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A EÓLICA, RENOVÁBEL PERO INSOSTÍBEL
Galiza afronta unha vaga eólica sen precedentes. O modelo de 
implantación desta enerxía, malia ser fundamental no proceso de 
transición ecolóxica, está a seguir patróns obsoletos, abertamente 
antisociais e depredadores do medio; sustentados pola cobiza das 
grandes empresas e permisividade dos gobernos estatal e autonómico. 
Este número de CERNA aborda a cuestión eólica, analizando as 
potencialidades e riscos do seu desenvolvemento mariño e facendo unha 
breve presentación da iniciativa “Aldeas con Horizonte”, que reclama a 
urxente dos moratoria aos novos proxectos e a  elaboración dun novo 
marco normativo en materia eólica.

En canto á cuestión forestal, coñecemos a iniciativa do concello de Teo 
para a inclusión das especies da familia eucalyptus no Catálogo Español 
de Exóticas Invasoras, o proxecto HabitaTeo para a defensa da biodiver-
sidade e o exemplo de erradicación de eucalipto sen glifosato posto en 
marcha por unha comunidade de montes de Vilaboa.

A conservación e a biodiversidade, neste caso de especies do medio 
acuático, lévanos a coñecer o Proxecto 1MardeAlosas, orientado a evi-
tar as capturas incidentais de zamborcas ocasionadas pola pesca. Por 
outra banda, activistas do ecoloxismo de Lugo presentan a batería de 
actuacións de impacto negativo para o medio que se están a desenvolver 
arredor do río Miño ao seu paso pola cidade.

A Covid-19 ten tamén espazo neste número de CERNA, reservándolle 
un artigo de opinión sobre os métodos para a súa contención e outros 
tres que dan a coñecer a súa incidencia na xeración de residuos, tan-
to en Sogama, como no Plan Revitaliza de Pontevedra e no Complexo 
Medioambiental do Barbanza. Tamén damos conta da delicada situación 
da Estación Hidrobiolóxica “Encoro do Con” tras a destitución de Fernan-
do Cobo, da Campaña #EuFicoNaCasaConADEGA, do estudo sobre o 
parasito Cryptosporidium na auga, do Proxecto Ríos co gallo do seu 15 
aniversario, e do proxecto Eu quero Razo-Baldaio.
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Plantación de eucalipto na zona de Lucí, en Teo.
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GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS
para o sector pesqueiro diante do rexistro 
dunha captura accidental de cetáceos a 
bordo.

Jose A. Martínez Cedeira e Alfredo López 
Fernández
CEMMA
Galego (66 páx.), 2020
Dep. legal: VB 227- 2020

Esta publicación é un dos produtos do 
Proxecto VIRADA: Bases para a redución da 
mortalidade por captura accidental en artes 

de pesca da toniña (Phocoena phocoena) e do arroaz (Tursiops truncatus) 
en áreas Rede Natura 2000 de Galicia. O proxecto está sendo realizado pola 
CEMMA, contando coa participación como socio da OPPF-4, e coa colabora-
ción da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica, a 
través do Programa Pleamar, cofinanciado polo FEMP.

Pódese descargar da web de CEMMA.

MARÍA DAS HERBAS E AS
HERBAXEIRAS DO CAUREL
Crónica da cultural popular dunha terra 
extraordinaria.

María Moure de Oteyza
Teófilo Edicións 
Galego (316 páx.), 2020
ISBN: 978-84 122463-5-3

María Moure, farmacéutica, investigadora 
e divulgadora vén de presentarnos o seu libro María das Herbas e as Herbaxeiras 
do Caurel. Crónica da Cultura Popular dunha Terra Extraordinaria.

A intención da autora é que a obra supoña un referente diferenciador respecto ó 
resto de estudos de Etnobotánica de España pois o foco está posto nas persoas, 
non nas plantas medicinais. Ademais de todo o relacionado coa Etnomedicina, ó 
longo deste ensaio novelado, o protagonismo das persoas ponse de manifesto a 
través das revisións biográficas de cada informante chave ou dos comentarios, 
testemuños persoais, ritos ancestrais, adiviñas, cancións ou refráns, por poñer 
algún exemplo.

EUROPEAN BREEDING BIRD ATLAS 2 

VV.AA
Lynx edicións
Inglés (967 páx.), 2020
ISBN: 978-84-16728-38-1

Máis de 20 anos despois da publicación do pri-
meiro Atlas de aves reprodutoras de Europa, 
este novo atlas presenta a información máis ac-
tualizada sobre distribución, abundancia e cam-
bio nas poboacións de aves europeas. Levouse 
a cabo grazas ao enorme esforzo do Consello 

Europeo do Censo das Aves e das súas organizacións asociadas en 48 países. 
Case 120.000 persoas colaboraron no traballo de campo, principalmente de 2013 
a 2017, o que o converte nun dos maiores proxectos de ciencia cidadá sobre 
biodiversidade levados a cabo ata a data.

O traballo presenta información dun total de 556 especies, con texto, mapas e 
unha ilustración. As follas de especies completas inclúen mapas (xeralmente amo-
san datos de abundancia), modelos de distribución (de 224 aves reprodutoras) e 
mapas de cambio (comparando a distribución actual coa obtida hai máis de 30 
anos no primeiro atlas). Empregando un enfoque científico rigoroso, estes datos 
documentan o estado das aves reprodutoras europeas e contribúen ao obxectivo 
de promover a súa conservación e os seus hábitats.

A MOBELLA Nº 23

G.N. Hábitat
Galego (82 páx.), 2021
ISSN: 1888-3315-X

Boletín número 23 do G.N. Há-
bitat correspondente aos anos 
2018-19. Recolle de maneira 
especial o 40 aniversario do gru-
po e tamén o 20 aniversario do 
boletín. Parabéns ás compañei-
ras e companeiros de Hábitat!

Este número ademais fai un re-
paso polos proxectos que teñen 
en activo, como varios progra-
mas de anelamento, á vez que 
presenta un balance do volun-
tariado coa píllara das dunas en 
Baldaio e do Proxecto Noucho, 

a iniciativa de Hábitat para mellorar o coñecemento das aves de rapina noc-
turnas en Galicia.

Pódese consultar na web do G.N. Hábitat

ANUÁRIO ORNITOLÓGICO 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Michael McCarthy (aut.); Neila García Salgado 
(tradut.)
Kalandraka 
Galego (298 páx.), 2020
ISBN: 978-84-I6721-70-2

O Anuário Ornitológico da Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves (SPEA) xa se encontra 
disponíbel para consulta. Este é o décimo quinto 
relatorio do Comité Português de Raridades da So-

ciedade Portuguesa para o Estudo das Aves.

Pódese descarregar da web da SPEA.

INFORMES DE AVES RARAS
CA/SGO

O Comité Avifaunístico da Sociedade 
Galega de Ornitoloxía publica o infor-
me correspondente ás observacións 
de aves raras en Galicia no bienio 
2018-2019.

O traballo detalla os criterios segui-
dos para a súa selección e un modelo 
minucioso de ficha de observación de 
aves.

Pódese descarregar da web da SGO.



 nº 84 · 2020 · 5

www.adega.gal/revistacerna ENERXÍA E CAMBIO CLIMÁTICO

Ramón Varela Díaz*

A ENERXÍA EÓLICA MARIÑA: POTENCIAL E
INTERESE NA GALIZA

Galiza é excedentaria en electricidade e incluso co peche das centrais térmicas de Meirama e As Pontes seguirá tendo necesidade de 
exportala. A enerxía eólica terrestre, da que somos segundos produtores do Estado, trouxo notables impactos e problemas asociados, 
hoxe agudizados coa intensificación e construción dos novos parques eólicos. Todo apunta a que a eólica flotante en alta mar pode ser 
unha alternativa á eólica terrestre sempre que cumpra varias condicións ecolóxicas, económicas e sociais, entre elas, cotizar no país, dar 
maior emprego, máis beneficios económicos para a poboación así como potenciar a industria naval local e a industria anexa relacionada.

BALANCE ELÉCTRICO GALEGO

Un dos trazos que define a produción eléctrica no noso país é a gran po-
tencia instalada e a alta xeración. No 2019 tiñamos 11.416 megavatios 
(MW) de potencia eléctrica que representaban case o 11% do total do 
Estado. Unicamente nos superaba Cataluña, Andalucía e Castela-León, 
mentres estaban moi lonxe de nós zonas industriais como Madrid (458 
MW), País Vasco (2.929 MW), ou a Comunidade Valenciana (8.223 
MW). No 2020 a potencia baixaba a 10.882 MW, sendo aínda unha cifra 
moi considerable.

Anualmente xeramos da orde de 27-33.000 gigavatio-hora (GWh) de 
electricidade, cando a demanda para consumo galego non chega a 
20.000 GWh. Isto quere dicir que a terceira parte da electricidade que 
producimos nas distintas fontes non se utiliza na Galiza (no 2018 o 
35% do total, no 2019 o 25%) senón que se traslada a territorios que 
podemos considerar privilexiados xa que consumen o produto final, a 
electricidade, mentres aquí Naturgy, Iberdrola e Endesa deixan a con-
taminación (gases invernadoiro, choiva ácida, partículas...) e os custos 
sociais que pagamos os galegos e galegas. 

Galiza destaca pola alta produción en enerxía eléctrica renovable (no 
2019 a renovable case duplica a xeración non renovable) e pola am-

pla diversificación das nosas fontes produtivas. Sobresae a xeración 
en enerxía eólica, que representa o 35% da xeración total, seguida da 
hidráulica co 28%, do ciclo combinado co 14%, a coxeración e o carbón 
co 10% e outras fontes co 3% (neste último grupo incluiríase a enerxía 
solar). A potencia solar instalada é mínima. De feito, Galiza ocupa os 
últimos postos do Estado nesta importante fonte enerxética e apenas 
avanzou co paso dos anos: tiñamos 30 MW no 2017, no 2018 supoñía 
tan só 0,23% do total e a mediados do 2019 medrou ata os 39,95 MW.

No ano 2019, dos 18,4 GWh que demandabamos para o consumo gale-
go, as renovables representaban 16,2 GWh. Quere dicir isto que case o 
88% da enerxía que se consumiu ese ano no país se cubriu con renova-
bles. A maiores, o rateo xeración eléctrica/demanda galega é do 135,0%, 
de xeito que 6,1 GWh foron para Portugal ou para o resto da Península.

A ENERXÍA EÓLICA TERRESTRE

Somos a terceira comunidade do Estado por potencia eólica e a se-
gunda por enerxía eólica xerada. No ano 2020 tiñamos 3.829 MW, o 
que representa case o 15% da potencia eólica do Estado, e segundo a 
Asociación Eólica de Galicia a xeración de electricidade con esta fonte 
de produción aumentou o 14,9% respecto do ano 2019, chegando a 
9.992 megavatio-hora (MWh), cifra que equivale ao 18,2% da xeración 

MW (2020) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HIDRÁULICA 3.720 6.249.440 9.567.971 3.263.526 8.525.807 7.055.235 7.916.632

EÓLICA 3.829 8.444.754 7.218.889 6.903.686 8.381.779 8.706.769 9.992.311

SOLAR FOTOVOLTAICA 18 20.758 20.147 20.859 18.515 20.293 21.472

OUTRAS RENOVABLES 116 235.938 232.034 252.516 263.040 257.886 460.648

RESIDUOS RENOVABLES 25 187.984 169.117 178.465 173.029 165.924 163.252

XERACIÓN RENOVABLE 15.138.874 17.208.159 10.619.051 17.362.170 16.206.107 18.554.315

TURBINACIÓN BOMBEO 33.439 27.196 23.067 36.600 42.006 21.210

CICLO COMBINADO 1.247 319.281 653.865 1.749.810 809.917 3.455.501 2.212.326

CARBÓN 1.403 11.040.910 9.443.069 10.799.685 10.307.836 2.466.060 1.344.080

CONXERACIÓN 484 2.629.349 2.801.992 2.831.012 2.625.717 2.520.217 2.257.708
RESIDUOS NON RENOVA-
BLES 41 187.984 169.117 187.465 173.029 165.924 163.252

XERACIÓN NON RENOVABLE 14.210.964 13.095.239 15.582.040 13.953.099 8.649.706 5.998.576

CONSUMO BOMBEO(-)* 235.969 173.253 195.797 233.236 313.349 268.388

EXPORTACIÓN(-)* 9.398.373 10.172.490 6.110.875 10.821.965 6.093.161 6.901.039

DEMANDA GALEGA EN B.C. 19.715.495 19.957.655 19.894.418 20.260.067 18.449.303 17.383.465

PRODUCIÓN 29.349.837 30.303.398 26.201.090 31.315.268 24.855.813 24.552.891

* Pontencia é a capacidade máxima de produción de enerxía por unidade de tempo. **Nos sistemas de bombeo, a turbinación só recuperou entre o 
10,5% e o 13,6% da enerxía utilizada (perdas do 86-90%).***Saldo de intercambios.

XERACIÓN (MWh)POTENCIA*
Potencia (MW) e balance eléctrico (MWh) na galiza (período 2015-2020)

Fonte: Red Eléctrica de España.
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eólica total do Estado e posiblemente a máis da metade do consumo 
total galego. No ano 2019 a eólica subministraba o 47% da demanda 
galega, no 2018 o 42,1% e representaba o 16,9% de toda a produción 
eólica do Estado.

As empresas eléctricas instalaron nos montes galegos durante o ano 
2019 máis megawatios eólicos que nos últimos dez anos anteriores xun-
tos; un total de 18 parques eólicos que sumaron 415 MW novos. A finais 
do 2020 estaban en tramitación máis de 74 novos parques sumados 
aos presentados na Xunta e os grandes parques de tramitación Estatal 
(>50 MW). Algún macroproxecto presentado ante a administración cen-
tral (Estado), de potencia descoñecida ate agora, contaba con 154 MW 
-de empresas filiais doutras norueguesas (Statkfraft)-, e afectaba a 10 
concellos en Ourense, con muíños xigantes de 5,5 MW. Non é este o 
único caso, outras filiais de Capital Energy, Iberdrola, Greenalia ou EDP 
presentaron no 2020 proxectos importantes. No 2021 teremos novos 
parques (Greenalia contratou con Elecnor construír e desenvolver 5 par-
ques con 74,22 MW –Miñón, Ourol, Cora I e II e Monte Tourado- , Ende-
sa proxecta para As Pontes 600 MW, Naturgy 70 MW para Meirama...) 
e mesmo algunha repotenciación en parques antigos. As intencións e 
previsións son que antes do 2030 consigan duplicar a potencia eólica 
actual de Galiza.

No Estado contemplan que o avance da eólica anual estea en torno aos 
2200 MW para alcanzar os máis de 50.000 MW eólicos proxectados no 
2030. Se na primeira poxa do Goberno central á eólica tocáronlle 997 
MW, na segunda poxa prevista para este ano a cota de potencia mínima 
para eólica é de 1500 MW. Galiza está no punto de mira das multinacio-
nais (Iberdrola, Endesa-Enel Green Power, Naturgy e Acciona teñen xa 
máis do 60% da potencia eólica actual) e boa parte destes MW queren 
instalarse no noso territorio por ter un vento idóneo para mover muíños e 
un lugar para asentarse onde “deixan facer”, cun Goberno “manexable”. 
Pero non podemos esquecer que a economía que reverten os parques 
eólicos é ínfima, entre impostos (Imposto de Actividade Económicas, 
Imposto de Bens Inmobles...), canon eléctrico, licencias ou alugueiros 
de terreos, todo o que aportan non chega nin ao 5% dos beneficios das 
multinacionais eléctricas. 

As serras e os montes galegos ínzanse de aeroxeradores, liñas de alta 
tensión, pistas forestais, parques que alteran a paisaxe e poñen en pe-
rigo non só a flora, fauna e especies endémicas ou protexidas, senón 
tamén xacementos arqueolóxicos e asentamentos fortificados da idade 
de ferro. Todo isto, a parte de que algúns parques están moi próximos a 
lugares habitados, lagoas catalogadas, fervenzas...

Xa no ano 2009, o 39% da potencia eólica estaba instalada en zonas 
protexidas de Rede Natura. Na actualidade, algúns parques novos 
seguen pretendendo elevarse nestas áreas de conservación da biodi-
versidade, intento que sempre está avalado pola Xunta de Galicia. As 
empresas establecen parques onde queren, aínda que logo se teñan 
que paralizar pola Xustiza, como no caso de Samos. Ameázanse zonas 
próximas á Ribeira Sacra ou ao Camiño de Santiago, zonas protexi-
das para aves, de reserva ecolóxica... Prexudícanse aldeas da área de 

Negreira, Ordes, Xallas, Outes, Lugo... Intentan formalizar contratos 
eólicos pouco menos que insultantes para as persoas propietarias das 
terras. O Goberno galego, en silencio, permíteo e mesmo xustifícao, 
manifestando que os parques tiñan autorización de anos atrás (dez ou 
quince anos atrás) pero oculta que aqueles parques iniciais nada tiñan 
que ver cos actuais. As eléctricas fanse donas do territorio, e algunhas 
ate se atreven a iniciar obras sen completar a documentación. Non lles 
importa a destrución da natureza, de camiños reais, mámoas. Men-
tres, a administración mira para outro lado, quizais esperando sentar 
nos Consellos de Administración das eléctricas a máis ex-altos cargos 
(mesmo ex-ministros ou ex-conselleiros).

Na actualidade a situación é tan preocupante que a finais do ano pasa-
do deuse a coñecer o Manifesto “Aldeas con Horizonte”, asinado por 60 
organizacións que solicitaban do Goberno galego unha moratoria aos 
novos parques terrestres á vez que buscan un novo desenvolvemento 
eólico para Galiza.

O FUTURO, A EÓLICA MARIÑA

No mar as velocidades do vento son aproximadamente un 20% maiores 
que en terra firme. Así, a produción enerxética mariña comparada coa 
terrestre pode ser moito maior. A potencia do vento é proporcional ao 
cubo da velocidade, con ventos dúas veces maiores obtemos oito veces 
máis enerxía. Ademais, no mar dáse menor rugosidade superficial, máis 

ENERXÍA E CAMBIO CLIMÁTICO  www.adega.gal/revistacerna 

Muíños de vento alta mar, Países Baixos.
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Xa en 2009 o 39% da potencia eólica estaba instalada 
en zonas da Rede Natura. Na actualidade, algúns 

parques novos seguen pretendendo elevarse nestas 
áreas de conservación

2020: MÁIS EÓLICA, MÁIS EXPORTACIÓN

* Galiza xerou 9.992.311 MWh, converténdose na segunda 
comunidade do Estado por produción eólica despois de 
Castela -León.

* Lugo (4.849.894 MWh) ocupa a segunda posición entre 
as 47 provincias do Estado con xeración do vento, 
superada só por Zaragoza. A Coruña ocupa a quinta 
posición con 3.453.367 MWh.

* A porcentaxe da cobertura de demanda eléctrica con 
eólica na Galiza alcanzou o 57% , e estamos entre as 
cinco comunidades autónomas que teñen esta enerxía 
como principal fonte de xeración.

* Mentres a xeración eléctrica  galega renovable e non 
renovable suman  24.552.891 MWh, o consumo só chega 
a 17.383.465 MWh, tendo que exportar  6.901.039 MWh, 
o que representa case o 40% do consumo galego ou o 
28% da produción total.



vento polo día que pola noite, e máis vento no inverno que no verán polo 
que coincide cos nosos picos de consumo. Temos que diferenciar entre 
a eólica mariña fixa e eólica mariña flotante. Esta última desenvolveuse 
máis recente, máis afastada da costa e parece que presenta menor im-
pacto e maior futuro.

Eólica mariña fixa

A década dos anos 90 do século pasado, caracterizouse por proxectos 
piloto de parques eólicos mariños. O primeiro parque foi instalado en 
Dinamarca en 1991 (Vindeby, Mar Báltico) e tiña unha potencia de 4,95 
MW con 11 aeroxeradores de 450 KW e unha inversión de 2.200 euros/
KW. A este seguiron outros, tanto en Dinamarca como en Holanda e 
Suecia. Anos máis tarde, no 2002, os muíños xa eran de maior poten-
cia, 2 MW, e o custo de instalación descendera xa a 1700 euros/KW. A 
eólica mariña empezaba a ser competitiva en prezo e interesaba moito 
ás multinacionais da electricidade. Hoxe Dinamarca está construíndo 
un novo parque (Kriegers Flak 600 MW) con muíños de 3,45 MW de 
potencia e 187 m de altura, distante da costa 15-40 Km e espera a finais 
do ano próximo subministrar electricidade a máis de 600.000 fogares, 
ocupando unha superficie de 132 quilómetros cadrados.

