.
Cómpre polo tanto, coñecer o estado actual das especies exóticas mariñas
en Galiza, a súa composición específica
(listado de especies), distribución e
abundancia para poder definir sistemas
de control e loita adecuados e así manter a biodiversidade nativa dos nosos
ecosistemas. Para logralo, sería necesario, entre outros, o establecemento de
mecanismos para incentivar a educación ambiental, o fomento da investigación científica, a posta en marcha
dunha rede de detección precoz de presenza de especies exóticas e unha
mellor integración e cooperación entre
sectores e institucións.
* Rafael Bañón Díaz é biólogo na Unidade Técnica Pesca de Baixura (UTPB), Servizo de Planificación, Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Subdirección Xeral de
Investigación e Apoio Científico-Técnico,
Consellería do Mar e Medio Rural - Xunta de
Galicia.
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MONTES SOSTÍBEIS

A ZARRA DA PENA
NOS SOBREIRAIS DO ARNEGO
Ascensión Castro Batán*

Ascensión Castro

Os Sobreirais do Río Arnego constitúen un espazo natural que está incluído dentro da proposta da Rede Natura 2000. Este
espazo conta cunha superficie de 1.537 ha e localízase nos termos municipais de Agolada, Lalín e Vila de Cruces, na provincia de Pontevedra. O sobreiral Zarra da Pena forma parte deste Lugar de Interese Comunitario e sobre el botaremos una ollada para coñecer algúns dos seus usos que definiron boa parte do seu estado actual.

Parcela da Zarra da Pena onde se compatibiliza a saca da cortiza co aproveitamento gandeiro.

HISTORIA SOBRE OS SOBREIRAIS
GALEGOS
A evolución histórica dos sobreirais
espallados ao longo de boa parte da
xeografía galega non é doada de establecer, xa que son poucas as referencias
documentais explícitas sobre a existencia deste tipo de formacións en Galiza,
en comparación coas que fan alusión a
outras especies forestais. Así, por exemplo, autores como Victor López Seoane
en “Reseña de la Historia Natural de
Galicia” de 1866 ou P. Baltasar Merino,
na súa obra “Flora descriptiva e ilustrada de Galicia” de 1909, sitúan esta especie na paisaxe galega. Otero Pedrayo, en
1926, no seu libro “Guía de Galicia” xa
incorpora unha pequena referencia ao
aproveitamento desta árbore e Vicente
Risco, na descrición que fai da provincia
de Ourense en 1930, citando os datos
recollidos nunha Memoria elaborada
pola entón chamada Junta Consultiva
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Agronómica, reflicte unha superficie de
“800 hectáreas de alcornocal y pastos”,
dato que unicamente se debe ter en
conta para subliñar a presenza desta
árbore, a cal se supón que nese momento comezaba a ter certa importancia, xa
que dalgún xeito se tratou de cuantificar. É no ano 1944, no Mapa Nacional
de Abastecimientos y Transportes para o
Partido Xudicial de Lalín, incluído dentro
dos Fondos da Administración Provincial,
cando se atopan os primeiros datos nos
que aparecen reflectidos os sobreirais do
concello de Agolada. Nestas follas baixo
a denominación de “alcornocal con pastos” recóllense distintas cantidades de
producións de madeira, leñas, froitos e
cortiza. A partir de aquí, xa se conta con
libros de botánica ou inventarios forestais onde as referencias, aínda que poucas, seguen xurdindo, iso si, de modo
xenérico.

O SOBREIRAL “ZARRA DA PENA”
O sobreiral “Zarra da Pena” é un dos
predios privados salientábeis deste
espazo natural. Conta cunha superficie
de 24,4 ha de sobreiral mesturado con
carballo, piñeiro e algún que outro castiñeiro. Segundo contan as persoas que
traballaron neste sobreiral, en tempos
pasados, na “Zarra da Pena” só había
sobreiras, dous pequenos soutos de castiñeiros e unha carballeira. Naqueles
tempos, un dos principais usos que tiña
o sobreiral eran as estivadas. Esta práctica estaba moi estendida no agro galego, en concreto na obra “La Galice” de A.
Bouhier o concello de Agolada aparece
entre as zonas onde era máis común a
utilización do monte para este tipo de
práctica. O tipo de estivada que se facía
neste sobreiral podería axustarse ao que
Bouhier denomina “gran estivada”, é
dicir, cavábase o monte e xuntábanse os
terróns en montóns para queimar. O
relevante deste feito é que se cavaba en
case a totalidade da superficie, non só
nas zonas máis abertas, senón tamén
baixo as árbores, agás nas zonas onde a
limitación viña dada por unha excesiva
pendente. Como tamén se metía o
gando no monte, as zonas estivadas,
separábanse do resto por sebes, feitas
coas pólas podadas das sobreiras. Unha
vez rematada a estivada, as pólas destas
sebes convertíanse na única leña que se
sacaba do monte xunto coa obtida dalgunha sobreira seca, xa que non lles
estaba permitido aos caseiros cortar
sobreiras verdes.
No tempo das estivadas compatibilizábase este uso coas rozas de estrume
e co pastoreo do gando, o que permitía
ter a maior parte da superficie do monte
limpa de mato, agás nas zonas de moita
pendente que se converteron en refuxio
para as especies cinexéticas. Esta práctica foi levada a cabo polos caseiros que
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Vista xeral do sobreiral Zarra da Pena.

pouco despois por un lume, o último que
aconteceu no sobreiral até o momento.

