Castro da Trinidade - Castro de Flores
Mondoñedo – Lourenzá (Lugo)
GA27030022 – GA27027012
Resumo dos feitos
A empresa propietaria da canteira do Monte da Trinidade probablemente ocasionou danos
irreparables, e de forma xeralizada, nun ben patrimonial catalogado dende 1995.
Malia as denuncias realizadas no 2008, 2016 e 2017, o Servizo de Patrimonio de Lugo non actuou
para evitar o avance da canteira, omitindo o seu deber de salvagardar o xacemento e de garantir a
súa protección.
A pesar de que existen varios informes arqueolóxicos así como probas materiais que confirman a
existencia do xacemento, o Servizo de Patrimonio de Lugo elabora un informe no que xustifica a
súa inexistencia ao tempo que solicita a exclusión deste ben patrimonial, xa inventariado e xa
catalogado, do preinventario.
O feito de non ter actuado para protexer este sitio arqueolóxico, xunto cos informes e maila
solicitude de exclusión do preinventario puideron ser determinantes nos danos sufridos neste ben
patrimonial
No ano 2016 chegounos por varias canles a información de que o Servizo de Patrimonio Cultural
de Lugo excluíra do Inventario Xeral de Xacementos Arqueolóxicos o castro do Monte da
Trinidade, ou castro de Flores, situado entre os concellos de Mondoñedo e Lourenzá (claves
GA27030022; GA27027012). Segundo os informantes, a exclusión do xacemento fixérase de
maneira irregular para beneficiar os propietarios da canteira, que seguen destruíndo o castro, así
como para legalizar as actuacións ilegais realizadas ao longo dos anos sobre este xacemento
protexido. Estas actuacións ilegais tivemos noticia de que foran denunciadas no 2008 e no 2016.
Mariña Patrimonio e ADEGA solicitámoslle en varias ocasións información sobre estes feitos ao
Servizo de Patrimonio de Lugo, sen obtermos ningún tipo de resposta. Como consecuencia do
seu reiterado hermetismo, solicitamos a documentación relacionada cos feitos arriba
mencionados, amparándonos na Lei de Transparencia. Ao non obtermos tampouco ningunha
resposta, acudimos ao Valedor do Pobo.
Despois de varios requirimentos desta institución para que Patrimonio nos fixese chegar a
información que solicitamos, tivemos acceso a ela, aínda que sospeitamos que non se nos
entregou toda a documentaciona solicitada.

Relación cronolóxica da documentación que probaria que o Servizo de
Patrimonio de Lugo omitiu o seu deber de salvagardar o xacemento e de
garantir a súa protección, a pesar de que coñecía a afectación do xacemento
pola canteira.
En abril de 1991 o castro é incluído no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos:

Ficha do Inventario.
O 22 de febreiro de 1995 publícase no B.O.P. a catalogación do Castro de Flores GA27027012
(Lourenzá).

No ano 2000, nos informes de avaliacion do impacto da canteira sobre este patrimonio cultural, o
arqueólogo Simón Pena Basso documenta a existencia do xacemento. Pola súa parte, a
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autoriza a explotación da canteira, pero excluíndo o
xacemento e a súa área de protección:

Na documentación da Prospección arqueolóxica para a canteira, os arqueólogos da empresa
Terra Arqueos S.L. constatan a existencia do castro e advirten de que a súa explotación non
pode avanzar na dirección do xacemento:

No 2006 o arqueólogo municipal de Mondoñedo, Abel Vigo, na súa tese doutoral sostén que “unha
canteira comeu case todo o terreo” da zona norte do castro, e achega unha fotografia “da zona
antes de que a canteira invadise o espazo”:
(Ver anexo ortofotografías Google 2001, 2002, 2006)

O 4 de febreiro de 2008 entra no rexistro do concello de Mondoñedo unha denuncia relacionada
coa canteira e co xacemento arqueolóxico.
O 5 de febreiro de 2008 o arqueólogo municipal de Mondoñedo, Abel Vigo, informa que o
xacemento arqueolóxico está sendo afectado polos traballos da canteira:

O 6 de febreiro de 2008 o arqueólogo Abel Vigo inspecciona o lugar e atopa restos cerámicos,
metálicos e óseos de época castrexa entre os materiais do castro remexidos pola canteira:

Abel Vigo considera que debería suspenderse a actividade da canteira e informar á Dirección
Xeral de Patrimonio:

O 6 de febreiro de 2008 o arquitecto municipal de Mondoñedo informa que a canteira se expandiu
a terreos non autorizados:

O 6 de febreiro de 2008 o alcalde de Mondoñedo requírelle á empresa propietaria da canteira que
exclúan da actividade da canteira a superficie que ocupa o xacemento arqueolóxico e que adopte
as medidas necesarias para evitar danos no mesmo. Ademais, comunica os feitos á DXPC:

O 15 de febreiro de 2008 a DXPC envía ao arqueólogo do Servizo de Patrimonio de Lugo, Ignacio
Jaime Senín Fernández, para inspeccionar o xacemento. No seu informe,o arqueólogo deixa claro
que o sitio está inventariado e catalogado:

Así mesmo, constata que no “outeiro” se está explotando “actualmente” unha canteira:

(Ver anexo ortofotografías Google para comprobar a veracidade desta información)

Nun informe realizado no 2010 que puidemos consultar no Servizo de Arqueoloxía de Santiago,
recóllese: “ o aproveitamento mineiro da área de ocupación dos dous elementos indicados como
canteira, ocasionou practicamente a súa total destrución, sen que conste a realización de
ningunha actuación arqueolóxica previa”:

Tamén se pode ver neste informe unha imaxe do estado actual da área de ocupación do
xacemento:

En Xaneiro de 2016 a Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado
denuncia a existencia dunha planta de formigón na canteira do Monte da Trinidade; entre outras
cuestións, denuncia que esta planta afecta o xacemento catalogado do Castro de Flores:

O 22 de febreiro de 2016 a arquitecta municipal de Mondoñedo, Marta Candocia, como
consecuencia da denuncia dos fabricantes de formigón, elabora un informe no que queda patente
que a canteira afecta os terreos onde está inventariado o xacemento:

O 9 de marzo de 2016 no informe do arqueólogo do Servizo de Patrimonio de Lugo, Ignacio Jaime
Senín Fernández, podemos ler:

Como se pode observar, segundo Ignacio Senín, na ficha de 1991 dise que: “En superficie non se
observa nada...” , mais o informe doutro arqueólogo sobre a mesma ficha recolle de forma máis
completa a información:

Isto fainos pensar que a frase sen rematar do informe de Ignacio Senín podería ser tendenciosa.
No mesmo informe lemos que case non queda xacemento por mor da canteira pero, segundo os
datos dos que dispoñemos, a canteira antiga estaría fóra do xacemento.
Así mesmo, o arqueólogo Ignacio Senín, baseándose na suposta información das fichas do 1991,
di que

as probas para determinar a existencia do castro non son moi seguras, obviando a

información que podemos atopar sobre a súa existencia en:
•

A tese doutoral do arqueólogo Abel Vigo.

•

O informe do arqueólogo Simón Pena Basso.

•

A ficha do 2010.

•

O informe do arqueólogo da empresa de arqueoloxía Terra Arqueo.

•

O informe arqueolóxico para a Autovía do Cantábrico (A-8).

•

O informe arqueolóxico do Gaseoducto Ribadeo – Vilalba.

•

PXOM de Mondoñedo.

No mesmo informe de Ignacio Senín (lémbrese que é de 2016) fálase de que nunha inspección
realizada en 2008 atopou un fragmento de cerámica, que non puido datar nin adscribir
culturalmente:

Pola súa banda, o arqueólogo municipal de Mondoñedo, Abel Vigo, tiña remitido a Patrimonio un
informe coa adscrición cronolóxica–cultural concreta da cerámica atopada neste sitio arqueolóxico
durante unha inspección realizada no ano 2008:

Nesta inspección do castro da Trinidade-Flores, realizada en 2008 por Abel Vigo, atopouse tamén
un excepcional

machado votivo de bronce, que foi unha das pezas arqueolóxicas máis

importantes das que se atoparon en Galicia nese ano. O machado é unha peza de sobra coñecida
por todo o mundo da arqueoloxía e, evidentemente, non puido pasarlle desapercibida ao Servizo
de Patrimonio de Lugo.
O Machado, como se ve na fotografia, ten representado un torques, que sitúa o xacemento nunha
cronoloxía e nunha cultura moi concretas

Neste mesmo informe Ignacio Senín asegura que as antigas remocións de terras de grande porte
dunha canteira abandonada son os causantes da destrución patrimonial:

(Ver anexo ortofotografías para comprobar a falsidade destas afirmacións)

Lembremos que Ignacio Senín no informe do 2008 sostiña que o “outeiro” sobre o que se asenta o
castro:

Polo tanto, para o arqueólogo da Xunta en 2008 o outeiro estaba sendo explotado naquel
momento como canteira e en 2016 fala de antigas remocións de terras, nunha canteira hoxe
abandonada. A canteira non está abandonada e oito anos non a converten en antiga.