Europa conta na actualidade con 22.072 MW de eólica mariña (no 2018 
instalaron 2.650 MW, e 3.600 MW no ano 2019). Os máis de 5.000 ae-
roxeradores están distribuídos por 12 países, pero a gran maioría son 
de eólica mariña fixa de profundidades baixas, que oscila de 5 a 50 
m, na plataforma continental. Inglaterra e Alemaña representan as tres 
cuartas partes da potencia e o resto compárteno Dinamarca, Bélxica e 
os Países Baixos. 

Galiza, ten unha plataforma continental estreita. Nas rías e no litoral, 
nas proximidades da costa, é acertado prohibir estes parques de eólica 
mariña fixa, que sempre son de profundidades inferiores a 50-60 m. 
Interferirían coa pesca, marisqueo e a navegación en xeral (recreo, co-
mercial...). Ademais, causarían un gran dano ecolóxico, aparte de ruído 
así como impacto visual e na paisaxe. Os aeroxeradores que se instalan 
son de máis potencia e maior envergadura que os que se instalan en 
terra, chegando a ter unha potencia media de 7,8 MW, e mesmo en 
Rotterdam xa instalaron turbinas de 12 MW. Desta forma, a forza dos 
parques mariños multiplica varias veces a dos parques en terra.

Eólica mariña flotante

As infraestruturas eólicas mariñas en alta mar ou lonxe da costa pare-
cen ofrecer varias vantaxes con respecto a eólica terrestre. Alí os ven-
tos aínda son máis constantes, rápidos e seguros, polo que ocasiona 

maior rendemento enerxético e maior produción. O impacto visual e o 
ruído son menores xa que os muíños non se distinguen desde terra. O 
desenvolvemento e construción destes parques é máis rápido por ter 
unha estrutura máis lixeira. A eólica flotante parece ter menor impacto 
comparado coa eólica mariña fixa xa que apenas se invade o fondo 
mariño. Ademais, no caso galego, ofrece posibilidades de reorientar a 
industria naval local para a eólica flotante e mesmo Navantia Fene xa é 
un construtor de referencia mundial destas estruturas para augas inter-
medias e profundas.

Actualmente, a tecnoloxía permite a implantación de parques eólicos 
con solucións flotantes en zonas profundas, superiores a 50 m. No 
2022 comezará a operar o parque noruegués Hywind Tampen de 88 
MW (que desenvolve a empresa pública Equinor), localizado a 140 km 
da costa e profundidade de 260-300 m. Terá cimentacións flotantes 
con muíños estabilizados mediante sistemas de lastre e ancorados ao 
fondo mariño a través de liñas de amarre. Alemaña, Inglaterra, Esta-
dos Unidos, Australia, Francia ou Portugal xa están metidos neste tipo 

de produción enerxética. Portugal xa no 2019 ultimaba un proxecto de 
EDP-renovables, con participación de Repsol, no entón maior parque 
eólico flotante de Europa (Windfloat Atlantic de 25 MW con muíños de 
8,4 MW) a só 60 km de Galiza e a 20 km de Viana do Castelo, nun-
ha zona onde operan pesqueiros galegos e portugueses. En España, 
funciona no mar un aeroxerador piloto de 5 MW e está en proxecto 
instalar o primeiro parque eólico mariño (da empresa Ocean Winds de 
Engie e EDP) en Gran Canaria, con 144 MW e doce muíños de 12 MW 
en plataformas flotantes. De acordo coa experiencia europea, diversos 
lugares poden aproveitar o recurso eólico, no Mediterráneo, Cantábrico 
ou Atlántico.

A eólica mariña flotante, localizada lonxe da costa, en zonas acoutadas 
e sen especial interese natural ou protexido, pode ser unha alternativa 
á enerxía eólica terrestre e aos impactos que esta xera. Chega unha 
superficie como a do Concello de Fonsagrada no mar, é dicir pouco máis 
de 400 km2, para ter un parque eólico dunha potencia equivalente ou 
superior á metade da potencia eólica actual que temos en terra.
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Parque eólico en alta mar, Países Baixos.
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No Estado contemplan que o avance da eólica anual 
estea en torno aos 2200 MW para alcanzar os máis de 

50.000 MW eólicos proxectados no 2030



A ocupación de superficie mariña sería moi inferior á que ocupa hoxe o 
corredor marítimo de Fisterra. Un corredor con catro vías de circulación, 
localizado entre 40 e 73 Km da costa. Un espazo percorrido por máis de 
40.000 buques ao ano, deles máis de 12.000 con mercadorías perigosas.

Isto non quere dicir que teñamos que dar “carta branca” para que as 
empresas fagan o que queiran. A eólica mariña flotante pode apuntalar 
a industria asociada e impedir que se pechen fábricas como sucede na 
actualidade con Siemens-Gamesa. A industria naval e de compoñentes 

xogarían un importante papel para fixar aquí o desenvolvemento da eóli-
ca, mediante plataformas, sistemas de amarre, palas, góndolas, etc. Así, 
antes de aceptar a instalación deste tipo de parques, a administración 
debería ter presente unha serie de consideracións previas, entre elas:

- Ordenación do territorio mariño, fixando lugares adecuados e 
concretos que non interfiran con zonas protexidas ou de inte-
rese ecolóxico, coa pesca, con rutas marítimas e de recreo ou 
comerciais.

- Resolver problemas anexos aos parques. Trazado das liñas 
de cables de transmisión da enerxía á costa para conexión á 
rede e localización da subestación eléctrica, en consulta coas 
comunidades locais.

- Cambios en aspectos económicos. Con emprego sostible para 
a poboación, en particular a nivel local. Participación pública 
nos beneficios, para que non suceda o dos parques terrestres 
(migallas económicas). Indemnizacións, se fose preciso (en 
Portugal indemnizaron a pescadores). 

- Precísase establecer unha moratoria/suspensión temporal para 
os novos parques terrestres. 

- Posibilidade de participación da empresa pública nos proxectos.

Algunhas destas medidas estanse aplicando en parques eólicos mari-
ños (Awel-Mor en Gales). Na Galiza, non deben ser meras declaracións 
de intencións. A mala experiencia na eólica terrestre así o esixe.

CONCLUSIÓN: A MARIÑA FLOTANTE NUN CONTEXTO MÁIS
XERAL

A enerxía eólica mariña flotante é unha posibilidade real na Galiza, 
sempre que cumpra determinados parámetros ecolóxicos, económicos 
e sociais, mentres que a fixa non debe ter lugar no noso país. A eólica 
terrestre precisa unha moratoria inmediata tanto por ocupar xa os mello-
res lugares de aproveitamento como por quedar desfasada pero, sobre 
todo, polo impacto ecolóxico e social que está a causar.

A promoción de futuros parques de eólica flotante debe ir acompañada 
do desenvolvemento da industria e servizos asociados, pois serviría 
para empurrar o sector naval de Ferrol e Vigo así como as industrias de 
palas e compoñentes, que temos en crise.

Galiza non pode seguir instalando sen límite e a calquera prezo siste-
mas de produción eléctrica (eólica mariña, hidróxeno, bombeo...) que 
unicamente serven a intereses multinacionais. A Comisión Europea, no 
camiño da descarbonización, programa a instalación de entre 230.000 e 
450.000 MW de eólica mariña para o 2050. Se non poñemos condicións, 
acabaremos producindo non só para España senón tamén para Europa, 
sen teito algún. 

Non debemos esquecer tamén que a eólica mariña é a xeración de 
enerxía máis intensiva en cobre (a estimación de consumo de cobre 
da eólica respecto das convencionais é de 12:1). Necesítase tamén 
pensar na Galiza en maior eficiencia, aforro enerxético (sobre todo das 
electrointensivas), en enerxía solar, e en novas alternativas que teñan 
ao mar no centro, como a enerxía das mareas, a enerxía das olas, das 
correntes mariñas, da subida de augas profundas, e moitas máis.

Para concluír, quixera afirmar que Galiza non pode cometer os mesmos 
erros continuamente, por intereses alleos! Defendamos o noso!

*Ramón Varela Díaz, Catedrático en Bioloxía e experto en contaminación atmosférica 
de Galiza.

ENERXÍA E CAMBIO CLIMÁTICO  www.adega.gal/revistacerna 
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Muíños eólicos na costa de Dinamarca.
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A enerxía eólica mariña flotante é unha posibilidade 
real na Galiza, sempre que cumpra determinados

parámetros ecolóxicos, económicos e sociais,
mentres que a fixa non debe ter lugar
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Xiana Iglesias / Cerna Redacción

UNHA MORATORIA URXENTE AOS PARQUES
EÓLICOS TERRESTRES

Galiza está ante un proceso de intensificación eólica sen precedentes. 
Case un cento de proxectos de grandes empresas promovidos polo 
goberno autonómico e estatal, agardan izar muíños ao longo de todo 
o territorio galego, desde o litoral atlántico ás serras orientais. Estes 
parques sumaranse aos 180 que xa hai en Galiza, que afectan a máis 
de 100 concellos e suman 4000 aeroxeradores, converténdonos en pro-
dutores de case o 15% de toda a potencia eólica do Estado, a pesar de 
representar só o 5,8% da súa superficie.

Malia seren proxectos de enerxía renovábel, moitos deles son a todas 
luces insostíbeis, tanto desde o punto de vista ambiental como social. A 
casuística é variada: megaparques fragmentados para facilitar e axilizar 
os trámites de aprobación, áreas da Rede Natura 2000 afectadas, aeroxe-

radores a só 500 metros das vivendas, poboación afectada por contratos 
abusivos e expropiación de terreos, estudos de impacto ambiental incom-
pletos, afectación sobre especies en perigo de extinción, vulnerábeis ou 
raras, impacto sobre a paisaxe, o patrimonio, os recursos hídricos...

Ademais, este desenvolvemento eólico sobredimensionado estase fa-
cendo sen aplicar políticas efectivas de aforro e eficiencia da enerxía, 
cuestión fundamental se se quere fomentar un modelo que camiñe cara 
a tan necesaria transición ecolóxica. Está en xaque, ademais, a protec-
ción da saúde que nos brinda a biodiversidade.

Polo tanto, a enerxía eólica que podería contribuír ao proceso de transi-
ción ecolóxica e descarbonización en Galiza, é hoxe unha ameaza para 

Eólico terrestre.
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As montañas galegas están no punto de mira das grandes empresas eólicas, que pretenden instalar case un cento de novos megaparques, 
algúns deles en zonas de alto valor ecolóxico e patrimonial. En ausencia dunha normativa galega que rexa a implantación e crecemento 
ordenado desta enerxía, á vez que defenda os intereses da poboación e atenda á preservación da diversidade natural, estes proxectos 
supoñen unha ameaza de consecuencias incalculábeis. Ante esta situación, máis de 60 colectivos galegos, entre os que se atopa ADEGA, 
asinaron o Manifesto “Aldeas con Horizonte”, para solicitar a moratoria aos novos parques e un novo marco regulador para a enerxía 
eólica en Galiza.
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o noso territorio e non só, xa que outras zonas do estado español están 
tamén a ser obxectivo de grandes empresas enerxéticas que pretenden 
instalar macroparques eólicos, perpetuando un modelo obsoleto, colo-
nial, insostíbel e cada vez máis antisocial.

QUEREMOS “ALDEAS CON HORIZONTE”

No caso galego, estes proxectos apóianse nun marco normativo des-
fasado, de finais dos anos 90, que favorece a oligopolio enerxético, e 
na Lei galega de fomento da implantación de iniciativas empresariais 
de 2017 (coñecida como “Lei de Depredación”) que permite axilizar a 
tramitación e posta en marcha dos novos proxectos eólicos restrinxindo 
a participación pública e outorgándolle ás empresas dereitos sen data 
de caducidade sobre as terras.

Polo tanto,  e ante esta ameaza,  máis de 80 colectivos, entre os que 
está ADEGA, promoveron o manifesto “Aldeas con Horizonte”, polo que 
se reclama:

• a urxente moratoria de novos parques eólicos.

• a revisión dos xa aprobados nos que haxa conflito social e/ou am-
biental.

• a elaboración dun novo marco normativo en materia eólica que 
promova no país un modelo de implantación desta enerxía máis 
ordenado, sostíbel, social, participativo, xusto e racional.

*Xiana Iglesias, xornalista e membro do consello editorial de Cerna.

ENERXÍA E CAMBIO CLIMÁTICO  www.adega.gal/revistacerna 
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15 PRINCIPIOS DE “ALDEAS CON HORIZONTE” PARA UN NOVO MARCO EÓLICO GALEGO

1. Planeamento eólico para a unha transición ecolóxica ordenada 
e xusta.
Debe frear a implantación masiva de parques eólicos á vez que 
desenvolver unha estratexia ordenada e sustentábel para acadar a 
descarbonización da economía galega e reducir a dependencia das 
enerxías fósiles.

2. Democratización e soberanía enerxética.
A sociedade galega, en especial as titulares das terras nas que asen-
tar parques eólicos, deben ter unha participación activa na gobernan-
za deste recurso.

3. Aforro, eficiencia e autosuficiencia enerxética.
A adxudicación de megavatios debe depender das necesidades ener-
xéticas da poboación, non só da dispoñibilidade do recurso vento, á 
vez que se deben poñer en marcha plans de aforro e eficiencia.

4. Repotenciamento fronte novas instalacións.
Esta alternativa debe prevalecer sobre a autorización de novos proxectos.

5. Fomento do autoconsumo e a produción a pequena escala.
Deste xeito redúcense as distancias entre as fontes xeradoras e con-
sumidoras e, polo tanto, as emisións e outros impactos derivados do 
transporte da enerxía.

6. Iniciativa pública e comunidades enerxéticas fronte a privatiza-
ción dos beneficios.
Cómpre apostar por proxectos públicos que traballen baixo criterios de 
sustentabilidade e xustiza social. Tamén apostar polas comunidades 
enerxéticas locais que primen os obxectivos sociais e ambientais (in-
fraestruturas sanitarias, educativas, transporte colectivo...).

7. Concesións públicas fronte a autorizacións administrativas.
O dereito de explotación do vento en Galiza debe ser outorgado a 
través de concesións administrativas con data de caducidade e non 
autorizacións que outorgan o dereito de explotación para sempre.

8. A expropiación de terras como última opción. 
En caso de expropiación deberá terse en conta a depreciación de to-
dos os bens afectados directa ou indirectamente polo proxecto eólico, 

non só a superficie ocupada polos aeroxeradores.

9. Consulta pública real e efectiva.
O goberno debe derrogar a “Lei de Depredación” co obxecto de faci-
litar e favorecer o acceso á información, a participación e a consulta 
pública dos proxectos eólicos.

10. Penalizacións contundentes contra a fragmentación dos proxectos.
A fragmentación de parques deberá ser absolutamente abolida e sig-
nificar a denegación automática do proxecto así como a prohibición de 
poder optar a novos dereitos de explotación.

11. Compatibilidade coa normativa vixente en materia ambiental, pa-
trimonial e da paisaxe.
A nova lei deberá axeitarse a estas normativas ademais de actualizar-
se, xa que está deseñada para uns proxectos eólicos con tecnoloxías 
hoxe obsoletas.

12. Novas zonas de exclusión e plan de eliminación progresiva en 
Rede Natura.
Debe excluír da instalación de eólicos os espazos da Rede Natura 
2000 e os hábitats que sexan chave para loitar contra a mudanza cli-
mática así como aqueles que teñan un especial interese ambiental, 
paisaxístico, patrimonial, cultural ou agropecuario. 

13. Maiores distancias aos núcleos de poboación. 
A limitación da instalación de aeroxeradores a 500 metros dos núcleos 
de poboación é insuficiente e deberá axustarse ás características téc-
nicas e dimensións de cada caso.

14. Asesoramento e mediación regrada fronte contratos abusivos.
A administración pública debe promover estes servizos para que as 
negociacións entre os particulares ou comunidades rurais e as empre-
sas eléctricas sexan xustas e equilibradas.

15. Exclusión de empresas de dubidosa reputación.
Quedarán excluídas de participar en calquera proxecto eólico as em-
presas causantes de conflitos sociais e ambientais neste ou noutros 
países.
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Rafa Sisto e María López*

NA LOITA POLA BIODIVERSIDADE,
DESDE O ÁMBITO ADMINISTRATIVO LOCAL

En marzo de 2017 o Pleno do concello de Teo aprobaba unha moción presentada por SONdeTEO-Anova e o PSdG-PSOE pola que se 
acordaba solicitar á administración competente a inclusión das especies da familia eucalyptus no Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras. Iníciase así un longo proceso administrativo, primeiro, e logo xudicial, que remata coa sentenza do pasado 30 de outubro do 
Tribunal Superior de Xustiza de Madrid desestimando o recurso do concello. Neste artigo relátase este proceso, sitúase no contexto que 
o provoca e analízase a escasa marxe da administración local para defender a biodiversidade. Un empeño do que é mostra a iniciativa 
HabitaTEO e que tamén presentamos.

UNHA SITUACIÓN INSOSTIBLE

A degradación do medio natural de Galicia, a perda da diversidade fo-
restal, a destrución da paisaxe, a diminución da potencialidade econó-
mica do monte e a cíclica vaga de incendios á que destinamos uns 173 
millóns de euros cada ano, son en boa medida froito da incapacidade 
política (das administracións públicas e das organizacións partidarias 
que as rexen) para frear un problema declarado formalmente pero pou-
co combatido. É máis, a experiencia das últimas décadas evidencia 
unha clara conivencia entre o empresariado da madeira-lixo e a clase 
política dirixente que, pese ás evidencias científicas da desfeita, permite 
a progresiva plantación e expansión dunha especie que acurruncha ás 
autóctonas e modifica a realidade física do país.

O Plan forestal de Galicia de 1992 permítenos analizar unha realidade 
que mudou de forma drástica nos últimos anos. Así, en 1986, o 40% 
das masas arbóreas galegas eran monoespecíficas de piñeiro, con cla-
ro predominio do P. pinaster e de menor presenza do P. radiata e P. 
sylvestris; as mesturas de caducifolias, e de caducifolias e coníferas, 
tiñan unha extensión aproximadamente igual ás anteriores, e nelas o Q. 
robur era a especie dominante. As masas de eucalipto, xa puras xa en 
mesturas con coníferas, constituían a quinta parte restante.

Das 335.950 Ha de superficie forestal na provincia de A Coruña, 22.763 
Ha eran de monocultivo de eucalipto, 112.759 de mestura de eucalipto 
con piñeiro, e 3.613 de mestura con outras frondosas; é dicir un máxi-
mo de 139.135 Ha nas que, dalgún xeito, tiña presenza o eucalipto (o 
41,5%). Dito doutro xeito, case o 60% da superficie forestal da provincia 
estaba libre desta especie. As cortas de eucalipto en 1989 non supera-
ban o 25% do total.

En consonancia cos propósitos do plan para conseguir unha industria 
forestal produtiva, definíase este obxectivo concreto:

Establecer un monte que teña a capacidade de incrementar substancial-
mente a produción actual de madeira nos espazos forestais para que a 

súa función preferente sexa a produtiva. En concreto preténdese chegar 
a acadar as seguintes producións anuais:

- 2.000.000 m3 de madeira de frondosas caducifolias.
- 7.000.000 m3 de madeira de coníferas.
- 5.000.000 m3 de madeira de eucalipto.

Só a produción do eucalipto acadou o obxectivo, mentres as outras es-
pecies decrecían ou, no mellor dos casos, mantíñanse. A corta de euca-
lipto, que no ano 1996 non chegaba aos 2.500.000 m3, pasou a superar 
os 5.000.000 de m3 no ano 2017, mentres que as frondosas mantíñanse 
como no ano 1996 en menos de 250.000m3 e as coníferas tamén nos 
niveis de 1996, en algo máis de 3 millóns de m3. A consecuencia eviden-
te foi un cambio radical da paisaxe forestal e da diversidade biolóxica 
no monte galego.