Por aquel entón, en 1962, tamén
comezou a saca da cortiza con fins
comerciais. Mentres que antes se tiñan
feito pequenas sacas para cubrir algunhas necesidades domésticas, este ano
foi cando a súa venda pasou a ser un
importante ingreso económico, o que
provocou que as sobreiras comezasen a
seren explotadas de xeito máis intensivo. Por este tempo fixéronse as últimas
estivadas, feito que, engadido a que o
monte non fose xa un recurso do que se
podían obter uns beneficios comúns e
de que o mato se estaba convertendo
nun obstáculo para a caza, provocou a
entrada dos primeiros lumes dos que se
ten constancia, que asolaron toda esta
área. Isto ocorreu sobre o ano 1965,
pouco tempo despois de descortizar.
Segundo contan (comunicación persoal
de D. José Mejuto), a partir desta data os
lumes tiñan lugar de xeito reiterado
case que todos os anos. Entre 19851987 fíxose outra saca de cortiza, neste
caso só parcial, tamén acompañada

A última saca da totalidade deste
predio iniciouse no ano 1998 e rematou
no ano 2002, e nela descortizouse case
que a totalidade das sobreiras a excepción das queimadas no último lume.

Ascensión Castro

tiña o monte e comezou a facerse no
ano 1930, rematando sobre o ano 1962.

Zarra da Pena, desde o interior.

DETERIORO E PROTECCIÓN DO
SOBREIRAL “ZARRA DA PENA”
Como consecuencia dunha ausencia
de control no proceso da saca da cortiza, no ano 2000 notouse unha repentina seca de parte das sobreiras facéndose así evidentes os problemas
fitosanitarios dos que comezaban a
adoecer. Foi a través dun informe da
Sección de Fitopatoloxía do Centro de
Investigacións Forestais e Ambientais de
Lourizán, solicitado polos propietarios
do monte, cando se puxo de manifesto
este enfeblecemento e a necesidade de
tomar medidas para evitar o decaemento que comezaba a sufrir o sobreiral.
Foi así cando Marcial Barral, en
representación desta propiedade, decide

que é preciso establecer unha xestión no
sobreiral que salvagarde a súa continuidade no tempo e permita manter os
beneficios ecolóxicos, económicos e
sociais que del se viñan obtendo. Contou entón coa colaboración do Distrito
Forestal do Deza que estableceu, por
primeira vez na zona, un control sobre a
saca da cortiza obrigando á obtención
dun permiso xunto co seguimento dunhas normas para facer o descortizamento.
Máis tarde, polos anos 2005-2006,
xorde a iniciativa de incluír a Zarra da
Pena nun acordo de Custodia do Territorio, en colaboración coa Fundación
Comarcal Deza-Ulloa, marcando unha
liña inicial de actuación encamiñada á
protección do sobreiral fronte o lume e
baseada no establecemento dun sistema
silvopastoril. Hoxe en día este acordo
non está vixente, pola desaparición da
entidade custodiadora. A explotación da
cortiza segue a ser un dos principais
usos deste sobreiral e conta xa cun plan
de medidas de xestión sanitaria que ten
como obxectivo principal o manter a
mata no mellor estado sanitario posíbel
para acadar a súa perpetuidade. Amais
disto, o propietario segue na procura de
outras iniciativas que axuden a establecer un modelo sólido de xestión que
permita, por unha banda, garantir a súa
sustentabilidade, e por outra, transformalo nun modelo educativo para outros
sobreirais galegos.

* Ascensión Castro Batán é enxeñeira de Montes.
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CAMPOS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL NO RÍO TEA

SEIS ANOS ELIMINANDO FLORA
EXÓTICA INVASORA
Ramsés Pérez e Paco Bañobre*

Ramsés Pérez

Ramsés Pérez

Nas seguintes páxinas recóllese un resumo do traballo que durante seis anos un numeroso grupo de persoas, coordinadas polo
Proxecto Ríos–ADEGA, ao abeiro do Programa de Voluntariado en Ríos do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente (MAGRAMA), desenvolveu nas beiras do río Tea. Máis de 300 voluntarios/as participaron nesta iniciativa que tivo
como un dos seus principais obxectivos divulgar a problemática que as especies exóticas invasoras (EEI en diante) provocan
sobre o medio ambiente en xeral e os ríos en particular.

Eliminando acacias nas beiras do río Tea.

A vexetación que crece de forma
natural nas beiras dos ríos constitúe un
elemento fundamental para o bo funcionamento dos ecosistemas fluviais. Cando
desaparece, xeralmente produto da
acción humana, os ríos perden unha
parte moi importante de si mesmos converténdose, nos casos máis extremos, en
meros condutos de auga de escorrenta.
As funcións que cumpre a vexetación de
ribeira son múltiples dentro do ecosistema fluvial: fonte de materia e enerxía,
estabilización das marxes e freo da erosión nas beiras, filtro de nutrientes que
reduce a eutrofización das augas, sombreado da canle que limita o quentamento das augas e permite unha maior
osixenación, refuxio para a fauna acuática e terrestre, corredor de conexión
entre ecosistemas naturais e valor paisaxístico.
As invasións biolóxicas son, na
actualidade, a segunda causa de perda
de biodiversidade a nivel mundial por
detrás da destrución e fragmentación do
hábitat nos continentes. As EEI producen, naqueles lugares nas que se instalan
e proliferan, efectos sobre a biodiversidade que se traducen en impactos sobre
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Momento no que un membro de ADEGA explica aos voluntarios e voluntarias os traballos a facer.

