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No mes xullo deste verán pasado, en

Adega-Ourense recibimos por teléfono

unha denuncia coma tantas outras. Mais

esta era especial; dicíannos que morreran

cinco cans, presuntamente, envelenados

no territorio do Parque Natural do Xurés.

Chámanos o dono. Facemos indagacións,

coma sempre. Trátase de cans raza “mas-

tín leonés”, moi mansiños que traballan

axudando a gardar un rabaño de 600

cabras que pacen ceibes dentro do territo-

rio protexido do Parque. Pertencen a unha

explotación modélica. Fernando, o propie-

tario, leva máis de 20 anos loitando por

vivir nun territorio hostil para os empren-

dedores. Os inimigos aos que combate son

moitos, o peor deles é unha veciña cha-

mada “Administración” que ten unha casa

que denominan Sede do Parque, sita fron-

te á Casa do concello de Lobios. Os cida-

dáns contrataron a esta señora para que

coide e protexa a natureza do Parque e

páganlle moi bo salario. Ata lle deron

coches todoterreo cos que se dedica a

pasear polas estradas principais.

No territorio do Parque Natural oco-

rren moitas cousas todos os días; a xente

tira lixo onde lle peta, hai empresas,

tamén contratadas pola señora

Administración, que se dedican a repobo-

ar as zonas queimadas con piñeiros cada

vez que arden os anteriores.

Cando Fernando atopou no monte os

cans mortos foi á casa da veciña Sra.

Administración a lle comunicar o que vira

e que sospeitaba que os animais foran

envelenados, pero esta señora díxolle que

ela non podía facer nada. Malia esta res-

posta, o propietario seguiu matinando en

que quería unha explicación de como e

porqué morreron os seus cadeliños.

Dirixiuse tamén a outro concello pero este

tampouco lle ofreceu amparo nin fixo nada

por saber que lles acontecera aos animais.

Aos tres veciños suplicou para que fixeran

algo por investigar como morreran os cans.

Tamén mandou información e cartas aos

xornais. Pola súa conta recolleu mostras de

vísceras dos corpos dos animaliños e gar-

dounas no frigorífico.

Desesperado e canso de tanta inepti-

tude preguntou se alguén do mundo das

asociacións ecoloxistas lle poderían axu-

dar. Un amigo faloulle de ADEGA. De

inmediato presentamos as denuncias nos

Departamentos competentes para os que

traballa a veciña Administración do

Parque (Medio Ambiente, Sanidade).

Fernando dos Santos, uns días máis tarde,

cando andaba no monte coas cabras sobre

aquelas altitudes tan fermosas do Xurés,

viu que dous gardas forestais, que traba-

llan para a Señora, andaban á procura dos

cadáveres dos cans. Non os atoparon por-

que nin sequera falaron co dono que sabía

onde estaban. Mais era tarde.

Tamén chamou a un programa de

queixas da televisión pública e foron gra-

var un documental á explotación. Cando

entrevistaron ao Director do Parque (o

xefe dos criados que ten traballando a

Señora Administración), este atreveuse a

sinalar que tan axiña como tiveron coñe-

cemento da morte dos animais activaron

un protocolo para acordoar a zona onde

morreran.

O de vivir de costas á realidade vén de

vello no Xurés. Nos anos 40 do pasado

século, Lobios tiña 10.000 cabezas de

gando ceibe extensivo. O franquismo

repoboou os lugares de pasto con milleiros

de piñeiros. A resposta da veciñanza foi a

dos incendios forestais dos anos 60. Cando

en 1993 se crea o Parque, volveron de

novo os incendios. E os responsábeis polí-

ticos aínda hoxe non teñen en conta á

veciñanza.

Fernando xa é un novo socio de Adega.

Grazas á Sra. Administración pola colabo-

ración.

* Esta crónica da morte duns animais asínaa

Xan Carlos Fernández, membro de Adega

Ourense, pero está contada verbalmente polo

descritor dos feitos, Fernando dos Santos.

Cabras pastando nunha antiga canteira abandonada
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