Por outra banda os incendios forestais das últimas décadas, nos que o 
eucalipto ten cando menos un protagonismo importante, están a condi-
cionar as políticas de revalorización do monte. Segundo o Consello de 
Contas, dos 820 millóns de euros programados para o período 2008-
2012, o 66,4% foron a parar á prevención e extinción de incendios, men-
tres que só un 33,5% se utilizaron para políticas de desenvolvemento 
forestal. O plan forestal de 1992, incumprido dende o seu nacemento, 
prevía que só o 13,2% do investimento se destinase á prevención de 
incendios.

Desde os concellos, observamos cada día este proceso que cambia a 
paisaxe e a forma de vida na nosa contorna e sentímonos na obriga de 
buscar mecanismos que eviten a degradación. Diante desta situación, 
sen competencias para ordenar a regulación ambiental do propio territo-
rio, os concellos non poden, non deben quedar impasibles.

REIVINDICANDO A BIODIVERSIDADE

Tomando en consideración esta situación de desfeita ambiental é como 
se chega ao pleno municipal no que se aproba a moción pola que se 

Plantación de eucalipto na zona de Lucí, Teo.
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acorda solicitar á administración competente a inclusión das especies 
da familia eucalyptus no Catálogo Español de Especies Exóticas Inva-
soras. Nace así unha historia de persistencia e de reivindicación que 
ten un nome propio, Conchi García, concelleira de Administración, Co-
mercio, Transporte e Turismo no concello de Teo na pasada lexislatura 
2015-2019. 

O artigo 5 do Real decreto 630/2013, de 2 de agosto, incorpora a posi-
bilidade de que calquera persoa ou organización poida solicitar da, por 
aquela, Dirección General de Calidad y Evalución Ambiental y Medio 
Natural do extinto Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente (MAPAMA), o inicio do expediente de inclusión ou exclu-
sión dunha especie no citado catálogo. Consecuentemente, o concello 
de Teo presentou a solicitude de inclusión do xénero eucalyptus sp. no 
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Un primeiro requirimento do Ministerio reclámanos información técnica 
ou científica que apoie a solicitude, ao que se contesta co ditame do 
Comité científico, órgano asesor do propio Ministerio, elaborado no ano 
2012 nun procedemento litixioso coa empresa Celulosas de Asturias 
S.A. e coa sentenza da sala Contencioso-administrativa de Audiencia 
Nacional (res. 300/2015) nese procedemento.

Novos requirimentos que semellan dilatorios, solicitan primeiro que 
aclaremos a cales das especies do xénero eucalyptus nos referimos 
e, despois, que se acredite o carácter invasor de todo o xénero. Por fin, 
o 17 de outubro de 2017 iníciase formalmente o procedemento dando 
traslado ao Comité científico de toda a documentación.

O informe do Comité científico que coñeceremos meses máis tarde é 
contundente. Velaí o resumo do ditame:

Constatado cos datos científicos dispoñibles o carácter inva-
sor das especies de Eucalyptus naturalizadas no noso país, 
conclúese que se debería incluír no Catálogo Español de Es-
pecies Exóticas Invasoras regulado polo R.D. 630/2013, de 
2 de agosto, baixo o criterio da IUCN (2000), a todas estas 
especies: Eucalyptus camaldulensis, E. globulus, E. gompho-
cephala, E. gunnii, E. nitens e E. sideroxylon, así como calque-
ra outra especie deste xénero cuxo destino sexa a explotación 
forestal, debido ao alto risco de invasión por estas especies 
consecuencia das súas características biolóxicas, fisiolóxicas e 
ecolóxicas. Recoméndase extremar a precaución con novas in-
troducións e plantacións, e recoméndase un seguimento local e 
levar a cabo medidas de erradicación antes de que se produza 
a invasión sempre que se observe naturalización de calquera 
especie de Eucalyptus no noso territorio.

Paralelamente, a Subdirección General de Medio Natural solicitara infor-
me da Subdirección General de Política Forestal, informe que elabora o 
catedrático D. Luís Gil Sánchez da ETS de Ingeniería de Montes, Fores-
tal y del Medio Natural, que no período 2006-2011 dirixira un proxecto 
finaciado pola Universidade Politécnica de Madrid para a mellora do eu-

calipto como instrumento para a redución da pobreza nas zonas rurais 
de Etiopía.

Os problemas derivados deste informe, co que se vai botar abaixo o 
contundente ditame do Comité científico (órgano colexiado e de com-
posición determinada regulamentariamente pola Administración), veñen 
determinados porque, en vez de realizar unha valoración de carácter 
científico (biolóxico/ecolóxico/medioambiental), introduce e prioriza as 
cuestións de carácter mercantilista dende unha visión parcial da riqueza 
económica do monte, como pode verse nas conclusións:

As plantacións de eucalipto, incluíndo as realizadas nos últimos 
anos coa especie Eucaliptus nitens, xogan un papel fundamen-
tal no desenvolvemento rural da Cornixa cantábrica, estando 
sometidas a unha estrita regulación normativa para a súa plan-
tación e uso, non podendo ser consideradas como especie in-
vasora, ao non existir nin base nin consenso científico sobre o 
seu carácter invasor por non invadir espontaneamente áreas 
máis aló das que ocupan as súas plantacións.

O eucalipto representa o 18 % da superficie forestal de Galicia, 
pero achega o 60 % dos ingresos a máis de 80.000 propieta-
rios forestais e a miles de traballadores rurais e por centos de 
empresas. Uns ingresos que redundan no coidado do monte e 
na redución dos gastos de extinción ao dispor de masas xestio-
nadas con estruturas máis resistentes ao lume.

Con esta posición, atribuíndo cando menos o mesmo valor a un informe 
de parte que ao ditame do Comité científico, o Ministerio pregunta á Co-
misión estatal para el patrimonio Natural y la Biodiversidad, órgano con-
sultivo e de cooperación entre o Estado e as Comunidades autónomas. 
Noutra proba de “neutralidade”, consideraba que a non contestación no 
prazo dun mes á mesma se interpretaba como resposta desfavorable á 
proposta de inclusión destas especies no Catálogo de especies invaso-
ras. Contestaron Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria e 
Catalunya, todas elas en contra (ben é certo que afectadas en distinta 
magnitude que Galicia) agás Canarias.

A resolución do 9 de febreiro de 2018 da Dirección General de Ca-
lidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural, rexeitaba a solicitude 
e daba pé a un recurso de alzada diante da Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente. E alá fomos, recompilando novos informes que 
apuntalaran os aspectos científicos (grazas a todas as persoas que 
colaboraron desinteresadamente, por certo) e razoamentos xurídicos 
que cuestionaban o procedemento. Obviamente o resultado foi o agar-
dado e tivemos que decidir se valía a pena pelexar xudicialmente o 
que considerabamos unha decisión, cando menos, irregular no pro-
cedemento seguido.

A demanda presentada en decembro de 2018 diante da Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (a que 
correspondía diante da decisión ministerial) baseábase en tres conside-
racións fundamentais: unha primeira de carácter xeral, unha segunda 
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Área da Tomada, Teo. Zona perimetrada na que se quitaron especies invasoras.
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sobre o procedemento administrativo e unha terceira sobre a cualifica-
ción do eucalyptus sp. como especie exótica invasora fundamentada 
nos informes científicos. 

Aínda sabendo das dificultades que entrañaba que a sala se pro-
nunciase sobre o fondo do asunto e o fixera favorablemente á pre-
tensión do concello, confiábamos que se nos dese a razón xa que 
a Administración non se axustara ao procedemento establecido no 
RD 630/2013, pois a Dirección xeral do Ministerio non elaborara “a 
memoria técnica xustificativa que incluíra a análise de riscos”, non 
convocara nin reunira á Comisión estatal para o estudo desa memoria 
inexistente, e non fora a devandita Comisión a que, á vista da memoria 
técnica, solicitase o ditame do comité científico previsto no artigo 7 
do R.D. 139/2011. Sinalábase tamén a actitude hostil e obstaculiza-
dora da administración central reflectida na nota manuscrita adxunta 
a un escrito do xefe do gabinete técnico do Ministerio: “contestar que 
manden información e que suspendemos -o máximo tempo posible- o 
prodecedemento”.

Mais as nosas intencións de lograr que, cando menos, se reiniciase o 
procedemento polos vicios formais, non foron asumidas. O pasado 30 
de outubro a Sala do contencioso-administrativo da Sección sexta do 
Tribunal Superior de Xustiza de Madrid ditaba a sentenza nº 505 no 
procedemento 836/2018 desestimando o recurso que o concello de 
Teo interpuxera contra a Resolución de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
de 5 de xuño de 2018 que desestimaba o recurso de alzada contra 
Resolución de 9 de febreiro de 2018 da Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental y Medio Natural.

CRÓNICA DA RESISTENCIA: HABITATEO

Seguimos coa mesma determinación que cando iniciamos a batalla 
administrativa, pero máis conscientes que o mellor xeito de mudar o 
futuro é traballalo no día a día. Existen xa múltiples exemplos de ac-
tuacións das administracións locais na defensa da biodiversidade, de 
gobernar espazos municipais con garantías ecolóxicas que ademais 
sirvan como exemplo de xestión á cidadanía, e así xorde tamén o 
programa HabitaTEO.

O HabitaTEO é un programa de xestión de espazos que fomenta a 
biodiversidade entendendo que isto, dende o punto de vista do uso 
público, supón cando menos cuestionármonos como empregamos os 
espazos, buscando en definitiva un beneficio ambiental a curto e, so-
bre todo, a longo prazo na nosa contorna.

A Tomada, unha carballeira dunha hectárea, localizada na parroquia 
de Calo, é o primeiro lugar escollido para comezar a intervención. Esta 
parcela pasa a mans públicas no ano 2020 logo dun proceso de com-
pra, por parte do Concello, de diferentes propiedades eclesiásticas 
que a cidadanía viña reclamando para o seu goce. A carballeira debe 
o seu nome ao uso tradicional que se facía del; Tomada, lugar de toma 
ou recollida de leña.

É no momento en que pasa a xestión pública cando comeza a fra-
guarse o proxecto de HabitaTEO, do que xa existían diversas accións 
deseñadas pero ningunha coas características da Tomada.

Coa idea de ofrecer un lugar pioneiro no Concello, a medio camiño 
entre un “parque” ao uso e un espazo natural protexido, comezamos 
a deseñar a intervención para a Tomada cunha roza selectiva inicial, 
en setembro do 2020, para poder realizar unha  valoración completa 
do lugar. 

Así definimos tres grandes zonas: unha zona de carballos centenarios 
(tremendamente esmoucados no pasado, o que determina a morfo-
loxía actual), unha zona intermedia por onde atravesa unha liña de 
media tensión completamente invadida por mimosas, e outra zona 

lateral onde se adiviña unha carballeira moito máis nova, con menos 
intervención e por tanto, un sotobosque mellor conservado. 

Unha vez claros estes tres hábitats definimos traballos específicos para 
cada un deles, maioritariamente baseados na eliminación de especies 
invasoras: mimosas (Acacia dealbata) que aproveitarían a invasión no 
momento en que a liña de electricidade fragmentou a carballeira orixinal, 
robinias (Robinia pseudoacacia), algún exemplar de carballo americano 
(Quercus rubra) e, finalmente, unha zona de entrada moi degradada 
pola súa proximidade á estrada por onde, probablemente dalgún recheo 
da limpeza de gabias, derivou unha invasión dunha herbácea moi tapi-
zante, Tradescantia fluminensis.

Actualmente están finalizando os traballos de eliminación destas espe-
cies e rematando o acondicionamento para o uso público. Coa idea de 
que a prioridade neste espazo sexa para o resto de especies que non 
son o ser humano, deséñase un percorrido para visitar a carballeira, 
delimitado con estacas e cuberto cos restos triturados das pólas reti-
radas.  Haberá unha zona de reunión ou asemblea chamada “A roda” 
e tres puntos de escoita de paxaros, identificados cunha pequena es-
trutura piramidal tamén construída cos restos vexetais retirados, onde 
poderemos escoitar algunha das dezaseis especies identificadas até o 
de agora. 

Todo este proxecto de intervención está acompañado dun programa de 
divulgación e educación na conservación da natureza programado para 
a poboación e asociacións locais, ademais do próximo CEIP de Calo. 
De aí que estea contemplada a colocación de caixas niño para facer 
monitoreo e tratar de visibilizar o espazo así como crear vínculos, sobre 
todo na cativada.

A Tomada, xa está dito, é un bo punto de inicio para o HabitaTEO por-
que ninguén cuestiona a conservación dunha carballeira centenaria, e 
agardamos unha boa acollida por parte da poboación. Pero a idea é 
estender este concepto a outros espazos como prados onde medran 
orquídeas, pequenas pozas que serven de acubillo aos anfibios, par-
celas de monte onde poder exemplificar unha boa xestión forestal ou 
mesmo parcelas de particulares que se impliquen na conservación da 
biodiversidade co compromiso de crear, por exemplo, valos vexetais con 
especies autóctonas.

As políticas de conservación son urxentes, por tanto esixe tomar ac-
cións tamén dende as administracións locais. Sabemos que son par-
ches, sabémonos desamparadas dunha lexislación medioambiental 
que nos blinde fronte aos grandes problemas da conservación actuais, 
mais neste caso urxe facer un roto a este descosido. Así, aínda que o 
HabitaTEO nace con vontade minimalista e decrecentista, agardamos e 
loitaremos pola súa expansión.

* Rafa Sisto. Alcalde de Teo. Lcdo. en Química e doutor en Historia da Educación. 
Profesor de ensino secundario. María López. Concelleira de Desenvolvemento local, 

Comercio e Turismo en Teo. Lcda en Bioloxía e profesora de ensino secundario.
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David José Nachón1, Rufino Vieira-Lanero1, Sandra Barca Bravo1, Alejandro Pico1, María del Carmen Cobo1 e Fernando Cobo1,2

AS “CAPTURAS INCIDENTAIS” DE ZAMBORCAS 
POLA FLOTA COSTEIRA DE GALICIA: O PROXECTO 

1MARDEALOSAS 

O sábalo e a saboga son especies anádromas moi parecidas, con reprodución fluvial e fase de crecemento mariño. Aínda que non son 
obxecto de pesca comercial, o seu comportamento gregario, formando cardumes, fai que sexan capturadas frecuentemente no medio 
mariño de maneira “incidental” entre as “capturas intencionadas”; feito que leva comprobándose dende hai varias décadas nas lonxas 
galegas. O proxecto 1MARDEALOSAS xorde coma unha oportunidade para avaliar o impacto desta actividade sobre as especies indica-
das e ampliar o coñecemento da súa ecoloxía e distribución. Desenvolvido no medio mariño galego, os resultados permitirán establecer 
políticas e plans de xestión eficaces para a súa protección e conservación.

AS ALOSAS: IDENTIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ESTADO DE
CONSERVACIÓN E ANTECEDENTES DE ESTUDO EN GALICIA

Baixo o termo xenérico de alosas teñen sido descritas 16 especies 
pertencentes á familia dos Clupeidos, a mesma na que se inclúen a 
sardiña1 ou o arenque2, entre outras. En Europa están presentes dúas 
especies de alosas ou zamborcas: o sábalo ou sável3 e a saboga ou 
savella4. Ámbalas dúas son especies migradoras anádromas (gr. ana: 
cara arriba; gr. dromos: recorrido, carreira), ao igual que o salmón5 ou a 

lamprea6, é dicir, a súa reprodución está ligada ao medio fluvial mentres 
que o seu crecemento realízase fundamentalmente no mar. A. alosa e A. 
fallax son especies xemelgas, isto é, especies que presentan elevadas 
similitudes en canto a morfoloxía, fisioloxía e comportamento, pero que 
se atopan reprodutivamente illadas.

No entanto, entre as dúas pódense producir híbridos de maneira natural 
ou, de xeito cada vez máis frecuente, forzados por mor das actividades 
humanas, que fan que se rompan os mecanismos de segregación es

Embarcación de baixura na ría de Arousa.

Esquema sintético do efecto das barreiras sobre as poboacións de alosas ou zamborcas.

EN AUSENCIA DE BARREIRAS TRANSVERSAIS CON PRESENZA DE BARREIRAS TRANSVERSAIS
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pacial e temporal natural que adoita impedir que este fenómeno ocorra. 
Son exemplos as présas, caneiros e outros obstáculos que fan que se 
solapen as súas áreas de reprodución.

A similitude morfolóxica entre elas ten a súa expresión popular na confu-
sión de nomes comúns cos que son coñecidas as dúas especies ibéricas 
do xénero: sábalo, saboga, sabela, samberca, samborca, zamborca, es-
padín, colaque, polaca, xavares ou trancho, sen que, dependendo das 
zonas, poda establecerse unha exacta correspondencia con A. alosa 
alosa ou A. alosa fallax. A súa distinción non deixa de ser problemática e 
varía segundo a fase do ciclo vital na que se atopen. O principal carácter 
diagnóstico que separa efectivamente ambas especies é o número de 
branquiespiñas do primeiro arco branquial; espiñas filamentosas desti-
nadas a filtrar o alimento presentes nas galadas.

No caso dos xuvenís, a similitude morfolóxica é tan elevada, que a única 
maneira que permite identificar ambas especies é mediante unha análise 
de correlación entre o número de branquiespiñas e a lonxitude total dos 
exemplares. Cando acadan a madurez sexual, outras características 
permiten a diferenciación, pois A. fallax é moito máis pequena, ten unha 
cabeza relativamente menor con relación ao corpo e ademais presenta 
unha disposición máis regular das escamas. No entanto, o principal carácter 
diagnóstico para diferencialas segue a ser o número de branquiespiñas 

(menos de 60 en A. fallax e máis de 90, moito máis longos, finos e con 
máis protuberancias, en A. alosa). Os híbridos presentan características 
morfolóxicas intermedias e un número intermedio de branquiespiñas.

No seu ciclo biolóxico, como peixes migradores, as zamborcas están 
expostas a un amplo abano de agresións que resultan de eventos naturais 
(estrés osmótico, natación prolongada contra fortes correntes, franqueo 
de obstáculos, depredación, etc.) e tamén do impacto das actividades 
humanas (restrición das vías de migración mediante a construción de 
todo tipo de barreiras, reducións de caudal, contaminación nos esteiros 
e nos ríos, sobreexplotación pesqueira, capturas accesorias, extracción 
de sedimentos, hibridación, etc.). As actividades antrópicas tiveron, ao 
longo do tempo, un peso importante na drástica restrición da área de 
distribución destas especies anádromas. Comezaron a ser evidentes a 
finais do século XIX e intensificáronse durante o século XX, dando lugar 
á diminución nos niveis de abundancia en toda a área de distribución. As 
poboacións ibéricas constitúen o límite meridional para ambas especies. 
Hoxe en día, atópanse moi poucas poboacións espalladas ao longo das 
costas cantábrica, atlántica e mediterránea. 

En Galicia téñense citado nos ríos Eo, Anllóns, Tambre, Ulla, Umia, 
Lérez, Verdugo, Louro e Miño; sen poder coñecerse na meirande parte 
dos casos se só estaba presente unha ou as dúas especies debido á 
inconsistente identificación taxonómica dos exemplares. Actualmente, 
se ben parece que poden ser atopadas de maneira anecdótica nalgún 
deses ríos, só forman poboacións estables no río Miño (as dúas 
especies) e no río Ulla (A. fallax), e mesmo soportan pesqueiras 
profesionais e deportivas no río Miño e deportiva no río Ulla. 

Debido a esta regresión, tanto no número de exemplares como na súa 
área de distribución, ambas especies atópanse baixo diversos niveis de 
protección legal. Así, figuran no anexo III do Convenio de Berna como 
fauna protexida e cuxa explotación deberá ser regulada de maneira 
que as poboacións queden fóra de perigo. Ademais, están citadas nos 
anexos B-II (especies de interese xeral cuxa conservación require de 
designación de áreas especiais para a conservación) e B-V (especies de 
interese xeral cuxa presenza na natureza debe estar suxeita a medidas 
de xestión) da Directiva Hábitats. En España están catalogadas como 
“Vulnerable V 2 cd” segundo o libro “Atlas y Libro Rojo de los Peces 
Continentales de España” (Doadrio, 2001), conforme ás categorías da 
IUCN do ano 1994, pero non figuran no Catálogo Nacional de Especies 
Ameazadas (Real Decreto 139/2011). Por outro lado, están declaradas 
“Especies de Pesca” no anexo I do RD 1095/89 polo que se declaran as 
especies obxecto de pesca e caza. En Galicia, A. alosa está catalogada 
“Vulnerable (V)” no Decreto 88/2007, se ben ambas especies están 
propostas como “En perigo (E)” no libro “A natureza ameazada” do 
Consello da Cultura Galega (Viéitez & Rey, 2004). 