as comunidades nativas e sobre a estrutura e funcionamento dos ecosistemas,
ocasionando a alteración de procesos
ecolóxicos, bioxeoquímicos e a homoxeneización de comunidades e da paisaxe.
Os ecosistemas fluviais son un dos sistemas naturais máis vulnerábeis ás invasións biolóxicas. Pola súa estrutura e
funcionamento son propensos a que
fauna e flora exótica invasora prolifere
cando a destrución do hábitat é patente.
O Proxecto Ríos decidiu abordar a
problemática das EEI en 2007 ante a
continuada presenza destas nos ríos, así
como ante a demanda do voluntariado
ambiental por identificalas e recoñecelas. Esta nova liña de actuación consolidouse grazas ao programa de Voluntariado en Ríos do daquela Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) que durante seis anos deu apoio
aos campos de voluntariado ambiental
do río Tea. O Proxecto Ríos decidiu apostar por un programa de voluntariado
ambiental orientado a divulgar a problemática das EEI e a investigar e ensaiar
métodos de eliminación coa finalidade
de formular protocolos de eliminación

dalgunhas das especies presentes nas
ribeiras.
VOLUNTARIADO NO TEA
A finalidade principal dos campos de
voluntariado ambiental no río Tea foi dar
a coñecer o papel fundamental dos ríos e
as problemáticas ambientais asociadas a
eles, especificamente a ameaza das
especies invasoras. Como obxectivo xeral
destaca divulgar a problemática das EEI,
especialmente a flora ribeiriña, e desenvolver experiencias de eliminación.
Deseñouse unha metodoloxía activa
e participativa baseada na investigación–acción, que pretende que os destinatarios das actividades “aprendan
facendo”, combinando as teorías, opinións e propostas de expertos/as co traballo dos técnicos do Proxecto Ríos e do
voluntariado ambiental. A premisa foi
que o voluntariado ambiental sexa o
obxecto dos traballos e non un mero
suxeito dos mesmos.
Atendendo á metodoloxía presentada deseñouse unha primeira intervención baseada na investigación do río Tea
como primeiro chanzo sobre o que asen-

Durante o mes de outubro de 2007,
voluntarios/as ambientais de toda Galiza
tomáronlle o pulso ao río Tea empregando a metodoloxía do Proxecto Ríos1.
Realizouse unha análise da saúde do río
e das súas marxes. Co resultado destas
inspeccións, establecéronse as liñas de
actuación para as accións a desenvolver
no período 2008-2012. Durante esta
fase inspeccionáronse 15 treitos de 500
m cada un.
A partir dese momento, deseñáronse
os campos de voluntariado ambiental de
eliminación de flora exótica invasora do
río Tea2, que foi a liña de traballo fundamental das accións desenvolvidas durante o período 2008 – 2012. A decisión de
seleccionar esta temática entre as problemáticas detectadas foi motivada polo
seu carácter innovador e polas súas posibilidades de intervención.
As especies sobre as que se actuou
inicialmente foron: Mimosa (Acacia
dealbata), Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Bambú (Phyllostachys sp.),
Zarramaga (Conyza canadensis), Herba
tintureira (Phytolacca americana), e
Garrapatón (Bidens frondosa). Cómpre
indicar que a medida que se foron
desenvolvendo os diferentes campos,
identificáronse novas especies froito dun
traballo máis intenso sobre o terreo. Así
tamén se actuou sobre a Tritonia x Crocosmiiflora, Xacinto de auga (Eichhornia
crassipes), Fento acuático (Azolla filiculoides) e Cola de raposa (Myriophyllum
aquaticum).
Nos seis anos de campos de voluntariado ambiental no río Tea participaron
355 persoas de forma directa nas activi-
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tar o traballo futuro. Con esta planificación tentouse fuxir de prácticas habituais como son as de pensar as actividades que se van realizar para logo crear
unha xustificación teórica ao redor
delas. Os campos de voluntariado no río
Tea desenvolvéronse en dúas fases claramente diferenciadas:

Posta en común da información recollida á
beira do río.

Revisando notas durante unha inspección de río.

dades. Porén, calcúlase que a incidencia
na divulgación sobre a problemática das
EEI foi moito maior, tendo en conta non
só como indicador o número de voluntarios/as participantes, senón tamén os
asistentes ás charlas divulgativas, a aparición en diferentes medios, as reportaxes de televisión ou a participación en
congresos e xornadas a nivel estatal e a
edición de 2.000 folletos divulgativos,
así como os carteis e dípticos divulgativos editados concretamente para cada
ano de actividade.

materia vexetal. Ademais sentáronse as
bases para a elaboración dun protocolo
de actuación para a eliminación de flora
exótica invasora con voluntariado
ambiental en ecosistemas fluviais, que
podería ser aplicábel a outros ríos semellantes.

RESULTADOS
Relacionado coas tarefas de eliminación e coa recuperación dos hábitats nas
marxes do río Tea, considérase que os
traballos executados superaron as
expectativas iniciais tanto nos resultados obtidos como no entusiasmo posto
polo voluntariado ambiental. Conseguiuse eliminar dúas manchas monoespecíficas de flora exótica (Acacia e Bambú) de
2.000 e 380 m2, respectivamente, advertindo unha recuperación da flora autóctona nas zonas de actuación. Logrouse a
eliminación ao 100% en todo o tramo
escollido de tres especies (T. crocosmiiflora, B. frondosa y C. canadensis), e ao
95%, de P. americana y R. pseudoacacia.
En total retiráronse máis de 4.000 Kg. de