Ignacio Senín recolle tamén no seu informe que non ve nin parapetos nin foxos nin estruturas
arqueolóxicas; algo, por outra parte, esperable nun xacemento que está sendo explotado como
canteira:

Tampouco ve o técnico de Patrimonio as remocións de terra actuais (2016), e por iso non as
menciona nos informes arqueolóxicos. Non as ve nin as menciona, pero si as fotografía e mesmo
utiliza a imaxe para ilustrar un informe no que se di que a destrución do xacemento é antiga:
(antiga pero que conserva as rodeiras da maquinaria)

Por último, no seu informe o arqueólogo Ignacio Senín propón excluír o xacemento do
preinventario, sabendo que está inventariado e catalogado:

O 11 de marzo de 2016 a xefa do Servizo de Patrimonio de Lugo, Ana Carril, coincide con Ignacio
Senín na proposta de excluír o xacemento do preinventario, cando sabe que este ben está
catalogado dende 1995. A xefa do Servizo de Patrimonio tamén sabe que non é igual de sinxelo
excluír un ben patrimonial do preinventario que excluír un ben Catalogado e, sobre todo, sabe que
non hai os mesmos prazos.
Malia a que a inclusión do castro da Trinidade/Flores no PXOM de Mondoñedo foi revisado e
aprobado pola DXPC, Ana Carril considera oportuno que se proceda á exclusión do xacemento do
PXOM de Mondoñedo a tan só tres meses de ser aprobado de forma difinitiva. Exclusión que, sen
dúbida, sería ben acollida polos propietarios da canteira e que legalizaría a posible destrucion do
castro:

Malia o intento do Servizo de Patrimonio de Lugo para que o xacemento non fose incluído no
PXOM de Mondoñedo, a súa solicitude non foi atendida, e o 13 de xuño de 2016

aprobouse o

PXOM no que aparece catalogado o Castro da Trinidade:

O 27 de xaneiro de 2017 ADEGA denuncia na Consellería de Economía, Emprego e Industria a
situación ilegal da canteira, que está afectando a un Ben Patrimonial protexido.
31 de marzo de 2017 .
En resposta a esta denuncia, a Consellería de Economía, Emprego e Industria responde que a
empresa achega evidencias de que o castro está proposto para a súa exclusión do preinventario
da DXPC, arquivando así a denuncia e permitindo que continúen os movementos de terras nun
xacemento catalogado polo concello de Lourenzá dende 1995 e catalogado tamén polo concello
de Mondoñedo dende o 13 de xuño de 2016:

O 21 de febreiro de 2017 Mariña Patrimonio presenta unha nova denuncia perante a DXPC ao
considerar que os traballos da canteira poderían estar danando gravemente este xacemento
arqueolóxico catalogado.
Segundo a información da que dispoñemos, a día de hoxe a canteira continúa destruíndo este
xacemento, sen que haxa ningunha actuación por parte da administración competente.

A Mariña, maio de 2018

Anexo
Fotografías aéreas / Ortofotografía
Para delimitar nas ortofotografías a supercificie e a zona de protección do castro Trinidade–Flores,
empregamos os datos gráficos do PXOM de Mondoñedo, por seren datos revisados e aprobados
pola Dirección Xeral de Patrimonio:

PXOM de Mondoñedo

Datos gráficos do PXOM de Mondoñedo

Sobre a ortofotografía de Google e a imaxe do Catastro engadimos capa cos datos gráficos do
PXOM:
•

Liña vermella, contorno do castro catalogado.

•

Liña azul, contorno da zona de protección.

Ortofotografía de Google coa delimitación do PXOM de Mondoñedo

Imaxe do Catastro

Ortofotografías históricas
Ortofotografías do ano 1956 – 1957
Na imaxe do 56 marcamos con círculo vermello a ubicación do castro. Nel vemos que non hai
ningún tipo de afectación que poidamos identificar como unha mina ou canteira.
Fóra do xacemento, no lugar marcado con frecha vermella, si vemos unha canteira que ocupa
unha pequena superficie:

Ortofotografías ano 1956

Ortofotografía do ano 1973 – 1986
Nesta imaxe tampouco se observa a existencia de canteiras que afecten a zona do círculo
vermello, onde se atopa o castro.
A frecha vermella indícanos onde se atopa a antiga canteira que, como se pode observar, está
fóra da zona protexida:

Detalle da pequena canteira, que non afectou a zona protexida.

Nun informe do ano 2016 o arqueólogo municipal de Mondoñedo, Abel Vigo, sitúa perfectamente a
pequena canteira, que coincide totalmente co que se ve nas imaxes do 1956 / 57 e as do 1973 /
86:

Ortofotografías Google 2001, 2002, 2006
2001
Na ortofotografía do 2001 vese como a canteira chegou á área de protección do castro (liña azul)
e mesmo invade xa unha parte do castro (liña vermella):

Coloreado de vermello a parte comida ao castro en 2001

2002
O avance da canteira continúa e no 2002 obsérvase outra incursión no xacemento
(coloreado na segunda imaxe de azul):

2006
Na imaxe do 2006 pódese comprobar unha pequena incursión, que coloreamos de verde na
segunda imaxe:

Ortofotografías Google 2013
2013
Na ortofotografía do 2013 observamos como case a totalidade do xacemento protexido foi
invadido pola canteira.
(Coloreamos de lila a zona invadida pola camteira dende o 2006 ata o 2013)