A pesar dos beneficios económicos, científicos e patrimoniais que 
proporcionan, en risco polo acusado declive das súas poboacións nas 
últimas décadas, sorprende a escasa atención que teñen recibido en 
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(A) Detalle da morfoloxía e posición das branquiespiñas no primeiro arco branquial 
(cara externa). (B) Filtro branquial conformado polas mesmas nun individuo de A. fallax.
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Adultos reprodutores de A. alosa (fotografía superior esquerda) e de A. fallax (fotografía inferior esquerda), e detalle da disposición das escamas de cada especie.
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Galicia en materia de xestión e investigación. Tan só moi recentemente 
leváronse a cabo dúas teses doutorais, unha no río Ulla e outra no río 
Miño, nos inicios da década de 2010, que intentaron paliar e reverter 
parcialmente esta situación, aportando datos moi interesantes 
non só a nivel científico, senón que tamén nos eidos da xestión e 
protección das especies. No entanto, estes traballos centráronse case 
en exclusiva no estudo da fase continental de ambas especies, polo 
que persiste unha gran lagoa de coñecemento sobre a fase mariña, 
de importancia vital para a comprensión da bioloxía destas especies. 
Descoñécese en gran medida a súa distribución no mar, os hábitats 
que frecuentan, a súa ecoloxía trófica e aspectos tan relevantes como 
se existe ou non conexión ou mestura de individuos procedentes de 
poboacións que se reproducen en zonas continentais adxacentes. Ao 
mesmo tempo, o coñecemento dos aspectos biolóxicos e ecolóxicos 
durante a fase mariña é indispensable para establecer políticas e 
plans de xestión eficaces para conservalas e, por extensión, para 
conservar a biodiversidade. Entre esas medidas atópase por exemplo 
a designación de áreas especiais para a súa conservación, segundo 
marca o anexo B-II da Directiva Hábitats no que se atopan listadas 
ámbalas dúas especies.

A POLÍTICA PESQUEIRA COMÚN, AS CAPTURAS INCIDENTAIS E 
AS ALOSAS: O PROXECTO 1MARDEALOSAS

A nova Política Pesqueira Común (PPC) incide na necesidade de aplicar 
un enfoque ecosistémico á xestión pesqueira e introduce a obriga de 
desembarcar tódalas capturas, inclusive as ata o momento considera-
das como descartes. Nas lonxas galegas, a captura desembarcada ou 
captura retida inclúe unha elevada proporción de “captura incidental”, 
fronte á “captura intencionada” (pesqueiras de especies economica-
mente importantes); procedente de artes coma as de enmalle. Entre 

estas “capturas incidentais” é frecuente atopar exemplares de A. alosa 
e A. fallax, debido ao seu comportamento gregario, formando cardu-
mes en áreas próximas á costa, onde a actividade pesqueira é máis 
intensa. Así pois, este fenómeno pode estar a exercer un gran impacto 
nas poboacións de alosas. Aínda que hai varias décadas que as dúas 
especies chegan ás lonxas galegas, o seu escaso valor económico fai 
que parte das capturas sexan descartadas e devoltas ao mar. Así, os 
datos da súa captura e distribución son fragmentarios, aínda que trala 
implantación da nova PPC. parecen ter mellorado tanto a declaración 
como o desembarque de ambas especies. Dado que están incluídas 
nos anexos B-II y B-V da Directiva Hábitats da Unión Europea 92/43/

Zonas administrativas e ecoxeográficas da frota artesanal galega e lonxas de descarga das zamborcas. Círculos de brancos: (1) A Guarda, (2) Baiona, (3) Vigo, (4) Cangas, (5) 
Cambados, (6) Carril, (7) Ribeira, (8) Muros, (9) Fisterra, (10) Malpica, (11) A Coruña, (12) Ferrol, (13) San Cibrao e (14) Burela.
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Primeiro arco branquial con detalle da diferente morfoloxía e número de branquiespiñas 
entre A. fallax e A. alosa. Os arcos branquiais non están reproducidos a escala; o de
A. fallax sobredimensionouse deliberadamente.
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CEE, é preciso coñecer o impacto desta actividade, así como a súa 
ecoloxía e distribución no medio mariño, para establecer políticas e 
plans de xestión eficaces para a súa protección e conservación.

Neste contexto, o proxecto 1MARDEALOSAS - “Avaliación das capturas 
incidentais de Alosa alosa e Alosa fallax pola flota costeira de Galicia: 
análise do problema, sensibilización e proposición de medidas de xes-
tión e protección” deseñouse para ofrecer unha perspectiva que contra-
rreste estas deficiencias.

1MARDEALOSAS conta coa colaboración da Fundación Biodiversi-
dad, do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico, 
a través do Programa Pleamar, cofinanciado polo FEMP, e un ano de 
duración para acadar os seus obxectivos. O proxecto foi concedido 
na “Convocatoria de concesión de subvencións dentro del Programa 
pleamar de la Fundación Biodiversidad del año 2020”, no “eje 4. Áreas 
protegidas (Artículo 40)”.

As actuacións deste proxecto afectarán a todo o espazo mariño no que 
operan as embarcacións pesqueiras da frota artesanal galega (Zonas 
I a IX), que adoitan faenar próximas á costa e dentro dos límites da 
plataforma continental. Por outra parte, a mobilidade desta frota é relati-

vamente pequena, polo que os barcos habitualmente descargan no seu 
porto de orixe, se ben ás veces poden descargalas noutro porto dentro 
da mesma área xeográfica. Así pois, o ámbito de actuación potencial do 
proxecto terá lugar en múltiples espazos mariños da Rede Natura 2000 
da costa galega, dende o espazo mariño das Rías Baixas de Galicia (Si-
teCode: ES0000499) ata o espazo mariño de Punta de Candelaria-Ría 
de Ortigueira-Estaca de Bares (SiteCode: ES0000495).

1MARDEALOSAS pretende mellorar o coñecemento existente sobre 
a distribución, bioloxía e ecoloxía destas especies no medio mariño a 
partir do estudo das capturas incidentais das alosas na costa galega e 
da colaboración dos sectores implicados (autoridades competentes en 
materia de pesca, armadores e pescadores e autoridades competen-
tes en materia de espazos protexidos). En consecuencia, poderanse 
adecuar as medidas de protección, xestión e conservación e adaptar 
a xestión dos espazos mariños e costeiros protexidos da Rede Na-
tura 2000 da rexión á súa presenza, modificando a súa extensión ou 
declarando novas figuras de protección nos lugares críticos para as 
especies.

Para acadar este obxectivo, a iniciativa liderada polo equipo de investi-
gación do Dr. Fernando Cobo, da Universidade de Santiago de Compos-
tela, conta coa participación de 12 entidades colaboradoras, entre as que 
se atopan a  Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), 
a Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA), os Armadores 
de Burela, a Consellería do Mar da Xunta de Galicia, as Confrarías de 
Pescadores de A Guarda, Cambados, Fisterra, Malpica de Bergantiños e 
Vigo, a Lonxa de A Coruña, o Servicio de Conservación da Natureza da 
Xunta de Galicia e a Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC).

CONCLUSIÓN

Na contorna dos espazos mariños do medio costeiro galego, o proxec-
to 1MARDEALOSAS favorecerá a implantación do sistema de xestión 
previsto no proxecto da Fundación Biodiversidad -LIFE IP INTEMARES 
“Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 
en el medio marino español”- que contempla unha xestión eficaz, coa 
participación activa dos sectores implicados e coa investigación como 
ferramentas básicas para a toma de decisións.

1Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física, Facultade de Bioloxía, 
Universidade de Santiago de Compostela.

2CRETUS Institute, Cross-Research in Environmental Technologies, University of 
Santiago de Compostela.

NOTAS
1 Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) 
2 Clupea harengus Linneus, 1758 
3 Alosa alosa (Linnaeus, 1758) 
4 Alosa fallax (Lacépède, 1803) 
5 Salmo salar Linnaeus, 1758 
6 Petromyzon marinus Linnaeus, 1758
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Nachón, D. J. (2017). Dinámica poblacional y microquímica de los otolitos de las 
poblaciones de saboga, Alosa fallax (Lacépède, 1803), de los ríos Ulla y Miño. 
Tese de doutoramento, Universidade de Santiago de Compostela.
Nachón, D. J., Vieira-Lanero, R., Cobo, F. (2019 a). Sábalo – Alosa alosa. En: 
Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. López, P., Martín, J., Cobo, 
F. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
Nachón, D. J., Vieira-Lanero, R., Cobo, F. (2019 b). Saboga – Alosa fallax. En: 
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Exemplares de alosas (A. alosa o exemplar de arriba, e A. fallax o exemplar de  abaixo) 
vendidas en primeira venda na Lonxa de A Coruña.
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Embarcacións típicas da frota de baixura no porto de Fisterra.
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A comunidade de Montes de San Martiño, nas inmediacións do Lago Castiñeiras, no concello de Vilaboa, está a acometer un intenso pro-
grama de deseucaliptización dos seus montes, con máis de 20 Ha en 2018 e continuación nos anos seguintes. As actuacións, segundo nos 
explica o seu presidente nesta entrevista, teñen o obxectivo principal de preservar os mananciais e van acompañadas de reforestación, 
micorrización para a produción de níscalos e boletus, o aproveitamento de castañas, e a posta en valor do patrimonio cultural.

A eliminación do eucalipto é unha das principais liñas de actua-
ción da vosa comunidade. Por que decidistes erradicalos e con que 
obxectivo?

O eucalipto, hai que recoñecelo, ten os seus pros e os seus contras. 
Nós miramos a parte máis positiva para a comunidade, agora e no futu-
ro. Nestes momentos, o eucalipto é rendible se o comparas con outras 
especies. Ten un crecemento moi rápido e as madeireiras queren euca-
lipto. Pero máis alá diso, nós apostamos pola súa erradicación paulatina 
porque é unha especie invasora, porque onde crece o eucalipto non sae 
nada. É como o “cabalo de Atila”; non deixa vexetación ningunha no 
solo, non permite unha plantación de frondosas ou mesmo de piñeiros.

En segundo termo, decidimos eliminalo polos mananciais de auga que 
fornecen á parroquia. Eu aseguraría que co que levamos eliminado de 
eucalipto, os mananciais parecen ter máis caudal. Así que, en resumo,  
eliminamos o eucalipto para que o terreo do monte sexa, digamos, máis 
fértil. Un terreo como antigamente, máis natural.

Desde cando e como viñestes realizando os labores para a supri-
mir do eucalipto?

Eu levo 11 anos na comunidade de montes e cando entrei esta xa era 
unha das políticas. Non vale de nada que busquemos a rendibilidade 
agora e, á volta dun tempo, os que veñan atopen un monte desbanda-
do e abandonado. Hai que volver ao monte de antes. Se lle preguntas 

á xente maior da parroquia, non coñecían o eucalipto; é unha cousa 
recente pero ademais é unha especie que se non a tratamos de elimi-
nar como estamos facendo nós, non hai forma de parala. No ano 2018 
fixemos a intervención máis forte, cando o eliminamos de 20 hectáreas 
de golpe. Esta foi a actuación más grande de limpeza pero tamén de 
repoboación.

A vosa aposta máis sinalada foi abordar estes traballos sen herbi-
cida, vamos, sen glifosato?

Si. O motivo principal foi preservar as augas dos mananciais, porque 
de nada vale buscar a rendibilidade da comunidade de montes e que 
esteamos bebendo os tratamentos químicos que lle aplicamos. Hoxe, 
case 3 anos despois da primeira intervención, aínda estamos eliminan-
do abrochos de eucalipto, e é que ao non empregar glifosato temos 
que ser constantes sacando os gromos. Estes apareceren, con menos 
forza, pero hai que investir de novo cartos en eliminalos manualmente 
para ter o monte ben.

Como se fixo a eliminación sen glifosato? Tivestes asesoramento?

Si, tivemos o asesoramento dos técnicos da comunidade de montes. 
Nas zonas de fácil acceso retiramos as cañotas e os abrochos cun trac-
tor, é dicir, de xeito mecanizado, mentres que nas áreas de difícil acceso 
fixémolo de xeito manual. Desde entón, asumimos dúas intervencións 
máis: unha foi ao ano de facer a plantación de repoboación e, de novo, 

Casa do Lago Castiñeiras.
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Redacción Cerna

Entrevista a José Luís López, presidente da Comunidade de Montes de
San Martiño de Vilaboa

“TERÍA SIDO MOI CÓMODO DAR GLIFOSATO PARA 
ELIMINAR OS EUCALIPTOS PERO AO FINAL VAS 

COMER O QUE BOTAS”
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o segundo tivemos que retirar gromos e plantas de xeito manual. Para 
isto contamos cunha empresa, o que tivo un custe bastante elevado.

Agora que os pinos van crecendo robustos aínda hai zonas nas que 
seguen a saír eucaliptos e xa lle demos unha terceiro repaso. Tería sido 
moi cómodo, despois da corta, darlle glifosato, pero ao final vas comer o 
que botas. Isto ten un custe máis caro pero nós estamos contentos coa 
xestión que estamos facendo. Está a ter resultado.

Cales serían para vós, como comunidade de montes, os beneficios 
e desvantaxes deste sistema? Que resultados estades a ter?

O terreo queda apto para plantar e producir. Nós todo o que plantamos é 
micorrizado (facémolo en colaboración coa empresa Hifas da Terra). De 
momento non estamos vendo os resultados, e é que a micorrización non 
é unha cousa matemática, depende de moitos factores: do terreo, do 

crecemento da árbore, de como veña o ano... Con todo, contamos con 
ter unha recolección de Boletus edulis, níscalos, e tamén aproveitar a 
produción de castaña. Estamos xa facendo un estudo para que, á volta 
duns anos, poidamos aproveitar estes recursos que van xerar riqueza e 
se cadra tamén algún posto de traballo.

Que novos usos e plantacións se están desenvolvendo nas terras 
limpas de eucaliptos?

Esas 20 hectáreas están todas repoboadas. Non se trata só de cortar 
senón de replantar unha vez que tes limpa a parcela. Nós temos pino pi-
naster, algún cedro e castiñeiro nas beiras dos camiños, para facer unha 
faixa cortalumes, digamos. E tamén plantamos máis de 1000 sequoias, 
que están bonitas e son pequeniñas pero van saíndo.

O voso exemplo estase espallando entre as comunidades de mon-
tes próximas ou coas que compartides monte?

Non que saibamos. As catro comunidades de montes que estamos no 
Lago Castiñeiras, Santa Cristina de Cobres, San Xulián, San Tomé de 
Piñeiro e nós, temos unha política propia aínda que poida ser seme-
llante. De feito, hai anos tentamos crear xuntas un xardín botánico en 
Castiñeiras pero non foi posible. Precisabamos implicar á Xunta, á De-
putación e aos concellos porque nós temos terreo pero non capacidade 
económica e as administracións desentendéronse.

Por último, a posta en valor do patrimonio cultural é outro dos vo-
sos eixos de traballo. Como se está preservando?

Si, na nosa área do Lago Castiñeiras temos moitos restos megalíti-
cos. Está a mámoa de San Martiño, a Mámoa do Rei (unha das máis 
famosas por ser máis grande), e outra sen restaurar, a Mámoa de Asu-
bións. Para dar realce a estas mámoas e que a xente que se achegue 
ao lago saiba que están, queremos facer unha sinalización e temos 
aprobado un convenio co concello de Vilaboa  a través da Deputación 
de Pontevedra pata iniciar un roteiro de case 6 quilómetros desde 
Castiñeiras que vai pasando polas mámoas e chega a unha zona na 
que imos facer un miradoiro sobre a Ría de Vigo, cunha vista impre-
sionante.

NOTAS
1 Informe de CCOO no que se recolle o comunicado da IARC. https://www.ccoo.es/
cf089f5ee22ced87a15305a825155072000051.pdf
2 Portal Efsa, sobre o glifosato  https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/glyphosate?-
qt-quicktabs_field_collection=2&page=1

“A eliminación mecánica e manual é máis cara
pero estamos contentos coa xestión que facemos”

GLIFOSATO, ENTRE A CIENCIA, A POLÍTICA
E OS INTERESES EMPRESARIAIS

2015: A Axencia Internacional para a Investigación do Cancro 
(IARC) atopa unha evidencia limitada entre o glifosato e algúns 
tipos de cancro pero hai probas suficientes de que produce tu-
mores nos animais de laboratorio. Clasifica o herbicida no grupo 
2A, como “probablemente canceríxeno para os humanos”1. A 
Organización Mundial da Saúde (OMS) tamén o declara como 
“probablemente canceríxeno para as persoas” baseándose na 
mesma evidencia.

Para xustificar e autorizar o emprego do herbicida na UE, a Au-
toridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) realiza un 
informe científico que conclúe que é pouco probable que supoña 
un risco canceríxeno2.

2017: A Comisión Europea dá luz verde para seguir utilizando 
o glifosato por cinco anos máis, até o 15 de decembro de 2022.

2019: O Glyphosate Renewal Group (GRG), un grupo de empre-
sas que persegue a renovación da autorización do glifosato na 
UE, solicita formalmente a renovación da autorización da sus-
tancia e poder seguir utilizándoa despois de vencido o período 
actual.
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Persoal da comunidade cortando e eliminando os abrochos.

Corta e limpeza do eucalipto para biomasa.
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Manuel Pan*

EU QUERO RAZO - BALDAIO,
UN PROXECTO COLABORATIVO

Como moitos de vós saberedes, o litoral do concello de Carballo é un espazo con varios niveis de protección, pero sobre todo é un entorno 
cun gran valor ambiental, con varios endemismos, unha praia fósil e unha lagoa cunha grande biodiversidade que ben merecen unha visi-
ta. Pero tamén é un espazo que sufriu e sofre unha importante presión urbanística e de afluencia de persoas, sobre todo na época estival.

Grupo que instalou a escultura da píllara das dunas.
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Limpeza con voluntariado en Baldaio.
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Aínda que nos últimos anos se están facendo esforzos no saneamento, 
reordenación e control de edificación ilegais, foron moitas décadas de ur-
banismo e acceso desordenado que deixaron a súa pegada na contorna.

Por sorte, as protestas sociais conseguiron preservar o espazo, como 
foi o caso da grande revolta popular do ano 1977, grazas á que se parou 
a extracción de area da lagoa, freando así tamén o acceso de milleiros 
de camións á contorna e o cambio do  acceso natural do mar á lagoa. 
Esta cuestión segue a día de hoxe provocando problemas de peche e 
baixada da salinidade, e tamén un importante debate sobre como aco-
meter este feito.

Cando desde o Concello de Carballo me piden un proxecto para a va-
lorización da contorna, procedo analizando o que se se leva facendo 
nos últimos anos e, sobre todo, quen está xa actuando sobre o recurso. 
Neste caso, como case sempre, atopámonos que xa había iniciativas 
nas que a sociedade organizada estaba traballando desde facía anos.

Propoñemos ao Concello un proxecto colaborativo no que as accións a 
levar a cabo se apoien no Grupo Naturalista Hábitat, que levaba anos 
seguindo a fauna e sobre todo a píllara das dunas, tan escasa no noso 
areal. Tamén en ADEGA, que ten feito campañas de eliminación de 
especies invasoras e outros traballos como os Bioblitz nas dunas de 
Baldaio1, e por último na carballesa Senda Nova, que dá a coñecer a 
cultura material e inmaterial do concello por medio das súas rutas de 
sendeirismo e outras moitas accións.

UNHA ACCIÓN DE TURISMO CONSCIENTE

Ademais de divulgación ambiental, o proxecto tamén incluíu un bo nú-
mero de actividades co obxectivo de que a poboación local e a visitante 
puidera acceder de xeito controlado ás zonas de especial protección. 
Estas incursións fixéronse nos meses do verán e sempre co acompa-
ñamento das entidades ecoloxistas e naturalistas. A iniciativa foi todo 
un éxito.