Cadro resumo das distintas quendas
dos campos de voluntariado ambiental.
Ano

Campos

Mes/Meses

2007

3

Outubro

2008

3

Outubro

2009

3

1 en Maio - 2 en Outubro

2010

4

Febreiro, Abril, Xuño e Outubro

2011

1

Maio

2012

2

Marzo e Maio

6 anos

16 campos

Logo dos resultados, tanto no referido á resposta do voluntariado como á
cantidade de especies e de toneladas
retiradas, pódese concluír que os obxectivos marcados foron amplamente acadados. A Educación e o Voluntariado
Ambiental son ferramentas moi útiles
para a divulgación dos efectos que as EEI
producen nos ecosistemas, así como
para sensibilizar á sociedade sobre os
numerosos problemas ambientais que
afectan ao medio natural. Os campos de
voluntariado do río Tea son un exemplo
de como realizar estas accións implicando á cidadanía, non só nas tarefas de eliminación (neste caso), senón tamén na
toma de decisións sobre o desenvolvemento do programa en si, considerándoo
como algo propio.
Aínda que o programa de Voluntariado en Ríos rematou en 2012, o Proxecto
Ríos contou en 2013 co apoio da Confederación Hidrográfica Miño-Sil para realizar un campo de voluntariado ambiental anual coa intención de dar
continuidade ás tarefas de eliminación
de flora exótica invasora.
Notas:
1. Véxase Cerna nº 53: Tomándolle o Pulso ao
Río Tea, pax. 58 e 59.
2. Véxase Cerna nº 57: Curando o Río Tea, pax.
54 e 55.
* Ramsés Pérez e Paco Bañobre son educadores
ambientais de Proxecto Ríos-ADEGA.
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COMO CONSTRUÍR CHARCAS
Lucía Parente e Ramsés Pérez*

A construción de charcas é unha
ferramenta útil na mellora da paisaxe,
tamén axuda a creación de microclimas
en xardíns e zonas agrícolas, recupera a
calidade das augas superficiais e permite a conservación de especies que viven
ou dependen destes lugares para a súa
supervivencia. As creación de novas
charcas compensa a destrución e degradación doutras por motivos antropoxénicos.
O proxecto “Charcas con vida” conta
coa colaboración da Fundación Biodiversidad do Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente, e realízase en convenio co Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos de Portugal. Enmarcadas
nesta iniciativa celebráronse unha serie
de xornadas de voluntariado ambiental
para a recuperación e construción de
charcas espalladas polo territorio galego
que contaron con numerosos grupos de
voluntariado. Levouse esta experiencia á
Eira da Xoana, centro ambiental de
ADEGA situado en Ramil (Agolada), aos
terreos da Universidade da Coruña, aos
espazos naturais de Xunqueira de Espadañedo e Montederramo en Ourense e
aos Ancares leoneses.
A continuación indicamos algúns
dos factores que debemos atender se
nos decidimos a construír unha charca.
ANTES DE CONSTRUÍR
PROPIEDADE DO TERREO
O habitual é construír charcas en
terreos propios, pero tamén pode darse
o caso de querer construír unha charca
nalgunha finca aparentemente abandonada. Por iso, cando escollemos un lugar
para construír un pequeno humidal, o
primeiro que debemos saber é de quen é
propiedade, se é terreo público ou privado e tamén se conta con algunha figura
de protección (Rede Natura 2000, ZEPA,
LIC…).
Se o lugar é de propiedade privada,
unha boa opción é asinar acordos de
custodia do territorio cos donos ou
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As charcas son ecosistemas valiosos e ameazados que veñen desaparecendo da nosa xeografía por diversos motivos. En
2013, ADEGA puxo en marcha o proxecto “Charcas con vida” co obxectivo de poñer en valor estes lugares e axudar a súa conservación. Unha das liñas do proxecto céntrase na creación ou recuperación destes puntos de auga. Neste artigo, apuntamos
algunhas das cuestións que debemos ter en conta á hora de construír charcas.

Poza de rega recuperada nunha finca privada en Montederramo.

donas, que facilitarán a xestión ou
monitorización da charca unha vez
feita. No caso de ser propiedade pública,
tamén podemos asinar acordos cos titulares (concellos, fundacións…). Todas as
charcas construídas por ADEGA en fincas privadas desenvolvéronse mediante
acordos de custodia do territorio cos
propietarios e propietarias.
BIODIVERSIDADE
Á hora de crear a charca debemos
pensar en cal vai ser a súa función
(ornamental, didáctica…) e que biodiversidade esperamos atopar co paso do
tempo (libeliñas, anfibios…). A súa
estrutura e localización dependerán dos
seus futuros ocupantes. Non obteremos
os mesmos resultados se construímos
unha charca no patio dun colexio urbano, que se a construímos nunha leira
rodeada de bosque autóctono.
AUGA E SOLO
Unha charca é un pequeno humidal
e, polo tanto, o elemento máis importante vai ser a auga. Existen charcas
temporais, que secan durante meses
dependendo das precipitacións e charcas permanentes que manteñen a auga
todo o ano.