CREANDO EMBLEMAS COLECTIVAMENTE

Nas dúas anualidades nas que se vén realizando esta programación, 
fixemos  accións colectivas nas que se contou coa poboación local para 
a construción de esculturas e nas que artesás impartiron  obradoiros 
sobre a técnica seleccionada. Deste xeito, crearon unha píllara das du-
nas de vimbio con Idoia Cuesta e un arroaz con Inés Rodríguez, para 
o que se usaron fíos de plástico extraídos de botellas por medio dunha 
máquina inventada por outro artesán carballés, tamén colaborador no 
proxecto, Fabián Lage.

Ambas esculturas están agora expostas, unha en Razo e outra na Pe-
dra do Sal, en Baldaio, e convertéronse xa nun emblema do respecto 
polo medio ambiente e da eliminación do lixo dos océanos, contando 
cunha ampla viralidade nas redes sociais. Unha difusión que tamén se 
buscaba, xa que pensamos que o coñecemento crea respecto e a co-
municación axuda a amplificar o coñecemento.

A verdade é que o exemplo do feito en Razo e Baldaio está sendo se-
guido moi de preto por outros concellos do país e foron moitos os que 
nos contactaron para interesarse sobre a organización destas activida-
des. Estamos moi ledos de que se vexan os nosos areais non só como 
espazos “sen fumes” senón tamén como espazos dun grande interese 
medioambiental. Queremos facer ver que neles hai algo máis que area, 
lixeiras, duchas e un bo servizo de socorrismo. Tamén hai seres vivos 
entre e sobre a area, nas augas, entre vexetación. Hai animais e plantas 
que dependen dese espazo para a súa supervivencia, e sobre todo son 
lugares que debemos conservar para as xeracións vindeiras nas mello-
res condicións posibles.

*Manuel Pan, consultor en turismo e medio ambiente.

NOTAS
1 Evento participativo de ciencia cidadá onde o obxectivo é rexistrar tantas especies como 
sexa posible nun lugar e durante un tempo determinados.
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Lucía Anido e Verónica Torrijos*

CONFINAMENTO PARA A CREACIÓN.
CAMPAÑA # EU FICO NA CASA CON ADEGA

ADEGA impulsou durante o confinamento por COVID-19 a campaña #EuFicoNaCasaConADEGA, consciente da necesidade de moitas 
nais e pais, docentes e público xeral de ter recursos na rede para desenvolver actividades na casa coas crianzas, así como para faci-
litar a docencia telemática. Tratouse de unha campaña, aínda en funcionamento, que promoveu a achega da ecoloxía á vida cotiá. O 
resultado foron ducias de materiais dixitalizados e adaptados a formato audiovisual para facilitar a divulgación e facer máis entretida 
e agradábel a corentena.

A ECOLOXÍA DA VIDA COTIÁ

Probado quedou que o ano 2020 veu con acontecementos que non 
tiñamos previsto e cuxa vía de escape foi a adaptación. Adaptarnos. 
Reinventarnos. Facer dos nosos fogares un lugar máis ecolóxico, ha-
bitábel e humano. 

Unha das liñas que traballa ADEGA é a Educación Ambiental. As 
actividades están dirixidas a todo tipo de público, mais con especial 
ilusión en mostrar as bondades da ecoloxía ás crianzas, xeración 
do futuro, ensinando que desde a sala, a habitación, a cociña ou 
mesmo o baño, podemos practicar a ecoloxía para converter o noso 
fogar nun espazo de aprendizaxe e experimentación. Así foi como 
xurdiu a idea, nunha tarde de confinamento e comunicación tele-
mática entre persoas de ADEGA: Queremos facer ecoloxía veña o 
tempo que veña, axudarmos a que a vivencia da pandemia sexa a 
mellor das posíbeis. Con este obxectivo organizamos obradoiros, 
palestras, lecturas... e ofrecemos na rede todos os recursos de ca-
rácter ambiental dos que dispoñía a asociación. Pero ademais, xe-
ramos novo material e divulgamos o producido por outras entidades 
culturais e sociais.

Baixo o nome de “Eco-Ideas ADEGA: Consellos e ideas educativas 
para pasar na casa a corentena da COVID-19”, a equipa de Educa-
ción Ambiental foi a encargada de coordinar as tarefas. Comezaron 
a dixitalizarse moitos dos obradoiros e actividades de campo, que 
permitiron, por exemplo, aproveitar as xanelas das nosas casas para 
a observación e identificación de aves ou aprender a medir caudais 
de auga e axustar as nosas billas para o aforro e a eficiencia. Estas 
accións desenvolvémolas a través de Fichas de exercicios e Fichas de 
identificación para cubrir. Para mostrar os obradoiros máis experimen-
tais, gravamos vídeos caseiros a modo de titorial. Aí foi onde a equipa 
de educación ambiental sentiu converterse en youtubers. A acollida 
destas creacións foi moi boa, a día de hoxe continúan a contabilizarse 
visitas a estes vídeo-obradoiros. 

Nese momento detectouse a necesidade de mellorar a elaboración e 
montaxe dos vídeo-obradoiros, xa que algunhas das persoas implicadas 
careciamos das nocións básicas. Anotámonos entón ao curso “Espreme 
a cámara do teu móbil”, que nos facilitou o traballo, tamén para outras 
campañas, podendo subir os vídeos directamente ás redes sociais, ten-
do en conta as diferenzas entre elas. 

Partillamos o material na web da asociación e nas redes sociais baixo o 
cancelo #EuFicoNaCasaConADEGA. Tamén enviamos as novidades de 
forma periódica ás persoas asociadas e simpatizantes mediante os co-
rreos de ADEGA-Informa. Pero a cantidade de recursos acumulouse a un 
ritmo moi rápido, ao que tamén se foron sumando os recursos enviados 
por outros colectivos. Así, a continuación veu a creación dun espazo web, 
moi necesario para podermos recompilar e ordenar todos os materiais 
didácticos e educativos. Xurdiu a páxina http://euficonacasa.adega.gal/

Concibiuse como unha páxina dinámica e participativa. Por unha banda, 
habilitouse a posibilidade de subscrición ao “Boletín de Eco-ideas”, me-
diante o que se foron encamiñando as creacións ao correo electrónico 
das persoas solicitantes. Por outra, promovemos que nos mandaran as 
eco-ideas feitas nos fogares ou nos propuxeran publicar outras novas. 
Este espazo web converteuse así nunha plataforma de intercambio e 
divulgación de recursos de colectivos e persoas con inquedanzas no 
eido da ecoloxía.

Cabeceira da web e das fichas Eco-Ideas.

Proporción de subscrición ao boletín Eco-ideas ADEGA. Distribución da subscrición ao boletín Eco-ideas.

Subscrición ao boletín Eco-ideas Distribución da subscrición ao boletín Eco-ideas por grupo

Socias 11%

Non socias 89%

Alumnado
Docente e educación
Entidades e colectivos
Nais e Pais
Opositoras/es
Outros, interese particular
Técnico e investigación
Xubiladas/os

1%
2% 4%5% 1%

7%

24%

56%
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O contido audiovisual pódese ver a través da web e da canle de YouTube 
de ADEGA (https://youtube.com/user/adegainfo), aberta a todo o público.

Convertéronse en entidades colaboradoras, facendo achegas de ma-
terial ou ben divulgando o xa publicado entre as súas persoas asocia-
das: Anpas Galegas, CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Ma-
míferos Mariños), CIG-Ensino, Cousa de Raíces, Culturmar, FRUGA 
(Federación Rural Galega), Fundación Eira, GN Hábitat, Mesa pola 
Normalización Lingüística, Mycogalicia, Rede Galega do Patrimonio, 
SLG (Sindicato Labrego Galego) e STEG (Sindicato de Traballadoras 
e Traballadores do Ensino de Galicia). Con estas partillas, o número de 
persoas ás que chegou a mensaxe da ecoloxía en tempos de coronavi-
rus foi moito maior.

Elaboramos 35 recursos de “Eco-ideas para pasar a corentena”, aos 
que sumamos a partilla de 46 publicacións de materiais divulgativos dos 
que xa dispoñía a asociación, como a revista e radio Cerna e diversos 
manuais ambientais. Tamén foi de moito valor a achega de recursos ex-
ternos, un total de 36 publicacións1 de outras entidades. Isto significou 
que se compartiu unha media de 9 recursos semanais durante os 98 
días de confinamento estrito do estado de alarma.

O PROFESORADO E NAIS/PAIS FORON OS PRINCIPAIS
SUSCRITORES DO BOLETÍN ECO-IDEAS

A solicitude do material tivo especial relevancia entre o colectivo de pro-
fesorado, xa que representou o 56% do total de inscricións ao Boletín 
Eco-ideas. Tamén se rexistraron persoas a título individual, entre elas un 
24% de nais e pais que consideraron que o confinamento caseiro supo-
ñía unha magnífica oportunidade para pasar máis tempo coas crianzas e 
desenvolver actividades de ecoloxía. A acollida dos materiais foi moi boa 
por parte da sociedade en xeral e non só polos membros de ADEGA, xa 
que un 89% das inscricións procederon de non asociadas alleas1.

Outra acción sinalada tivo lugar na semana previa ao 22 de abril, recom-
pilando máis de 50 poemas de amor á terra, escollidos por cada persoa 

para a gravación da súa lectura nun minuto. As circunstancias do mo-
mento, cando se cumprían 40 días de confinamento caseiro, animaron a 
socias, socios e simpatizantes a simbolizar a necesidade de coidado da 
natureza e poñela no centro de atención, tamén para pasarmos a crise 
do coronavirus. O fabuloso resultado pode visitarse na seguinte ligazón: 
https://euficonacasa.adega.gal/2020/04/28/poemas-no-dia-da-terra/

No tocante ao interese das persoas facendo o seguimento de visua-
lización dos vídeo-obradoiros, tiveron especial acollida as receitas de 
produtos ecolóxicos: a Eco-Idea de fabricación de xabón líquido para a 
lavadora conta con máis dun milleiro de reproducións! Tamén suscitou 
interese a fabricación do eco-limpo (produto de limpeza sen tóxicos para 
o fogar) e a elaboración de pasta de dentes, chegando ambos case ás 
1000 reproducións.

Pensamos que a crise do coronavirus foi, e continúa a ser, unha lección 
da que aprender en positivo, especialmente no eido social e ambien-
tal. A natureza proporciónanos o medio no que vivimos e os recursos 
imprescindíbeis para a vida, como a auga ou o aire que respiramos. 
A campaña #EuFicoNaCasaConADEGA resultou ser unha experiencia 
moi positiva, con recompensas de afecto e fortaleza  para seguir a fo-
mentar os hábitos ecolóxicos e sustentábeis nos nosos fogares. Ade-
mais, coas Eco-Ideas creamos contido audiovisual en galego, aberto a 
todo o público.

Desde ADEGA entendemos que é preciso cultivar novas formas de 
facer comunidade, facendo reflexión sobre como nos estamos a com-
portar co medio ambiente e co patrimonio colectivo, e como podemos 
combater desde a nosa casa, aldea ou cidade a outra gran crise (a 
principal) á que nos enfrontamos: a crise ecolóxica global.

MOITÍSIMAS GRAZAS por confiar en ADEGA durante a corentena, e 
agardamos que sigas a formar parte do ecoloxismo galego. Sen o teu 
apoio non sería posíbel.

Se aínda non o fixeches, animámoste a cubrir a breve enquisa de valo-
ración da campaña #EuFicoNaCasaConADEGA, onde tamén poderás 
propoñer novas Eco-ideas para desenvolver: https://forms.gle/DwYa1s-
cAMc4acTNf9

1 As persoas socias recibían as novidades da campaña vía comunicación habitual 
de correo-e ADEGA-Informa, polo que tampouco se facía necesaria a subscrición 
específica ao Boletín Eco-ideas.

*Lucía e Verónica forman parte da Directiva de ADEGA e foron
voluntarias da Campaña #EuFicoNaCasaConADEGA

Presentación común para todos os vídeos da campaña.

Deseño da entrada aos vídeos polo Día da Terra.

Artigo da web sobre un dos titoriais.
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O Concello de Lugo é o promotor dunha serie de proxectos que, consideramos, antropizan e afectan gravemente á saúde do río Miño ao 
seu paso pola cidade. Este artigo pretende compilar os máis importantes, xunto coa súa descrición e os traballos e alegacións de ADEGA 
feitas a cada un deles.

A ANTROPIZACIÓN DO RÍO MIÑO EN LUGO
Rubén Vidal e Lucía Anido*

Son moitas as agresións que sofre o río Miño ao seu paso pola cidade 
de Lugo, na súa maior parte, promovidas desde o propio Concello. É 
preciso lembrar que este entorno fluvial é un espazo natural protexido, 
con cualidades excepcionais, declarado como Zona de Especial Con-
servación (ZEC) Parga-Ladra-Támoga, zona de Rede Natura 2000 e 
zona núcleo da Reserva da Biosfera Terras do Miño.

Debido ao contexto de crise climática na que estamos, dende ADEGA 
vimos solicitando ao Concello a elaboración dun plan global para o treito 
do río Miño dende As Saamasas ata a confluencia co Río Rato ademais 
da creación dun órgano mixto de xestión pública.

AS SAAMASAS, UNHA NOVA URBANIZACIÓN INNECESARIA NUN 
ENCLAVE PRIVILEXIADO

A pesar de que a poboación de Lugo está en fase de estancamento e 
é unha das cidades españolas con maior grao de vivendas baleiras, a 
construción segue sendo un dos piares da economía local.

Existen varios puntos urbanizados sen edificar, o que supón unha gran 
superficie de parcelas con beirarrúas e farois que só iluminan as es-
pecies invasoras que proliferan nestes espazos. A cambio, destrúense 
carballeiras de gran valor mentres a cidade se expande e perde de vista 
os barrios, en estado de abandono.

En concreto, o proxecto da urbanización das Saamasas prevé a cons-
trución de máis dun centenar de vivendas unifamiliares e seis edificios 
con outra centena de pisos. Está planificada ao pé do río Miño, dentro 
dos hábitats do Anexo I do Plan Director da Rede Natura 2000, e no 
ámbito de protección da Igrexa das Saamasas (ou de San Nicolás), ben 
catalogado dentro do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, 
e tamén incluído no Catálogo de Elementos protexidos do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de Lugo, cun rango de “protección integral”.  Se-
gundo esta protección as únicas obras que se permiten nesta área de-
ben estar destinadas á “consolidación”, “conservación”, “restauración” 
ou “rehabilitación-acondicionamento” do conxunto protexido, non sendo 
este o caso das obras (de nova edificación) que se están a realizar no 
lugar. Polo tanto, estes proxectos son contrarios aos usos permitidos.

Pese ás reiteradas denuncias, as obras da urbanización seguen adian-
te, e a destrución da contorna do río tamén.

A FÁBRICA DA LUZ, EXEMPLO DE ABANDONO

Grazas á fábrica da Luz, Lugo converteuse nunha das primeiras cidades 
galegas en ter subministro eléctrico nas rúas a finais do século XIX. 
A musealización do edificio proxectado polo arquitecto racionalista Eloi 
Maquieira foi unha das primeiras propostas do Concello de Lugo para 
darlle valor a este edificio abandonado durante décadas.

Pasarela de San Lázaro e peche de terreos do Clube Fluvial.
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Durante o transcurso da licitación, a Confederación Hidrográfica Mi-
ño-Sil (en adiante CHMS) autorizou o aumento do caudal de explota-
ción, solicitado pola empresa INCA, e que supuña triplicar por tres a 
captación do caudal do río para a xeración de electricidade (18.000 L/s). 
Isto implicaría unha grave alteración da contorna do Miño, dos hábitats 
e das especies deste espazo protexido que non se tiveron en conside-
ración na xa de por si incompleta Declaración de Impacto Ambiental. A 
empresa, ademais, iniciou as obras fóra do prazo autorizado pola CHMS 
e en contra do disposto na referida Declaración ao construír un dique 
non recollido no proxecto nin do Estudo de Impacto Ambiental.

Foron todas estas ilegalidades e agresións as que motivaron a creación 
da plataforma Lugo de Cara ao Miño, composta por 15 colectivos e enti-
dades, entre elas ADEGA. Tras múltiples denuncias e solicitudes ás dife-
rentes administracións, un documental (https://vimeo.com/155170290), 
concentracións, roteiros, unha unidade didáctica e incluso algún xuízo 
ás activistas nun intento de amedrentar a loita por parte da empresa 
promotora, conseguiuse paralizar o proxecto.

Malia que as obras dende o principio foron ilegais e o Concello tivo a 
oportunidade de rescindir o contrato coa empresa de Miguel García 
Gesto, o Goberno local posicionouse do seu lado, facendo caso omiso 
das solicitudes da plataforma Lugo de Cara ao Miño. Finalmente, por 
sentenza do TSXG que o Concello de Lugo decidiu non recorrer, a ve-
ciñanza de Lugo ten que asumir a indemnización á empresa INCA de 

2,47 millóns de euros por non ter solicitado en prazo a prórroga para a 
execución das obras na Fábrica da Luz ante a CHMS.

Non presentar recurso constituíu en si mesmo un acto de exculpación 
da empresa INCA de toda responsabilidade no incumprimento das con-
dicións da concesión e na execución irregular das obras da Fábrica da 
Luz, así como a delegación automática das responsabilidades políticas 
dos xestores municipais na cidadanía de Lugo. A veciñanza non ten por 
que asumir os custos derivados das decisións erróneas adoptadas polo 
goberno municipal ou polos cargos públicos e funcionarios que avalaron 
a autorización da concesión hidroeléctrica ou se encargaban da direc-
ción ou do seguimento do cumprimento de dita concesión administrativa 
e da adecuada execución do proxecto. A cidadanía de Lugo xa leva 
pagado preto de 300.000 euros por estas irregularidades. Para cando 
unha Comisión de Investigación que procure responsabilidades entre os 
cargos e funcionarios públicos que xestionaron directamente o outorga-
mento e vixilancia da concesión e proxecto?

O CLUBE FLUVIAL E A PRIVATIZACIÓN DO RÍO

O Clube Fluvial é coñecido por toda a veciñanza xa que é unha das 
entidades deportivas con máis socias de Galiza. As súas instalacións 
están situadas ao pé do Miño. Co paso dos anos a entidade foi gañando 
superficie de xeito que tanto as pistas de tenis como a piscina infantil 
están sobre o río. Ademais, o perímetro do Clube está valado, incluído 
un caneiro que conecta as instalacións coa Fábrica da Luz, polo que o 
acceso ao río neste punto, que ademais é a única zona declarada para 
o baño na cidade, está restrinxido ás persoas socias.

O Clube Fluvial está en proceso para a solicitude da concesión polo 
prazo máximo legal previsto da ocupación así como a legalización das 
instalacións. Esta é unha oportunidade única e irrepetíbel de recupe-
rar este treito do río Miño para uso público. Pensamos que no século 
XXI, e nun contexto global de cambio climático, xa non teñen cabida 
autorizacións ou concesións en dominio público hidráulico que traten 
de perpetuar zonas de baño privadas ou de uso exclusivo e obras que 
interrompen o acceso ou paso público á zona de servidume. Dende 
ADEGA instamos ao Concello de Lugo a presentar diante da CHMS a 
correspondente petición de concesión para o uso dese treito do río Miño 
como zona pública de baño.

Ao mesmo tempo, demandamos á CHMS que paralice a tramitación da 
renovación das concesións de obra e de augas solicitadas recentemen-
te polo Club Fluvial mentres a entidade deportiva non cumpra coa obriga 
legal de deixar libre e accesible a zona de servidume do río Miño e non 
retire os valados e portas que impiden o tránsito desde o río á terra de 
persoas e animais. Segundo confirma a propia CHMS, o Club Fluvial de 
Lugo leva anos incumprindo esta condición á que se vinculan todas as 
concesións que lle foron outorgadas, e polo que o organismo de bacía 
xa lle leva imposto varias multas coercitivas.

En todo caso, os procedementos de renovación das concesións solici-
tadas polo Clube Fluvial para os vindeiros anos terían que someterse á 
avaliación de impacto ambiental ao afectar a un espazo natural protexi-
do como Zona de Especial Conservación (ZEC) Parga-Ladra-Támoga, 
zona de Rede Natura 2000 e zona núcleo da Reserva da Biosfera.

CAUDAL FEST

O Caudal Fest é outra aposta do Concello de Lara Méndez para atraer  
visitantes a Lugo. Celébrase no Parque do Miño, dentro da área da 
Rede Natura 2000. Segundo os datos da organización, na edición do 
ano 2019 achegáronse máis de 32.000 persoas. Cadaquén pode estar 
máis ou menos en contra ou a favor deste tipo de macrofestivais, mais o 
que é evidente é o grande impacto ambiental que xeran, xa que motivan 
moitos desprazamentos e producen un volume elevado de refugallos. 
Polo tanto, consideramos que este tipo de festivais deben desprazarse 
a espazos con menor valor ambiental, onde os impactos non sexan tan 
agresivos.
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Dique da Fábrica da Luz.

Peche dos terreos do Clube Fluvial.
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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE 
(EDUSI) MURAMIÑAE, DA MURALLA AO MIÑO

A estratexia “Muramiñae, da Muralla ao Miño” é un programa financiado 
polo Concello de Lugo e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Re-
xional (FEDER) da Unión Europea, dedicado á posta en marcha de 
proxectos que favorezan un desenvolvemento urbano sostible, segundo 
recolle a propia web municipal.

De por si é un bo comezo, mais afondando un pouco, o Concello volve 
adxudicar á empresa INCA a redacción de cinco proxectos que suman 
un orzamento de 168.000 €. Preguntámonos por que a corporación mu-
nicipal segue actuando con indulxencia cara unha empresa que ata o 
momento só ten demostrado desprezo polos bens públicos, polo noso 
patrimonio cultural e natural, polos nosos espazos naturais protexidos 
e polo noso río Miño.

Hai dous proxectos dentro deste programa aos que prestamos especial 
atención:

• Piscinas exteriores de auga quente, as termas artificiais. Pese a 
que Lugo dispón de afloramentos de augas termais como a cidade 
de Ourense, na cidade amurallada unicamente poden desfrutarse 
no balneario, mentres que en Ourense conviven o uso público e 
o uso privado. Agora, o Concello de Lugo pretende construír un-
has piscinas de auga quente exteriores empregando augas non 
termais, senón da traída, e quentadas mediante aerotermia.  Esta 
iniciativa parece a veleidade dunha persoa allea á situación de 
emerxencia climática que estamos a vivir (e lembremos que foi 
declarada polo mesmo partido político a nivel estatal).

• As catro piscinas flotantes, a praia fluvial do Concello de Lugo: 
Outro dos proxectos dentro da EDUSI é a instalación de catro pis-
cinas flotantes no río Miño. Entendemos que a zona pública de 
baño en Lugo debería ser a piscina fluvial do caneiro, citada con 
anterioridade, que conecta o Clube Fluvial coa Fábrica da Luz, xa 
que este enclave dispón dos equipamentos necesarios para ser 
unha praia fluvial, sen necesidade de antropizar e facer aínda máis 
artificial o curso fluvial.

CONCLUSIÓNS

Na actualidade non existe un plan global do río Miño que consideramos 
imprescindible para a conservación dos seus valores naturais. As augas 
non son privadas nin un produto comercial, nin o río unha mera canle 
por onde estas esvaran deica o mar. Forma parte do ecosistema fluvial, 
á vez tan rico en biodiversidade, tan necesario e tan delicado. Nun con-
texto de cambio climático e transición ecolóxica, é prioritario conservar 
os valores naturais máis importantes, as especies e hábitats protexidos, 
e consideralo como un factor fundamental de resiliencia ante o cambio 
climático.

Para satisfacer a necesidade social de espazos lúdicos, por que non 
recuperar as termas naturais existentes en vez de crear termas artifi-
ciais que redundan en prexuízos de tipo económico e ambiental? En 
vez de ocupar os espazos naturais con novas infraestruturas, por que 
non destinar eses cartos a recuperar espazos naturais agora en mans 
privadas?

Segundo o libro Transición Ecolóxica. Manual de uso1, unha cidade 
sustentábel é unha cidade que sabe reducir os consumos de recur-
sos; debe saber ser unha cidade frugal. Para os cargos públicos que 
desexan inaugurar obras prestixiosas e exemplares, ser frugal non 
vai co seu. É unha mágoa que o urbanismo sustentábel do Concello 
de Lugo quede limitado ao nome da concellería e non vaia un paso 
máis alá.

Proxectos como o embalse do río Narla, a gasolineira do Carrefour, a 
Fábrica da Luz ou a construción do Pazo de Feiras e Exposicións po-
ñen de manifesto que a loita de ADEGA, xunto con outros colectivos, 
foi necesaria para paralizar ou reducir agresións ao medio, que doutro 
xeito seguirían adiante co beneplácito das administracións. Finalmente 
os tribunais deron a razón a ADEGA. Grazas a todas as que traballastes 
para conseguilo!

*Rubén Vidal é socio de ADEGA e Lucía Anido socia e coordinadora de ADEGA Lugo.

NOTAS
1Transición ecolóxica. Manual de uso. Philippe Frémeaux, Wojtek Kalinowski, Aurore Lalucq. 
Catro Ventos Editora, S. Coop. Galega. Tradución de Miguel Braña Montaña.

Zona de baño do Clube Fluvial.

A ribeira do Miño tras o Caudal Fest.
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María Jesús Abeledo, Seila Couso, Hipólito Gómez e Elvira Ares*

CRYPTOSPORIDIUM, O PARASITO DESCOÑECIDO
Hai máis de 35 anos que o Laboratorio de Parasitoloxía da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
comezou a investigar o protozoo parasito de transmisión hídrica Cryptosporidium. Dende entón, son tantas as súas contribucións ó 
coñecemento deste patóxeno que hoxe en día é un referente neste eido. Aquí se presenta a Cryptosporidium, ese parasito que ata hai moi 
pouco pasaba desapercibido, e se expón a súa importancia dende dous puntos de vista diferentes: a auga e os animais salvaxes.

QUEN É CRYPTOSPORIDIUM?

Cryptosporidium é un xénero de protozoos parasitos intracelulares que 
infecta o tracto gastrointestinal dunha multitude de hóspedes, incluíndo 
tanto ó ser humano coma a un amplo número de animais vertebrados, 
dende mamíferos (cans, gatos, vacas, ovellas, etc), ata aves (galiñas, 
pavos, pombas, etc), réptiles (serpes, lagartos, tartarugas, etc), anfibios 
(ras e sapos) ou peixes, o que da lugar á súa ampla distribución (Fi-
gura 1). Causa unha enfermidade diarreica chamada cryptosporidiose, 
que cursa normalmente como unha doenza leve en persoas cunha 
boa saúde. Sen embargo, pode volverse crónica, e incluso mortal en 
pacientes inmunocomprometidos ou nenos malnutridos. En España, a 
cryptosporidiose é unha Enfermidade de Declaración Obrigatoria dende 
2015, reportándose varios centos de casos ó ano e sendo os nenos con 
idades comprendidas entre 1-4 anos o grupo de poboación máis afec-
tado. Por outra banda, Cryptosporidium está recoñecido como un dos 
principais enteropatóxenos implicados no síndrome diarreico neonatal 
nos ruminantes de granxa, causando importantes perdas económicas 
nas explotacións, non só pola elevada morbilidade e mortalidade, se-
nón tamén polo atraso no crecemento que sofren os animais que se 
recuperan da enfermidade. A súa forma infectante, o ooquiste, transmí-
tese pola ruta fecal-oral, xa sexa por contacto directo entre persoas ou 
animais infectados (persoa-persoa, animal-animal ou persoa-animal) ou 
indirectamente a través do consumo de alimentos ou auga contamina-
dos, sendo esta última a vía de transmisión máis importante (Figura 2). 
Ademais, o ooquiste é moi resistente ós tratamentos de desinfección 
normalmente empregados nas estacións de tratamento de auga potábel 
(ETAP) e depuradoras de auga residual (EDAR), representando un dos 
axentes infecciosos máis frecuentemente implicados en gromos hídri-
cos a nivel mundial.

CRYPTOSPORIDIUM NA AUGA

Ó transmitirse pola ruta fecal-oral, a presenza de Cryptosporidium na 
auga está moi asociada co nivel de hixiene ambiental. Deste xeito, bai-
xos niveis de saneamento darán lugar á contaminación fecal da auga, o 
que favorecerá a transmisión deste patóxeno. Por isto é moi importante 
o tratamento das augas residuais urbanas e a correcta eliminación dos 
residuos fecais xerados nas explotacións gandeiras. Diversos estudos 
a nivel mundial demostraron a presenza de ooquistes deste parasito en 
diferentes corpos de auga (ríos, lagos, encoros, etc), que foron conta-
minados directamente por residuos fecais de animais ou indirectamente 
pola enxurrada de superficies contaminadas. Ademais, os corpos de 
auga contamínanse polos efluentes das EDAR, xa que os tratamentos 
empregados como o cloro, o ozono e a luz ultravioleta non son totalmen-
te eficaces na eliminación de Cryptosporidium.

No Laboratorio de Parasitoloxía da USC investíganse novas tecnoloxías 
de desinfección para reducir ou eliminar a presenza deste parasito tanto 
na auga de bebida como nos efluentes das EDAR. Recentemente, os 
procesos de oxidación avanzada, baseados na xeración de especies 
reactivas de osíxeno que oxidan a materia orgánica, estanse a revelar 
como unha tecnoloxía efectiva na inactivación de diferentes patóxenos. 
A investigación realizada centrada en diferentes tipos de procesos de 
oxidación avanzada, como por exemplo o emprego de peróxido de hi-
dróxeno, dióxido de titanio ou os ultrasóns, ofreceu resultados prome-
tedores na inactivación dos ooquistes de Cryptosporidium en distintos 
tipos de auga.

Por outra banda, a luz solar pode empregarse como un axente desinfec-
tante pola acción xermicida da radiación ultravioleta. O uso da enerxía 

Ooquistes de Cryptosporidium parvum (tamaño ~5 μm) visualizados mediante técnicas de microscopía e tincións.
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solar é unha maneira sinxela e de balde de mellorar a calidade micro-
biolóxica da auga de bebida. Actualmente, investíganse diferentes reac-
tores solares para a desinfección da auga a nivel domiciliario en países 
en vías de desenvolvemento. Nestes países, a cryptosporidiose é unha 
enfermidade endémica que causa unha alta taxa de mortalidade infantil, 
entre un 30-50% de mortes en nenos menores de dous anos. Grazas 
ós investimentos europeos puidéronse instalar varios reactores solares 
en escolas e aldeas de diferentes países africanos que aseguran un bo 
nivel de tratamento da auga permitindo o seu consumo de forma segura.

CRYPTOSPORIDIUM EN ANIMAIS SALVAXES

A transmisión dos axentes patóxenos entre as diferentes especies de 
seres vivos é consecuencia das relacións entre estas e o medio ambien-
te. A especie humana coexiste cos animais domésticos ou de compañía, 
de produción e salvaxes. Desta forma moitos patóxenos poden afectar 
tanto ós animais como ó ser humano cando comparten o mesmo eco-
sistema, transmitíndose enfermidades infecciosas que son comunmente 
denominadas zoonoses.

Hoxe en día, o xénero Cryptosporidium está constituído por máis de 
40 especies que infectan a un amplo rango de hóspedes de todas as 
clases de animais (peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos). Tamén 
se describiron uns 70 xenotipos, ou variantes xenéticas, en diferentes 
animais que polo de agora non acadaron o nivel de especie. Cryptos-
poridium parvum é a especie que parasita ó home e que presenta unha 
maior relevancia dende o punto de vista zoonósico, xa que pode trans-
mitirse entre animais. Por iso, a detección e a caracterización molecular 
deste protozoo parasito na fauna salvaxe é moi importante posto que 
permite coñecer a orixe da infección e ofrece unha mellor comprensión 
da transmisión.

Dende hai anos, no citado Laboratorio de Parasitoloxía lévanse a cabo 
estudos epidemiolóxicos sobre Cryptosporidium nunha gran variedade 
de especies animais salvaxes de diferentes ecosistemas como molus-
cos bivalvos de interese comercial (mexillón, ameixa, ostra, berberecho, 
etc), cetáceos (golfiños ou baleas), macroinvertebrados bentónicos, 

troitas, aves (urraca, gabián, miñato, bexato, corvo común, paspallás, 
lavanco, cegoña, etc), lagartos, pequenos mamíferos terrestres (leirón, 
teixugo, rato de campo, esquío, etc), morcegos, corzos, xabarís e garra-
nos ou cabalos salvaxes, entre outros. Os estudos revelaron a presenza 
de ooquistes de Cryptosporidium nas feces dos animais e, nos casos 
nos que a caracterización molecular foi posíbel, identificáronse tanto 
especies e/ou xenotipos propias dos hóspedes obxecto de estudo así 
como a especie zoonósica C. parvum, sendo reportada por primeira 
vez a súa presenza en moitos destes animais. Os estudos demostran 
a ampla dispersión deste parasito na fauna salvaxe e evidencian que 
estes animais poden actuar coma reservorios da infección. Ademais, a 
diseminación de ooquistes deste protozoo parasito pode verse positi-
vamente influenciada pola cadea trófica, posto que, animais de grupos 
taxonómicos inferiores son a fonte de alimentación para outros organis-
mos superiores, ligando en moitos casos animais acuáticos e terrestres.

Por outra banda, varias investigacións demostraron que os animais sal-
vaxes son especialmente útiles como bioindicadores do estado ecolóxi-
co dos ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, posto que en maior 
ou menor medida son sensíbeis ás alteracións acontecidas no medio 
ambiente no que viven, permitindo detectar, avaliar e vixiar os cambios 
na composición ou abundancia da fauna e no entorno natural. Así, a 
presenza deste parasito en macroinvertebrados bentónicos (coma tri-
cópteros ou casullos) confirma a contaminación fecal da auga do río.

CONCLUSIÓNS

A avaliación da eficacia de diferentes procesos de oxidación avanza-
da na inactivación de ooquistes de Cryptosporidium, considerado un 
organismo de referencia para protozoos patóxenos na validación dos 
tratamentos da auga, suxire que estes métodos son alternativas pro-
metedoras para mellorar a calidade microbiolóxica da auga. Ademais, 
a inactivación deste patóxeno intestinal de transmisión hídrica proba-
belmente asegurará a eliminación doutros axentes infecciosos menos 
resistentes, permitindo o uso seguro da auga para diferentes propósitos 
e proporcionando unha valiosa protección do medio ambiente.

A identificación da especie C. parvum en fauna salvaxe suxire que a 
fonte de infección para estes animais son, en moitas ocasións, as activi-
dades antropoxénicas. Tendo en conta a conexión dinámica e continua 
entre o ser humano, os animais e o medio ambiente xurdiu o termo 
“Unha Saúde”, posto que non pode haber saúde humana se non hai 
saúde animal, e ámbalas dúas non poden existir se o ambiente non é 
saudábel ou se está deteriorado.

Por todo isto, contribuír de xeito integral á saúde é traballo de todos e 
todas!

Agradecementos: Os autores queren mostrar o seu agradecemento a todas as 
persoas, centros e asociacións que colaboraron na recollida de mostras, per-
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Redacción Cerna
Coa colaboración de Fernando Cobo*

A ESTACIÓN DE HIDROBIOLOXÍA
“ENCORO DO CON” ANTE A  DESTITUCIÓN

DO SEU DIRECTOR, FERNANDO COBO

A Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con” é un dos centros da Universidade de Santiago de Compostela para a investigación biolóxica 
das augas continentais. Desde a súa inauguración en 2004 desenvolveu unha prolífica actividade, acadando grande impacto social e 
recoñecemento internacional. Tras case 20 anos de bo facer, o equipo de goberno da USC destituíu a quen foi o impulsor e director do 
centro, Fernando Cobo, “poñendo en risco a continuidade do labor científico e docente desenvolvida ata hoxe”, segundo el mesmo afirma.

UNHA TRAXECTORIA PROLÍFICA E PREMIADA

A Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con” (EHEC) foi creada no ano 
2004 co fin de propiciar, fomentar e desenvolver a investigación en 
bioloxía das augas continentais. Dende entón, investiu unha importante 
cantidade de fondos na infraestrutura científica e loxística do centro 
coa finalidade de ofertar as instalacións e medios aos profesores e 
investigadores interesados en desenvolver prácticas de todos os ciclos 
universitarios, traballos científicos, proxectos de investigación, reunións 
científicas, etc. Ademais, o equipo ofreceu asesoramento e colaboración 
en materia de investigación a entidades públicas e privadas, e avalou e 
coordinou relacións de intercambio científico con outras universidades e 
institucións de España e doutros países.

Na súa actividade científica, a EHEC desenvolveu proxectos relaciona-
dos coa Hidrobioloxía e a Limnoloxía: ecohidráulica; biomonitorización 
da calidade da auga e control biolóxico da contaminación das augas 
doces; biodiversidade e conservación do macrobento; rehabilitación e 
restauración dos ecosistemas acuáticos continentais; ictioloxía; inva-
sións biolóxicas; toxicidade e control das cianobacterias; e avaliación 
de servizos ecosistémicos.

Desde a súa creación, todos os membros do grupo participan activa-
mente nas actividades educativas e de divulgación organizadas, entre 
as que se atopa a formación de monitores de Proxecto Ríos. Por outra 
banda, de acordo co número de proxectos de investigación e publica-
cións científicas e segundo expón o profesor Cobo, “pode considerarse 
que se atopa entre os mellores equipos na súa área de coñecemento”. 
Así, no período 2015-2020 o grupo foi seleccionado para o desenvol-
vemento de dous proxectos de investigación internacionais en América 
Latina, tres da UE, un da Fundación Biodiversidade e 14 contratos con 
empresas e institucións.

Tamén é de destacar a capacidade de publicación neste período: 47 pu-
blicacións internacionais, das cales 45 son traballos de impacto (76.7% 
no primeiro quartil) e léronse cinco teses doutorais.

Na súa actividade académica, asinou convenios de colaboración con 
universidades de España, Francia, Portugal, Paraguai, Ecuador, Perú e 
centros de investigación como o Museo Nacional de Ciencias Naturais, 
o Acuario Finisterrae e o INRA Francés.

A EHEC obtivo o “Selo de Compromiso coa Excelencia Europea 200+”, 
un recoñecemento á calidade do traballo de entidades públicas e priva-
das preocupadas por mellorar a súa xestión de forma continua. Dende 
2009 veuse renovando cada dous anos ata a data. Ademais, foi galar-
doado co Premio Europeo á Calidade Universitaria (2019), cuxo obxec-
tivo é recoñecer, fomentar e potenciar o desenvolvemento e intercambio 
das boas prácticas nas universidades e institucións educativas, nacio-
nais e internacionais.

No referente ao seu labor social, obtivo o Primeiro Premio do I Concur-
so de Accións Sostibles de Emprendemento Social (ASES) da Cátedra 
Dr. Jaime Vera de Emprendemento Social por orientar a piscicultura da 
troita como terapia ocupacional no tratamento de drogodependencias 
do Proxecto Home. O Diario de Arousa outorgoulle á Estación o premio 
“ Arousán do Ano” e foi recoñecida co “Premio Medio Ambiente Aproema 
2014” polo seu fomento de actividades científicas e de divulgación.

AS CONSECUENCIAS DA DESTITUCIÓN DE COBO

A decisión do equipo de goberno da USC de destituír a comezos do pa-
sado outono a quen foi o impulsor e director do centro, Fernando Cobo, 
“ameaza a continuidade do labor científico e docente desenvolvida ata 
hoxe”. El mesmo incide en que a inactividade e os cambios organizati

Toma de datos biométricos no campo.
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Desenvolvemento de cursos universitarios de especialización.
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vos realizados desde entón supuxeron a imposibilidade de renovación do 
selo de excelencia europea e a saída da Asociación internacional de Esta-
cións de Campo. Indica, ademais, que se perderon as actividades de co-
laboración con entidades e agrupacións cidadás que estaban en marcha, 
e están comprometidas as clases prácticas universitarias e de empresas.