A auga da nosa charca pode proceder de varias fontes. Podemos derivala
dalgún rego que permita manter un
mínimo de renovación, instalando
tamén unha saída para a auga sobrante.
Tamén podemos empregar a auga de
chuvia, tendo en conta que nalgúns
momentos a charca estará seca. Os
mananciais tamén son moi prácticos se
contamos no terreo cunha nacente.
Por outra banda, as charcas tamén
se poden crear en brañas ou terreos
inundados que, de por si, manteñen
auga durante boa parte do ano e que
non precisan impermeabilización.
Deberemos ter coidado de que auga
non proceda dunha fonte contaminada
ou que corra o risco de padecer vertidos.
DESEÑO DA CHARCA
Será importante deseñar a charca
antes de construíla facendo un pequeno
bosquexo. Neste labor, hai que ser conscientes de que as charcas “mixtas” dan
pé a máis biodiversidade, polo que, se
ten varias profundidades estas serán
refuxio de maior variedade de hábitats e
especies. É preferíbel que a súa forma
sexa irregular e que as súas marxes
sexan suaves.

será preciso colocar unha cama de area
ou palla para evitar que a lámina rache
pola presión de pedras ou obxectos
saíntes do substrato.
PEDRAS E SUBSTRATO
Unha vez feito o burato, e impermeabilizado se é o caso, procederemos a
conseguir un substrato apropiado para a
colonización da fauna e flora típicas do
lugar.
Se a impermeabilización é sintética,
é recomendábel colocar unha capa de
xeotéxtil (por exemplo: fibra de coco),
xunto con terra e pedras, para favorecer
un substrato que axude na colonización
de plantas acuáticas.
Se a impermeabilización é natural,
só haberá que engadir pedras nas marxes e no interior da charca para facilitar
o refuxio de fauna.

Ramses Pérez

Colabora no inventario de charcas !!! Outra das liñas de traballo de Charcas con vida é a de crear un
inventario de charcas, coa finalidade de ir recollendo a cantidade e a situación de pequenas masas de auga
existentes en Galiza. Se preto da túa casa ou do teu traballo, na aldea, etc., coñeces unha poza, pía, ou unha
areeira inundada, podes engadila ao inventario de charcas. É moi doado: entra na web www.charcasconvida.org, no apartado “Inventario de Charcas”.

Colocación da lámina impermeábel na charca do campus da UDC.

Á HORA DE CONSTRUÍR
ESCAVACIÓN
Unha vez deseñada a forma, é recomendábel delimitar o espazo da charca.
Podemos facer o perímetro con pequenas estacas e unha corda fina.
A escavación pódese realizar cunha
mini-escavadora, se o orzamento nolo
permite, de xeito manual con amigos e
familiares, ou organizando xornadas de
voluntariado ambiental ao tempo que
tamén xeramos conciencia sobre a
importancia destes ecosistemas.
As marxes da nosa charca, polo
menos nunha das súas metades,
deberán ter unha inclinación lixeira
(20º, aproximadamente). Seguindo o
noso bosquexo, crearemos profundidades diferentes para dar espazo á maior

biodiversidade posíbel. En definitiva,
debe evitarse que a charca sexa
homoxénea, recta ou simplificada.
USO DE IMPERMEABILIZANTES
A impermeabilización será necesaria
en terreos moi secos, ou naqueles que
non reteñan auga en ningún momento
do ano. Tamén podemos crear charcas
sen impermeabilizar.
O material máis natural para impermeabilizar a charca é a arxila, coa que
poderemos cubrir o fondo. Mais, debemos analizar o custe do produto e a
necesidade de transportalo.
Outra alternativa é o material sintético. Neste caso, son moi recomendábeis
as láminas EPDM (caucho de etileno
propileno dieno). Non son tóxicas, son
flexíbeis e moi duradeiras. Previamente,

VALADO
Se existe perigo de entrada de animais grandes como xabarís, corzos,
vacas, ovellas…, que alteren as condicións da nosa charca, será preciso valala. Pódese utilizar malla ovelleira que
permite a animais máis pequenos (raposos, xenetas…) achegarse ao humidal
para cazar ou beber.
A CHARCA
Unha vez rematada a construción da
nosa charca, só debemos agardar a que
os animais e as plantas a vaian colonizando. Podemos axudarnos dalgunha
semente ou pé de plantas acuáticas
propias destes ecosistemas para favorecer o agromo de biodiversidade. O ideal
sería recoller estas sementes de zonas
próximas. Os animais aparecerán por si
sós co paso do tempo, primeiro os invertebrados e logo os anfibios…
Lembrade que nas charcas naturais
non hai peixes e que nunca debemos
introducir especies invasoras, tanto de
flora (xacinto de auga, azola…), como de
fauna (carpíns, gambusias, tartarugas
de Florida…).
Será necesario facer un seguimento
e mantemento da charca, achegándonos
a ela varias veces ao ano para comprobar cales son os seus “novos habitantes”
e tamén se precisa dalgunha actuación
de mellora.

* Lucía Parente e Ramsés Pérez son os coordinadores de Charcas con Vida de ADEGA.
+ info: charcasconvida.org
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UNHA PLATAFORMA
PARA UN SAR CON VIDA
Xosé M. Penas Patiño*

QUE SABEMOS DO SAR?
O Sar é pequeno pois son só 39 km
antes de incorporarse ao Ulla. Aproveita
a falla que percorre Galiza de Carballo a
Tui, da cal dá fe a presenza de augas
sulfurosas nalgún punto do seu percorrido, por exemplo en Seira (Rois). No
seu percurso baixo forma “a veiga”. É
aquí onde se viñan producindo tradicionalmente as cheas que anegaron a vila
de Padrón, as últimas, nos anos 1987,
1991 e 2000. Falamos dunha paisaxe
galega tradicional con aldeas, campos
de labor e masas de arborado que pintan de verde a contorna. Mais, esta “idílica” paisaxe, polo que ao río respecta,
non é tal. O Sar é un río moribundo,
unha bacía fluvial que presenta problemas graves.
Tan só en Santiago, cen mil habitantes botan ao Sar cada día as augas
fecais e as domésticas en xeral, e as utilizadas en todo tipo de actividades
comerciais, industriais e agrícolas. As
augas usadas chegan á EDAR municipal
de Roxos, onde teoricamente son depuradas. Teoricamente, pois para isto os
composteláns pagan relixiosamente os
recibos que periodicamente lles pasa
AQUAGEST, a empresa concesionaria do
subministro e da depuración. O Anteproxecto da nova EDAR da Silvouta, asinado polo Secretario de Estado de
Medio Rural e Auga en abril de 2010,
sinala como carencias: “... o caudal de
deseño de 51.600 m3/día é superado
practicamente todos os días, chegando
aos 85.892 m3/día en 2006”; tamén a
carga contaminante de deseño (6.192
kg DBO5 /día) é altamente superada,
sendo realmente de 10.473 kg DBO5 /día;
e non cumpre os novos condicionantes
de vertido, que esixen entre outros, a eliminación de nutrientes (nitróxeno e fósforo)”.
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Plataforma en defensa do Sar