Segundo a USC, a decisión de eliminar a figura do Director da Estación 
tómase en atención a unha reestruturación das tres estacións de campo 
da USC, coincidindo coa xubilación dos directores das outra dúas, a de 
Bioloxía Mariña da Graña e a Estación Científica do Courel. No entan-
to, Cobo atribúe o seu cesamento a unha represalia por ter declarado 
como testemuña nos xuízos polas reivindicacións laborais do xefe e da 
encargada de laboratorio e calidade do centro de investigación. Expón 
que ocuparían os seus cargos en precario desde hai máis de 15 anos, 
irregularidade que viña denunciando na Reitoría ano tras ano. Ademais, 
o ex-director do centro asegura que sufriu ameazas para non declarar e 
que se “deu orde de facer unha retención cautelar dos fondos de dúas 
partidas orzamentarias correspondentes a contratos de investigación 
co fin, segundo consta documentalmente, de regularizar parcialmente 
os custos derivados da sentenza xudicial que afectan ao contrato do 
traballador”. Profunda Cobo, “esas partidas estaban destinadas aos 
gastos de execución e de persoal, que non se farán efectivos, e que 
necesitaban da miña autorización como director do centro de gasto, e 
non poderían ser utilizados para facer fronte aos custes derivados da 
sentenza favorable ao traballador”.

Despois de esgotar a vía administrativa, o profesor Cobo decidiu de-
nunciar perante o xulgado de Instrución Número 1 de Santiago, ao Vi-

cerreitor de Investigación da USC, Vicente Pérez Muñuzuri, e ao xerente 
da universidade, Javier Ferreira Fernández, acusándoos de «un delito 
de ameazas do artigo 171 do Código penal, e no seu caso, de delito de 
coaccións e de apropiación indebida ou desviación de fondos, así como 
de calquera outro que puidese resultar da instrución que leve a cabo».

Obrigados polas circunstancias, actualmente o grupo de investigación 
desenvolve os seus proxectos dende o Departamento de Zooloxía, 
Xenética e Antropoloxía física da Facultade e dende o Instituto CRE-
TUS. Estes proxectos inclúen o traballo sobre a protección e conser-
vación dos peixes migradores no ramo internacional do río Miño e os 
seus afluentes. Outro proxecto con financiamento europeo é o LIFE 
INVASAQUA, de concienciación e prevención sobre especies exóticas 
invasoras de auga doce e de esteiros na Península Ibérica. Financiado 
polo Interreg espazo atlántico, están a desenvolver o proxecto DiadES 
(DIADromous fish and Ecosystem Services): Avaliación e mellora dos 
servizos ecositémicos proporcionados polos peixes diádromos nun am-
biente de cambio climático.

Coa Escola Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH, Facultade 
de Recursos Naturais de Riobamba, Ecuador) están desenvolvendo 
o proxecto ECOBOCH: Sistemas baseados en comunidades de ma-
croinvertebrados acuáticos para a avaliación do estado ecolóxico dos 
humidais da meseta andina da Reserva de Produción de Fauna do 
Chimborazo.

A súa colaboración coa Universidade San Antonio de Arequipa (Perú) 
céntrase no estudo sobre a selección e adaptación de índices bióticos 
para a avaliación do estado ecolóxico dos ríos Sihuas e Vitor, na ver-
tente occidental sur do Perú, moi afectados pola minería ilegal do ouro 
(proxecto SAIB).

O proxecto de concesión máis recente, 1MARDEALOSAS - “Avaliación 
das capturas incidentais de Alosa alosa e Alosa fallax pola frota costeira 
de Galicia: análise do problema, sensibilización e proposición de medi-
das de xestión e protección” está auspiciado pola Fundación Biodiver-
sidade, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico 
e investiga os trazos descoñecidos da súa ecoloxía e distribución no 
medio mariño destas 2 especies, para establecer políticas e plans de 
xestión eficaces para a súa protección e conservación.

Así pois, esta é a situación dun centro que, segundo Cobo, chegou a ser 
“o máis representativo da investigación sobre as augas doces galegas e 
que no momento de maior actividade e recoñecemento foi desmantela-
do por mor da miopía duns poucos”.

 
*Fernando Cobo foi  o impulsor da Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con”

e o seu director ata finais de 2020.
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Toma de mostras para traballos de peritaxe en delitos ambientais.

 Traballos de pesca eléctrica para a mostraxe de peixes.
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 Instalación de limnocorrais para o estudo do control de cianobacterias.
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Paco Bañobre e Ramsés Pérez*

PROXECTO RÍOS: 15 ANOS UNINDO RÍOS
E PERSOAS

Este pasado ano Proxecto Ríos estivo de aniversario. Na última etapa foron sumándose novas iniciativas, que entre outras, afondaron 
na custodia fluvial e na participación en proxectos europeos que pretenden levar adiante o noso lema de sempre: Unir Ríos e Persoas.

Logo de facer balance da primeira década do Proxecto Ríos, nos últimos 
cinco anos continuamos coas actividades xa clásicas, poderíamos dicir, do 
programa de voluntariado ambiental que máis proxección e participación 
teñen no país: saídas formativas, cursos de formación, encontros de vo-
luntariado, “roteirríos” (programa de itinerarios) e convocatorias de limpeza 
simultánea de ríos. Estimamos que nestes 15 anos, o Proxecto Ríos chegou 
a máis de 10.000 persoas, que participaron nalgunha das súas actividades.

QUE NOVIDADES HOUBO NO PROXECTO RÍOS?

Un dos resultados do Plan Estratéxico elaborado durante o período 
2010–2014, foi o de afondar na Custodia do Territorio, tanto apoiando a 
entidades que forman parte do Proxecto Ríos como impulsando inicia-
tivas propias.

Así, en abril de 2017, ADEGA asina un acordo de custodia do territorio 
coa Confederación Hidrográfica Miño Sil para realizar actuacións de 
conservación e garda fluvial no río Tea, no concello de Mondariz, entre 
Ponte Cernadelas e os Pasos de Tatín. O convenio foi o primeiro destas 
características asinado en Galiza entre un organismo de bacía e unha 
ONG e o terceiro en España, e veu consolidar unha liña de traballo para 
a eliminación de flora exótica invasora na bacía do río Tea que xa se 
levaba anos desenvolvendo.

Na actualidade, os campos de voluntariado continúan realizándose, e 
como corresponde aos proxectos de eliminación de invasoras, o traballo 
constante vai dando os seus pasos, conseguindo que moitos treitos do leito 
gocen dunha vexetación de ribeira sen especies modificadoras do hábitat.

PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS EUROPEOS

Unha das liñas de traballo de ADEGA dende hai anos é a de crear siner-
xías con outras entidades para levar adiante accións de participación am-
biental que teñan entre os seus obxectivos acadar solucións a problemas 
ambientais empregando ferramentas de participación social, como son a 
educación ambiental, voluntariado ambiental ou ciencia cidadá.

No ano 2018, Proxecto Ríos-ADEGA participou no proxecto internacio-
nal LIVINGRIVER –Coidando e protexendo a vida e a cultura o redor 
dos rios e regatos, financiado polo programa Erasmus+, baixo a Cha-

ve Acción 2, sector de Educación Secundaria (KA201) para o período 
2018-2021. Esta iniciativa pretende poñer en valor a vida dos ríos e 
regatos, e fomentar a ciencia cidadá para contribuír a súa preservación. 
Para acadar este obxectivo ten como metas:

1. Alertar á sociedade acerca da protección e coidado dos ríos e regatos 
non só pola importancia medioambiental e ecolóxica, senón tamén 
pola súa historia e o seu valor cultural e social.

2. Reforzar as aptitudes e competencias da poboación para promover 
ideas que contribuirán na mellora das condicións ecolóxicas e sociais 
dos ríos e os seus ecosistemas.

LIFE INVASAQUA

O traballo de Proxecto Ríos e ADEGA na difusión da problemática das 
especies invasoras e as accións e programas desenvolvidos para a súa 
eliminación  motivou  que fora unha das entidades colaboradoras do 
Proxecto LIFE Invasaqua, iniciativa que nace no ano 2018 co obxectivo 
de apoiar a comunicación, a xestión e a difusión de información sobre as 
especies exóticas invasoras (EEI) acuáticas na península ibérica. Está 

Cabeceira do portal web do Proxecto Ríos.

Xornada co profesorado do LIFE Invasaqua.
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coordinado pola Universidade de Murcia e colaboran outras 8 entidades 
de España e Portugal. Proxecto Ríos-ADEGA súmase a este proxecto 
en colaboración coa  Associação Portuguesa de Educaçao Ambiental, 
mediante a realización de actividades relacionadas coas EEI en centros 
de ensino. Empregando a metodoloxía de inspección de río, realizáron-
se actividades de concienciación sobre a problemática que producen as 
EEI nos ecosistemas fluviais en 4 centros de ensino de Galiza. Ademais, 
o alumnado terá a oportunidade de asistir a conferencias e congresos 
organizados co propósito de fomentar o intercambio de experiencias, 
creando un ambiente enriquecedor.

Durante os anos 2019 e 2020, realizáronse  varias saídas aos ríos 
cos centros de ensino seleccionados. Tamén, ao inicio do proxecto 
desenvolvéronse xornadas formativas para o profesorado implicado, 
que participaría ao longo de todo o proceso. Ademais, contemplamos 
que o alumnado producira diferentes materiais como infografías, murais 
ou vídeos sobre as actividades desenvolvidas e que se puideran 
empregar, precisamente, na difusión de información sobre as EEI no 
ámbito educativo.

DIADES

DiadES é un proxecto Interreg que ten como obxectivo avaliar e mellorar 
os servizos ecosistémicos, que contemplan os beneficios ecolóxicos, 
económicos e culturais, proporcionados polos peixes  migradores  no 
Espazo Atlántico.

ADEGA e o Proxecto Ríos participan como parte interesada do proxecto 
en colaboración co Laboratorio de Hidrobioloxía da USC. Como ONG, 
o noso papel consiste en aportar a experiencia acumulada nestes 
anos para avaliar non só os servizos ecosistémicos que proporcionan 
os peixes diádromos ao medio fluvial, senón tamén a relación que as 
persoas que se achegan aos ríos de forma voluntaria establecen ao 
realizar actividades de estudo e conservación no medio fluvial, aspecto 
que redunda nun beneficio socio ambiental e axuda a mitigar os efectos 
do cambio climático sobre os nosos cursos fluviais.

A perda e alteración dos hábitats, a contaminación, a sobre pesca e 
o cambio climático son os principais factores que ocasionan o declive 
das poboacións de peixes migradores a nivel global.  A creación deste 
proxecto multidisciplinar, coa participación de 5 países (Francia, Portu-
gal, España, Inglaterra e Irlanda), ONGs e empresas, busca avanzar na 
xestión do medio natural, e nomeadamente nos ríos, intentando agluti-
nar aspectos ecolóxicos, sociais, científicos, económicos e culturais que 
dean resposta aos futuros retos que orixinará o cambio climático.

QUIRORÍOS

Dende 2018, o Proxecto Ríos participa no seguimento e monitoraxe das 
poboacións de morcegos que viven preto dos ríos, especialmente dunha 
especie, o morcego das ribeiras (Myotis daubentonii), que está intima-
mente ligada aos bosques de ribeira, onde establece os seus refuxios, 
podendo servir como indicador da súa calidade. Depende fortemente 
dos sistemas acuáticos para a súa alimentación, que é basicamente 
insectívora, aínda que tamén pode capturar algún peixe pequeno.

Existe, polo tanto, un protocolo para determinar a presenza e a abun-
dancia desta especie nun treito de río. Os datos recollidos serven para 
coñecer a condición e estado de saúde do ecosistema fluvial. Dende 
o Proxecto Ríos promovemos que o voluntariado incorpore nas súas 
inspeccións ao seguimento dos morcegos que hai no seu treito como un 
complemento para determinar a calidade ecolóxica do río.

Realízanse estes estudos en colaboración con outras entidades: GEAS 
(Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes), Museu de Ciencies Naturals 
de Granollers e  Asociación Galanthus. Estas dúas últimas entidades 
catalás son as promotoras do proxecto QuiroRíos.

AS FICHAS DAS INSPECCIÓNS DE RÍO

Por outra banda, nos derradeiros 5 anos renovamos e editamos o mate-
rial que usa o voluntariado nas inspeccións de río. As fichas de árbores, 
patrimonio etnográfico, peixes, aves e mamíferos e réptiles e anfibios, 
foron redeseñadas engadindo especies para afondar no coñecemento 
da biodiversidade dos nos nosos ecosistemas fluviais. Recuperouse a 
clave dicotómica de macroinvertebrados, e a ficha que ofrece informa-
ción sobre a súa alimentación e sobre os lugares nos que viven dentro 
do hábitat fluvial, aspecto moi útil á hora da súa identificación. En 2020 
editamos unha ficha nova relacionada cos rastros e pegadas da fauna 
máis común que podemos atopar na beira dos ríos. 

En canto ás redes sociais, Facebook e Instagram, publicamos a tempo 
real imaxes e vídeos das actividades, o que redunda na difusión do 
proxecto entre a sociedade. En 2018 construímos unha nova páxina 
web adecuada aos requirimentos dixitais actuais. Ao longo de 2021 e 
dos vindeiros anos esperamos continuar con todas estas actividades, 
“Unindo Ríos e Persoas”.

* Paco Bañobre e Ramsés Pérez son educadores ambientais de
ADEGA e de Proxecto Ríos.
Web: www.proxectorios.org

www.adega.gal/revistacerna           AUGA E RÍOS

Portais web dos DiadES e QuiroRíos, iniciativas nas que se integra o Proxecto Ríos.

Logotipo dos 15 anos do Proxecto Ríos.
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Luís Díaz Cabanela*

COVID-19, A PESTE DO SÉCULO XXI
Sabiamos que máis tarde ou máis cedo ía acontecer. Unha pandemia era previsible. Non é a primeira nin tampouco será a última. Boa 
parte dos dirixentes mundiais decidiron mirar para outro lado. Entramos nunha negación colectiva da realidade. Non hai peor cego que o 
que non quere ver. Tiña que chegar. Chegou. E deixou a humanidade de xeonllos, estupefacta. Pero non dicían que só ían ser uns poucos 
casos? O déjà vu do Prestige reaparece. “Non hai marea negra, só manchas dispersas…”

Wuhan, 30 de decembro de 2019, o oculista Li Wenliang sospeita que 
hai unha agrupación de casos dun novo e misterioso síndrome respi-
ratorio e comparte a información cos seus colegas. Foi obrigado pola 
policía a retractarse, acusado de difundir rumores falsos. Morreu o 7 
de febreiro de 2020, en silencio, coa boca tapada por un respirador e 
a censura.

En xaneiro deron a noticia de que un novo coronavirus estaba espallán-
dose pola cidade. “É mais contaxioso ca gripe e ten maior mortaldade”, 
dixeron. Meu deus!, pensei. Isto vai varrer o mundo, non hai quen o 
pare!

O MARTELO E A DANZA

O enxeñeiro informático Tomás Pueyo, un brillante científico de Silicon 
Valley, comeza a publicar unha serie de artigos proféticos. Fai predicións 
matemáticas de como se vai comportar a futura pandemia e esboza a 
forma de combatela. Basicamente, explica que cando a pandemia che-
gue haberá que facer un duro confinamento, o martelo, e posteriormente 
un estrito control e seguimento dos casos, a danza.

O martelo supón un confinamento cunha duración de semanas e ten 
un obxectivo: gañar tempo. Iso significa que imos atrasar a chegada 
da seguinte onda de coronavirus e permitiremos que o sistema sani-

tario estea máis preparado para afrontala. Imos evitar que o colapso 
do sistema provoque mortes directas, debido a que non hai suficientes 
camas na UCI ou non hai suficientes respiradores. Imos evitar as mor-
tes indirectas, é dicir, as mortes de persoas que falecen por causas 
diferentes ao coronavirus que non poderían ser atendidas nun sistema 
colapsado.

Por suposto isto ten unha grande repercusión na limitación da liberdade 
das persoas e un grande dano para a economía. Pero non queda outra 

opción porque as outras medidas (optar por non facer nada ou pola  
mitigación) teñen unha enorme repercusión na mortaldade das persoas: 
Centos de miles de mortos e, nalgúns países, millóns.

Unha vez pasada a fase do martelo podemos recuperar gradualmente 
a nosa “nova normalidade”, mantendo a distancia social, o uso xenera-
lizado de máscaras e aplicando medidas restritivas axeitadas a cada 
situación concreta. Entramos na fase de danza. Para facela correcta-
mente fan falla moitos rastrexadores, e moitos, moitísimos tests. Hai que 
detectar os casos o máis cedo posible, illalos, rastrexar os contactos e 
poñelos en corentena. Se o número de casos se dispara é tremenda-
mente difícil ter rastrexadores humanos suficientes.

Cando o número de casos é moi elevado, sé é posible facer un rastrexo 
eficiente cun sistema informático, conectado aos móbiles. Algúns países 
asiáticos fixeron tan ben a danza que controlaron perfectamente o virus 
sen ter que usar o martelo.

Por que os países occidentais o fixeron e o seguen facendo tan mal?
Por algo moi elemental e polémico: porque consideramos que un se-
guimento da poboación cos teléfonos móbiles vai en contra das nosas 
liberdades. Iso é moi discutible. Temos unha aplicación “Radar Covid“ 
que é voluntaria. Hai que descargala e precisa que teñamos activado 

Usuarias do transporte público.

Estamos de acordo en aceptar as cookies
pero somos remisos a aceptar o “Radar Covid“ To
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o bluetooth. Pueyo calcula que se un 20% da poboación ten instalada 
unha aplicación similar o nivel de protección cando dúas persoas que a 
usan se atopan é do 4% .

Creamos un “estado de alarma” e confinamos durante semanas á ci-
dadanía de todo o Estado. Iso non vai en contra das nosas liberdades? 
Entendo que si, pero hai que facelo, porque estamos en pandemia e 
iso implica restrinxir as nosas liberdades. Pechamos a hostalería, per-
demos postos de traballo, arruinamos negocios… Iso non vai contra as 
nosas liberdades?

É abraiante. Estamos de acordo en aceptar todas as cookies de Google, 
WhatsApp ou Facebook que nos controlan e que comercian cos nosos 
datos. Con todo, seríamos remisos a que nos seguisen co noso móbil 
nunha situación de emerxencia, cun sistema que podería frear a pande-
mia sen necesidade de pechar a economía e restrinxir os movementos 
de toda a poboación.

TAIWÁN UN MODELO A SEGUIR

Tiñan experiencia coa epidemia de SARS no 2003. Esa aprendizaxe 
previa levoulles a actuar con moita celeridade. En canto tiveron coñe-
cemento de que había un brote en Wuhan rapidamente comezaron a 
actuar. O 20 de xaneiro estableceron un Comando Central para o Con-
trol da Epidemia (CECC). Comezaron a facer os primeiros tests PCR. 

Fixeron obrigatorio o uso de máscaras en espazos e transportes públi-
cos  e incrementaron a súa produción. Chegaron a ter un remanente de 
10 millóns de máscaras que doaron a moitos países, incluíndo España.
Esta illa, que ten un sistema democrático, desde o primeiro momen-
to aplicou un sistema de control e seguimento dos casos e contactos 
baseado na tecnoloxía e tamén o rastrexo de contactos previos con 
rastrexadores profesionais.

Utilizaron unha app no móbil? Non, porque non foi necesario. Gústenos 
ou non, a policía ten a tecnoloxía suficiente para seguir os movementos 
da cidadanía. Non fai falla unha aplicación para o móbil, tampouco ter 
o GPS activado. Simplemente ter o móbil acendido e con cobertura, así 
de simple.

A policía e o sistema sanitario de Taiwan comparten base de datos e sa-
ben o número do teléfono móbil das persoas contaxiadas e en corente-
na. Se alguén non respecta unha corentena ou un illamento, salta unha 
alarma e a policía aparece inmediatamente. As multas son cuantiosas.

Taiwan ten 23 millóns de habitantes. As cifras falan por si soas. Total 
de mortos durante a pandemia, sete. Total de casos confirmados, 893 
(datos do 27/01/21). Fixérono tan ben que nunca tiveron que aplicar 
un confinamento. Salvaron miles de vidas e a economía e a liberdade 

de movementos da inmensa maioría da cidadanía non se viu afectada, 
excepto nas viaxes internacionais.

A FRUSTRACIÓN DOS SANITARIOS E AS LIORTAS POLÍTICAS

Como médico, tocoume aturar esta pandemia. Fixemos e seguimos 
facendo de rastrexadores. As chamadas telefónicas son máis esgotado-
ras do que parece. Quitar e poñerse os EPIs (equipos de protección in-
dividual) é tedioso, pero temos que seguir traballando pola saúde, para 
iso eliximos esta profesión.