Como cada mañá antes de marchar ao traballo Xan achegouse ata o río. Coñecía o Sar desde neno, pois cos amigos da aldea
tiña que pasar a carón del cada vez que ía á escola. Alí onde as augas paraban, entre xuncos, centos de troitas mortas mostraban o bandullo ao sol. Non era a primeira vez, nin a segunda. E xa non era nin a primeira, nin a segunda vez, que o tiñan
comentado na taberna de Arturo. O río era parte deles mesmos e sentían a desfeita en carne propia. Sen máis voltas, Xan pensou en falar con xente doutras aldeas e en crear una asociación. Así o fixo con amigos de Brión, da Gandariña ou de Padrón,
e tamén coa Asociación de veciños de Conxo Doutor Maceira, co Club de sendeirismo Vía Láctea, co Colectivo Remonte, coa
Sociedade de Caza e Pesca padronesas e co Club de pesca deportiva Londra de Rois. ADEGA tamén estivo apoiando desde o
primeiro momento. A nova asociación recibiu o nome de Plataforma pola Recuperación do Sar.

Un dos múltiples episodios de contaminación sufridos polo río Sar.

Nada máis nacer, o Sar recibe materia orgánica, aceites, deterxentes, lixivias, medicamentos e compresas, plásticos e outros sólidos, ben visíbeis cando
penduran dos ameneiros en épocas de
estiaxe. En ocasións, téñense visto vertidos de sangue procedentes de matadoiros. Estes rexeites tamén veñen do
Milladoiro (Ames), confluíndo ambos
baixo a ponte da Rocha.
Augas abaixo, Bertamiráns, núcleo
de forte crecemento nos últimos anos, e
o lindeiro concello de Brión, aportan un
considerábel volume de augas usadas. A
EDAR que dá servizo a ambos os dous
municipios hai anos que quedou desbordada na súa capacidade. Ademais de
multitude de pequenos aportes, están
os dos polígonos da Picaraña, Exlavesa
(multada no seu día tras unha denuncia
de ADEGA) e Pazos, este último cons-

truído grazas a esa tolerancia ambiental
que todo o permite en aras do beneficio
de catro e en prexuízo da saúde da
poboación. Mais, o que ás augas vai, das
augas volve. Os herbicidas, os metais
pesados, os medicamentos que incorporamos ao ecosistema fluvial acabarán
en parte nesa lamprea de Cesures ou
nesa ameixa de Carril. Cando os nosos
políticos entenderán que ecoloxía e
economía van da man, tamén para eles
e para os seus fillos e fillas?
Sorprendentemente, o Sar forma
parte da Rede Natura. Falamos do LIC
Ulla-Deza. Como entender esta protección pese a súa situación presente? Porque as alteracións non se limitan ao
dito. Velaí especies invasoras, por exemplo tartarugas da Florida ou visóns
americanos, ou talas de arboredo até a
mesma lameira da ribeira.

Plataforma en defensa do Sar
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Arqueta rebentada polas enchentes no Sar.

Moitos dos vertidos contaminantes ao río Sar prodúcense á vista de calquera.

telao, do concello de Santiago, segue
sen resposta. Proximamente prevemos
entrevistarnos co alcalde de Padrón
polo dito da “depuración” do polígono
de Pazos.

EN QUE ANDA A PLATAFORMA?
Se somos cidadáns, cidadáns no
sentido nado na Revolución Francesa,
temos dereito a esixir dos nosos representantes unha xestión correcta dos
fondos públicos. A Unión Europea, a
través dos fondos FEDER, está disposta
a dar cartos para que Compostela teña
una nova depuradora, pero o prazo para
que a obra se licite non pode exceder
deste 2013. Non falamos só da perda
desta axuda, senón da probábel multa
por incumprimento da Directiva
91/271/CEE. Existe xa una sentenza do
Tribunal de Xustiza Europeo de abril de
2011 na que se proba que o estado
español ten incumprido as súas obrigas
no aspecto devandito.

Todo isto, todo!, naceu da fertilidade do Sar. Todo isto é o Sar e así o queremos. Porque o ambiente é fonte de
saúde e de calidade de vida, non queremos medio ambiente; nós, querémolo
enteiro!
* Xosé M. Penas Patiño é membro da Plataforma pola Recuperación do Sar.

Plataforma en defensa do Sar

De non executarse desta vez a
depuración prometida, a Plataforma
será a primeira en denunciar a situación de incumprimento diante dos
organismos europeos. Mais, considerouse proceder antes a demandar
actuacións directamente ante os organismos responsábeis. Así en 2012, a
Plataforma entrevistouse coa concelleira de Medio Ambiente do Concello de
Santiago, con concelleiros do BNG e
PSOE, con EU, cunha concelleira do
equipo de goberno de Ames, co Presidente de Augas de Galicia e cos representantes no Parlamento galego do PP,
PSOE e BNG. Con preocupación vemos
que os orzamentos do Estado para 2013
só destinan 500.000 euros para a nova
EDAR, fronte aos 5 millóns agardados.
O 14 de febreiro deste ano nunha nova
entrevista, o Presidente de Augas de
Galicia asegurounos que as obras do
colector xeral de Compostela estarían
renovadas en tres meses e que a nova
depuradora estaría funcionando en
2016. Outra entrevista con María Cas-

E como os soños non teñen cancelas, quixeramos que algún día o Sar
contase cunha senda en todo o seu percurso para que calquera persoa puidese
disfrutar cunha bandada de parrulos ou
cunha londra; ou pararse a escoitar o
vento ao pé dun cruceiro; ou coller forzas cunha caña e un pincho de tortilla
no Muíño do Cuncheiro, ou na casa de
turismo rural do Sixto; ou achegarnos
ao Pazo do Faramello, a primeira fábrica de papel de Galiza; ou ao de Lestrobe, lugar de repouso dos bispos composteláns; ou á fermosa colexiata de
Sar ou ao Castelo da Rocha, onde a
mitra compostelá buscaba refuxio
cando a plebe se enfurecía; ou ao cas-

tro Lupario, onde a tradición pon aos
discípulos de Santiago pedindo uns bois
para levar o corpo santo; ou achegármonos á casa de todos os galegos, á
Casa de Rosalía; ou ao propio Camiño
de Santiago, o procedente de Portugal,
que pasa ignominiosamente polo colector da ponte da Rocha, un dos puntos
actualmente máis contaminados e
onde, inocentemente, se lavan os peregrinos.

Ducias de troitas mortas no Sar, a carón do Camiño de Santiago.
cerna 43

AUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZAFAUNA E FLORA DE GALIZA F
LORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZAFAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E F
E GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZAFAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA D
GALIZAFAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE G
AUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA
LORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E
E GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA DE GALIZA FAUNA E FLORA

O CONGRO E O LUMBRIGANTE,
AMIZADE INTERESADA

(CONTOS DO TÍO-VIVO)

X. Salvadores

X. Salvadores

Xosé Salvadores*

Congro e lubrigante nun acuario.

Os científicos chámanlle Conger conger ao congro. Na costa tamén lle chaman congrio, crongo, concro, concrio, e
aos pequenos que se comercializan dinlles
anguiachos.
Juan de Laxe contoume a curiosa historia do congro e do lumbrigante que
sabía de oídas e por propia experiencia.
Estaba absolutamente convencido de que
no lugar onde habita un congro hai sempre un lumbrigante facéndolle compaña.
Dicía que viven nunha simbiose un pouco
estraña, xa que se o lumbrigante se
encarga de alimentar o congro, faino
cunha finalidade ben estudada e moi
interesada. O congro habita nas covas e o
lumbrigante procúralle o alimento. O congro medra e medra, até que chega un
momento en que xa non pode saír do
burato; entón, morre. Daquela é a hora do
lumbrigante. Durante un tempo vaise alimentar do corpo sen vida do compañeiro
que tan amabelmente coidara. Unha historia moi semellante á nosa cando cebamos o porco.
O certo é que tempo despois visitei a
Casa dos Peixes da Coruña e, aínda que a
encargada coa que falei non coñecía a
historia, en varios dos seus acuarios permanecían longo tempo moi xuntos congros con lumbrigantes.
Eu conto o que me dixeron e digo o
que vin, aínda que nos escritos dos expertos non apareza tal cousa. O que din os
entendidos é que o congro, cun corpo
anguiliforme de cor máis escura polo
lombo, non ten escamas. Un burato com44 cerna

Corpos de congro a secar na localidade de Muxía.

primido é a fenda branquial e gasta unha
temida dentamia. Ten moita espiña, principalmente localizada contra a parte posterior do corpo. As aletas dorsal e ventrais
ocupan a maioría do corpo. Pode chegar
aos tres metros e pesar 50 quilos. Se realmente queremos observar exemplares de
semellantes dimensións, podemos achegarnos ao acuario da Coruña onde algúns
congros acadan tamaños realmente
impresionantes. Vive en covas, desde
onde fai as súas incursións nocturnas
para alimentarse. Gústanlle especialmente os cefalópodos, en concreto os polbos,
polo que algúns relacionan as dúas especies establecendo unha proporción inversa en canto á abundancia, polo que a
diminución de congro implica un aumento de polbo.
Péscase en barco, con palangre, e os
que van a el con liña, din que esta ha de
ser moi resistente para que non a tronce,
e que unha vez que o infeliz entra hai que
dar un súbito tirón, xa que senón encóvase e non hai forma de sacalo; antes esgazará a boca que deixarse atrapar.
Hai disparidade de opinións sobre a
agresividade do congro unha vez subido a
bordo. Uns din que, asombrosamente,
deixa de pelexar, aínda que dispón de
armas poderosas na boca; outros afirman
que son capaces de botarse a quen o
apresou.
Aínda habendo moita distancia, para
min e máis para a cámara de fotos, mirei
ao lonxe unha escena na canle de saída
da Térmica de Sabón que vou contar. Alí,

un corvo mariño saíu nadando cun
pequeno congro no peteiro. O valente
congro non se rendeu e revolveuse até
que conseguiu enroscarse ao redor do
pescozo da ave. Durante uns segundos
mantiveron un pulso; ao remate, o corvo
soltouno e mergullouse con frustración
ao rebusco nas beiras da canle.
A reprodución do congro parece estar
aínda nunha zona bastante escura xa que
nunca se pescou un congro maduro
sexualmente. Sábese que non fai migración como as anguías pero ten que acadar
grandes presións para realizar a desova
polo que ha de buscar moita profundidade para realizar tan transcendental
misión. Tamén se sabe que o fai no verán,
que as larvas son leptocéfalas, é dicir,
teñen forma de folla, e que o cambio de
larva a adulto ten lugar aos dous anos.
Se queremos ver as momias do congro
podemos achegarnos a Muxía e alí,
expostos ao sol, nunha estrutura de paus,
poderanse observar uns farrapos cheos de
buratos que veñen sendo os corpos dos
congros a secar. Sei que é a forma de tratalo antes de mandalo a Aragón para o
consumo. Eu non coñezo sitio onde se
consuma aquí.
A pesca do congro debería ser controlada. Os que andan a el afirman que agora
son máis cativos que os que capturaban
antes. De ser certo isto, sería un dos primeiros síntomas do declive da especie.
* Xosé Salvadores é o vogal de Biodiversidade de
ADEGA.
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A SILVEIRA
(RUBUS FRUTICOSUS)
Manuel Lorenzo

Manuel Lorenzo

Aínda que moitos lle teñen xenreira,
este arbusto é de sobra coñecido polo
seguinte dito, “engancha nas silveiras”.
Claro está, que fai referencia ás espiñas
curvas que ten planta e que poden enredarse en calquera cousa, de aí este dito
que define as persoas que falan moito
con outras.

Margarida Miguens*

Quizais esta sexa unha das principais
características da silveira, as súas
espiñas. Podemos incluso espiñarnos con
ela por un bo motivo, acadar o seu saboroso froito tamén moi coñecido, a mora.
As espiñas e as moras describen case na
súa totalidade a silveira, pero esta ten
outras utilidades e propiedades medicinais menos coñecidas.
A silveira non é difícil de atopar porque é unha das primeiras especies que
medran en terreos queimados ou abandonados, creando unhas boas condicións
para que se instalen a continuación as
árbores, pero non en calquera terreo, xa
que segundo os nosos maiores as leiras
con silveiras posúen unha moi boa terra
para o cultivo. Cando era nena tiña ao
lado da miña casa un grande silveiral
xusto á beira do camiño, agora mesmo
tamén os vemos no medio dos bosques.
Case en todos os recunchos galegos
podemos atopar silveiras, que gustan
tanto do sol como da sombra e soportan
ventos moi fortes. O único que pode
esmorecelas é a exposición directa ao
mar.
O Rubus fruticosus, coñecido así no
mundo científico, é un arbusto gabeador,
que pode chegar a superar os 3 m de
altura. O seu talo é arqueado e os brotes
novos a ras de chan son os causantes de
moitas das nosas caídas. As follas están
dispostas en forma da palma da man,
compostas por 3 a 5 follas máis pequenas. No envés, teñen uns peliños brancos
que semellan un feltro, que xunto co
talo espiñento usan para desprazarse e
engancharse noutras plantas e como
mecanismo de defensa.
Son destacábeis as súas flores de cor
branca ou rosada de 5 pétalos que florecen aló polos meses de xuño a agosto,
dependendo do lugar de Galiza. Cando
isto ocorre, as abellas recollen o seu

Flor da silveira.

Moras.

exquisito néctar, á vez que polinizan a
planta para logo obter dela ese froito tan
esperado cada verán. A mora é multicolor, vírase de cor verde, logo vermella e
cando está maduriña, a piques de ser
colleitada, é de cor negra.

Ademais das súas propiedades
terapéuticas, coa silveira pódense elaborar auténticas xoias de artesanía. Os
seus brotes rastreiros, recollidos en
febreiro, son empregados para facer cestas moi orixinais, e estes mesmos brotes
cortados á metade úsanse para tecer os
cestos de palla. Hai xente moi apañada
que utiliza a propia mora para tinxir a
roupa obtendo unha cor morada ou azul.

Até hai pouco era descoñecido
comercialmente o zume, o xarope e a
marmelada de moras. Son apreciados por
ser moi ricos en vitamina C e conter calcio, ferro, ácido cítrico, oxálico e salicílico. Ademais das propiedades culinarias,
se queremos aliviar as inflamacións da
boca podemos elaborar unha infusión de
mora e facer gargarexos. Esta infusión
está especialmente indicada para persoas con problemas estomacais e con diarreas. Pero para esta doenza, é máis
efectiva a infusión de follas novas de silveira, por conter máis taninos e flavonoides con efecto adstrinxente. Moitos
expertos opinan que é moito máis rica
que o propio té. Outro dos manxares que
podemos preparar coa silveira é o licor
de moras. Tamén se poden comer os seus
brotes novos, cocidos como se fosen
espárragos, ou mesmo mascalos en cru
como remedio para deixar de fumar.

Seguramente antes de que coñeceramos todas estas propiedades medicinais, culinarias e artesáns da silveira,
moitos animaliños xa as descubriran. Tal
é o caso do rei das silvas que recibe o
alcume de “lagarto das silveiras” e que,
ademais de consumila, utiliza a silveira
de refuxio a proba de ventos fortes, ao
igual que moitas aves que constrúen o
seu niño nos silveirais, resgardándoo de
posíbeis depredadores.
Nos tempos que corren, temos que
mirar unha vez máis cara a natureza
para seguir aprendendo dela e ver o
grande aproveitamento que cada un dos
seus membros fai de cousiñas tan
espiñentas como a silveira.
* Marga Miguens é colaboradora de CERNA.
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