Vimos como a xente pasou de aplaudirnos a mostrar certa irritabilidade 
con nós. O cansazo pola pandemia, as restricións e os problemas eco-
nómicos están a alterar os ánimos. Observamos atónitos como moita 
xente se salta olimpicamente as corentenas, os confinamentos e os  
illamentos domiciliarios.

Onde está o “sentidiño” dos galegos e galegas? Si,  a maioría cumpre 
coas normas pero unha minoría irresponsable puxo e sigue poñendo en 
perigo aos seus familiares, amigos, veciños e compañeiros de traballo. 
A única luz ao final do túnel son as vacinas, pero aínda así imos tardar 
moitos meses en alcanzar a inmunidade de rabaño.

É vergoñento contemplar as loitas políticas en España en tempos de 
pandemia. Non é momento para isto. Xa haberá tempo para analizar os 
erros a posteriori e incluso esixir responsabilidades.

Si podemos e debemos facer críticas construtivas, é o momento de ato-
par solucións. Non é momento de poñer paus entre as rodas. Nos tem-
pos que corren o que deberíamos facer, na miña opinión, é considerar 
este catro puntos:

· Estamos en Guerra.
· Estamos todos no mesmo barco.
· Temos que remar todos na mesma dirección.
· Temos que seguir as ordes da capitanía.

CONCLUSIÓNS

Os países occidentais estamos fracasando estrepitosamente no control 
da pandemia. O único positivo son os grandes avances en acadar ra-
pidamente vacinas, aínda que temos problemas de subministro. A fase 
de danza no noso país non está resultando como debería a pesar do 
enorme esforzo de todo o persoal de atención primaria do SERGAS e a 
axuda de rastrexadores. Non teño palabras para eloxiar axeitadamente 
ás persoas profesionais que traballan heroicamente nas Unidades de 
Coidados Intensivos.

Se o número de caso se dispara, a situación estará fora de control e 
probablemente nos leve a ter que volver de novo á fase do martelo, 
algo que de momento os dirixentes políticos non queren asumir. Algúns 
países orientais como Taiwan, Corea do Sur ou Xapón son democracias 
que nos mostran o camiño a seguir.

Os países con menos éxito no manexo da crise estamos vendo mo-
rrer, en conxunto, centos de miles de persoas,  e imos sufrir unha crise 
económica da que nos vai custar moito saír. Canto máis tardemos en 
aprender a lección, máis duro será o prezo a pagar.

* Luís Díaz Cabanela é médico e vogal de saúde ambiental de ADEGA.
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Os países occidentais estamos fracasando
no control da pandemia, coas vacinas

como o único positivo

Persoal sanitario no CHUAC atentendo a pacientes da Covid-19.
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Redacción Cerna

SOGAMA E A COVID-19
A Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) é a empresa xestora das fraccións resto e envases lixeiros da maior parte dos concellos 
galegos. Segundo informa a propia empresa, a pandemia e o confinamento provocaron cambios no tipo e volume de residuos recollidos 
pola súa parte, que tamén colaborou no proceso de recollida, traslado e tratamento do refugallo de baixo risco procedente do Servizo 
Galego de Saúde (Sergas), cuxo destino foi a planta incineradora de Cerceda.

Máscaras, luvas, botes de xel, toalliñas, buzos... material funxible cuxo 
consumo medrou de xeito exponencial a raíz da pandemia, pasando 
a formar parte da nosa cotidianidade e a ser a principal ferramenta de 
protección ante o virus, con especial incidencia entre o persoal sanitario.

En concreto, ante o incremento destes residuos sanitarios de baixo ris-
co, os Ministerios de Sanidade e Transición Ecolóxica definiron dous 
posibles tratamentos desta fracción: preferiblemente a incineración e, 
de non ser posible, o depósito en vertedoiro. O goberno galego, carente 
duna regulación específica ou protocolo para a xestión deste material de 
refugallo vinculado coa pandemia, asumiu a instrución estatal, apoián-
dose tamén na normativa galega en materia de residuos sanitarios de 
2015. 

Esta actuación gobernativa recibiu as críticas ecoloxistas, xa que as 
solucións permitidas foron as de inferior rango na xerarquía de xestión 
de residuos. Isto levou a que algúns materiais que antes estaban a ser 
separados e clasificados para a reciclaxe, sobre todo nas plantas de 
tipo manual, fosen agora destinados á incineración ou ao vertido directo. 
Mentres circulaba información sobre a vida media do virus nas super-
ficies de diferente materiais, polo xeral duns poucos días, non se tivo 
en conta esa información para permitir o almacenamento temporal os 
materiais e a súa posterior clasificación para a reciclaxe. 

O DESTINO DOS RESIDUOS SANITARIOS DE BAIXO RISCO

Deste xeito, e segundo informan desde Sogama, os residuos proceden-
tes do Sergas foron incinerados en Cerceda, unha colaboración crucial 
en momentos de grande produción, xa que as instalacións das empre-
sas acreditadas como xestoras de residuos sanitarios que viñan facen-
do este traballo estaban saturadas.

Esta participación de Sogama produciuse durante os dous períodos 
de máxima incidencia do coronavirus: na primeira onda (entre o 21 de 
abril e o 21 de maio), tratando máis de 65 toneladas de residuos e na 
segunda onda (entre o 23 novembro e ata o 18 de decembro), tratando 
70 toneladas. Polo tanto, Sogama queimou en total 135 toneladas de 
residuos sanitarios de baixo risco en 2020, un volume que supera o total 
da produción galega deste tipo de material ao longo dun ano convencio-
nal. Xa na terceira onda da Covid-19, desde o 11 de xaneiro ata o 11 de 
marzo de 2021, volvería a tratar outras 140 toneladas destes residuos. 

O refugallo foi incinerado na planta termoeléctrica de Cerceda a tempe-
raturas superiores a 850ºC, do mesmo xeito que actúan co material da 
bolsa negra. Aseguran desde Sogama que debido ás altas temperaturas 
garantiron a destrución de patóxenos e outros elementos nocivos. 

Para o seu tratamento deberon se realizar unha adaptación técnica no 
complexo de Cerceda que consistiu na habilitación dunha instalación 
provisional na que triturar e preparar este material para a súa posterior 
incineración. Informan tamén de que a liña tratamento  de residuos sa-
nitarios desenvolveuse de forma independente á de residuos urbanos, 
tanto desde o punto de vista loxístico e operativo como laboral. Para 
isto, contratou a persoal externo, que contou cos seus propios vestia-
rios, rexéndose por horarios diferentes aos do resto do persoal traballa-
dor do Complexo, e sen compartir zonas comúns.

CONFINAMENTO E RESIDUOS URBANOS

Durante os meses de confinamento a xeración de residuos urbanos in-
crementouse, a pesar do paro de boa parte da actividade industrial, co-
mercial e hostaleira. Os fogares convertéronse nos grandes produtores 
de residuos da bolsa negra (resto) pero especialmente da bolsa amarela 
(envases lixeiros), moi posiblemente debido ao aumento no consumo 
de produtos envasados, debido quizais a unha infundada percepción 
dunha maior seguridade por parte da poboación.

En datos, a xeración de residuos urbanos non reciclables (bolsa negra) 
nos concellos adheridos a Sogama incrementouse nun 2,98% respecto 
ao período marzo-abril-maio de 2019, subindo das 187.251,39 tonela-
das ás 192.825,84. Os residuos da bolsa amarela (envases de plástico, 
latas e briks) acadaron un aumento do 19,25%, ao pasar de 6.574,61 
toneladas en 2019 a 7.839,92 nese mesmo intervalo de meses de 2020. 
Os datos de Sogama para 2019 mostran que a bolsa negra segue sen-
do o destino da maior parte (96,7%) dos residuos que entran nas súas 
instalacións de Cerceda, que en conxunto acadaron só a recuperación 
do 10,5% dos residuos recibidos1. 

NOTAS
1 Sogama, conta de resultados 2019, páx. 70.
http://www.sogama.gal/sites/default/files/users/3/SOGAMA%20Informe%20Auditoria%2BC-
CAA%202019.pdf (consulta 09/02/2021).

Cinta transportadora, planta de reciclaxe SOGAMA.

Máscara abandonada na natureza.

©A
lbe

rte
 S

án
ch

ez

©A
lbe

rte
 S

án
ch

ez



 nº 84 · 2020 · 35

www.adega.gal/revistacerna COVID-19 E RESIDUOS

María M. Abraldes e Carlos Pérez Losada*

AFECCIÓN DA COVID-19 NO PROGRAMA DE
COMPOSTAXE REVITALIZA DE PONTEVEDRA

Cando en marzo de 2020 foi declarado o estado de alarma no estado español, a primeira reacción nesta Deputación de Pontevedra foi a 
de pechar todos os centros de compostaxe comunitaria (CCC) baixo control directo do REVITALIZA. Afortunadamente, tras esa primeira 
reacción consecuencia dun comprensíbel pánico inicial, axiña retornou o sentido común. O retorno ao pragmatismo veu a reafirmar que 
os CCC, como centros de xestión local de residuos, son un “servizo esencial”. Tamén os COIN (composteiros individuais), difíciles estes 
para un peche decretado ao se atopar na privacidade das vivendas.

A COMPOSTAXE LOCAL É UN SERVIZO ESENCIAL

Dos concellos adheridos ao REVITALIZA tan só pecharon (incompren-
síbel decisión) os seus CCC os de Soutomaior (1) e Sanxenxo (1), inda 
que este segundo o reabriu rapidamente (5 semanas de peche).

A esencialidade dos CCC púxose de manifesto tamén no webinar do 
5 de maio no que participamos xunto con persoal técnico en activo en 
diferentes zonas xeográficas con presenza significativa en compostaxe 
comunitaria. Alí expuxemos primeiro o estado do tema en cada unha 
das nosas áreas e debatemos logo entre nós sobre a situación. En 
ningunha desas zonas con forte tradición na compostaxe comunitaria 
tiñan pechado ningún CCC (menos inda os COIN), ao igual que nós no 
REVITALIZA.

De fóra da provincia tan só pecharon nos lugares cun baixo compromiso 
ambiental, como por exemplo Compostela, onde os seus CCC aparece-
ron clausurados.

Imaxinémonos o que tería significado que pechásemos os nosos CCC. 
A mensaxe que quedaría para sempre sería a da súa banalidade, a 
de ser algo “bonito”, “ecolóxico”, “verde”, etc, ou sexa, pouco máis que 
unha flor de adorno na xestión do lixo. Iso, con toda seguridade, sería 
unha lousa dificilmente superábel de cara ao futuro, cando menos a 
curto/medio prazo. 

Superado o golpe inicial e grazas á gran capacidade da nosa APP 
informática para a captación, seguimento e análise de datos de pro-
ceso nos CCC (en menor medida, tamén nos COIN), procedemos a 
un rastreo específico dos CCC en funcionamento con datos máis re-
presentativos.

No Cadro I aparecen os rexistros nos dous CCC de Baiona, os datos 
inmediatamente previos ao confinamento e os inmediatamente poste-
riores a este. No CCC Centro houbo 5 lotes pre-confinamento e 3 lotes 
post-confinamento (lote é o material correspondente a o enchido de 

cada módulo de achega, aproximadamente 1m3) e tan só un pre e un 
post para o CCC Sabarís.

A fin de minimizala dispersión debida a que non todos os lotes tiñan sido 
pechados no mesmo nivel de enchido (neste seguimento eses peches 
de lotes oscilaron entre un máximo dun 80% e un mínimo dun 65% 
de enchido), extrapolamos a súa tendencia ata un hipotético enchido 
ao 100% en tódolos lotes. Seguidamente procedemos a facela media 
aritmética dos tempos (ata ese hipotético 100% de enchido) para os 
lotes pre e os lotes post en cada CCC (no caso do de Sabarís non foi 
preciso facer medias). Comparando esas medias dos seus tempos de 
enchido, pre e post, deducimos cando se encheu máis rápido e cando 
máis lento (maior tempo => enchido máis lento, menor tempo => máis 
rápido). Por último calculamos as variacións entre as velocidades (estas 
serían os inversos dos tempos) pre e post. Neste caso concreto o CCC 
Centro resultou terse enchido un 16,27% máis lento tralo confinamento 
con respecto a antes do mesmo. No CCC Sabarís pola contra aumentou 
nun 25,71% (menos fiábel ao ter tan só 1 lote pre e 1 lote post). 

Procedendo cun similar xeito de cálculo en tódolos demais CCC ana-
lizados teríamos a foto de como ten afectado a Covid-19 ao uso dos 
nosos CCC.

Como outro exemplo de detalle, no Cadro II amósanse os resultados 
para os 7 CCC de O Grove. Neste caso observamos que hai un pouco 
de todo: CCC con fortes aumentos nas achegas (Sineiro-1, Sineiro-2 e 
Xulgados), con aumentos medios (Beiramar Cofín e Ernesto Goday), ou 
diminución media (Rons) e máis un que practicamente quedou como 
estaba (Terra do Porto).

Fixemos un seguimento con tanto detalle nun total de 18 concellos dos 
46 CCC nos que se trataron un total de 269 lotes (157 pre e 112 post). 
Os resultados presentan unha casuística moi variada, pero no seu 
conxunto percíbese un aumento global dun 4,8% no período post-con-
finamento sobre o período pre-confinamento. Os datos por concello 
aparecen no Cadro III.

nª CCC Código CCC NOME LOTE INICIO ACHEGA FINAL ACHEGA DÍAS ACHEGA UMC % ENCHIDO t 100% ENCHIDO t PROMEDIO
VELOC.APORT.

%

003001 BAIONA - Centro Baiona 20200103A 03/01/2020 13/01/2020 10 A1 80 12,5

003001 BAIONA - Centro Baiona 20200113B 13/01/2020 27/01/2020 14 B1 70 20,5

003001 BAIONA - Centro Baiona 20200127A 27/01/2020 10/02/2020 14 A1 80 17,5

1 003001 BAIONA - Centro Baiona 20200110B 10/02/2020 20/02/2020 10 B1 70 14,3

003001 BAIONA - Centro Baiona 20200220A 20/02/2020 09/03/2020 18 A1 60 30,0 18,9

003001 BAIONA - Centro Baiona 20200318A 18/03/2020 03/04/2020 16 A1 65 24,6

003001 BAIONA - Centro Baiona 20200403B 03/04/2020 20/04/2020 17 B1 70 24,3

003001 BAIONA - Centro Baiona 20200420A 20/04/2020 04/05/2020 14 A1 75 18,7 22,5 -16,27%

2 003002 BAIONA - Sobarís 20200114A 14/01/2020 27/02/2020 44 A1 70 62,9

003002 BAIONA - Sobarís 20200330A 30/03/2020 04/05/2020 35 A1 70 50,0 25,71%

Cadro I. Rexistros nos dous centros de compostaxe comunitaria de Baiona.
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nª CCC Código CCC NOME LOTE INICIO ACHEGA FINAL ACHEGA DÍAS ACHEGA UMC % 

ENCHIDO t 100% ENCHIDO t PROME-

DIO VELOC.APORT.
%

022001 GROVE - Beiramar Confín 20200130B 30/01/2020 24/02/2020 25 B1 80 31,3

022001 GROVE - Beiramar Confín 20200214A 14/02/2020 13/03/2020 28 A1 80 35,0 33,1

13 022001 GROVE - Beiramar Confín 20200327A 27/03/2020 15/04/2020 19 A1 80 23,8

022001 GROVE - Beiramar Confín 20200415B 15/04/2020 05/05/2020 20 B1 80 25,0 24,4 35,90%

022004 GROVE - Hernesto Goday 20200110B 10/01/2020 31/01/2020 21 B1 80 26,3

022004 GROVE - Hernesto Goday 20200131A 31/01/2020 20/02/2020 20 A1 80 25,0

14 022004 GROVE - Hernesto Goday 20200220B 20/02/2020 16/03/2020 25 B1 80 31,3 27,5

022004 GROVE - Hernesto Goday 20200316A 16/03/2020 01/04/2020 16 A1 80 20,0

022004 GROVE - Hernesto Goday 20200401B 01/04/2020 20/04/2020 19 B1 80 23,8

022004 GROVE - Hernesto Goday 20200420A 20/04/2020 08/05/2020 18 A1 75 24,0 22,6 21,77%

022006 GROVE - Rons 20200103A 03/01/2020 24/01/2020 21 A1 85 24,7

15 022006 GROVE - Rons 20200127B 27/01/2020 12/02/2020 16 B1 80 20,0 22,4

022006 GROVE - Rons 20200318B 18/03/2020 13/04/2020 26 B1 80 32,5 -31,22%

022003 GROVE - Sineiro 20200117B 17/01/2020 25/02/2020 39 B1 80 48,8

16 022003 GROVE - Sineiro 20200327B 27/03/2020 21/04/2020 25 B1 80 31,3

022003 GROVE - Sineiro 20200421A 21/04/2020 12/05/2020 21 A1 80 26,3 28,8 85,71%

17 022010 GROVE - Sineiro 2 20200122B 22/01/2020 13/03/2020 51 B1 80 63,8

022010 GROVE - Sineiro 2 20200413B 13/04/2020 11/05/2020 28 B1 80 35,0 82,14%

022002 GROVE - Terra de Porto 20200124A 24/01/2020 07/02/2020 14 A1 80 17,5

022002 GROVE - Terra de Porto 20200207B 07/02/2020 27/02/2020 20 B1 80 25,0

18 022002 GROVE - Terra de Porto 20200227A 27/02/2020 16/03/2020 18 A1 90 20,0 20,8

022002 GROVE - Terra de Porto 20200316B 16/03/2020 03/04/2020 18 B1 80 22,5

022002 GROVE - Terra de Porto 20200403A 03/04/2020 20/04/2020 17 A1 80 21,3

022002 GROVE - Terra de Porto 20200420B 20/04/2020 06/05/2020 16 B1 80 20,0 21,3 -1,96%

19 022008 GROVE - XULGADOS 20200103A 03/01/2020 24/02/2020 52 A1 80 65,0

022008 GROVE - XULGADOS 20200410A 10/04/2020 11/05/2020 31 A1 80 38,8 67,74%

Dunha análise máis polo miúdo dese aumento global, poderiamos dicir: 

- Presentan unha variabilidade moi ampla.

- A meirande parte dos CCC testados responden a mesturas de 
achegas domiciliarias/singulares, que dificultan acadar resultados 
de detalle fiábeis respecto ao incremento ou descenso das ache-
gas.

- Cunha certa seguridade (non enteiramente concluínte cos datos 
dispoñíbeis), os CCC con achegas maioritariamente domiciliarias 
teñen aumentado entradas. 

- Cun maior nivel de seguridade, teñen diminuído os achegamentos 
nos CCC maioritariamente de singulares tipo restaurantes, bares, 
etc, aínda que non así noutros tamén de singulares, pero tipo ten-
das, supermercados, etc.

- Nos CCC do tipo “achegador singular único” constátase que teñen 
baixado severamente (caso dalgúns restaurantes e dun colexio 
de Vilaboa, estes datos non aparecen nos cadros e caeron todos 
eles ata achegamentos nulos).

O CASO DE MORAÑA, PARADIGMA DE AUMENTO NOS COIN

Para os COIN, proceder a unha análise individualizada resultaría, 
por razóns obvias, de dificultosa accesibilidade e cálculo máis com-
plexo. Afortunadamente dispoñemos de datos numéricos proceden-
tes do seguimento (feito para outro fin) da produción domiciliaria de 
FORM (Fracción Orgánica dos Residuos Municipais) en casas con 
animais domésticos (cans, gatos, eventualmente galiñas/coellos, en 
menor medida porcos) na parroquia de San Lourenzo de Moraña. 
Eses datos (xa dicimos que restrinxidos a un ámbito moi reducido 
e pouco extrapolables polo tanto) confirman a sospeita do lóxico 
aumento na produción nos fogares consecuencia da combinación 
“peche bares/restaurantes + confinamento domiciliario”, combina-
ción da que derivaría a “obrigada consecuencia” de ter que facelas 
comidas nas propias vivendas e, polo tanto, provocar un despraza-
mento na xeración da FORM dende bares/restaurantes até fogares. 
Na gráfica do Cadro IV represéntanse os valores obtidos ao longo 
dese seguimento.

Obsérvase con claridade o brusco reponte na produción domiciliaria 
de FORM a partires da data de confinamento (14 de marzo de 2020), 
así como unhas máis moderadas baixadas tralo final do confinamento 
estrito a partires de maio, co paso ás sucesivas fases máis relaxadas. 

COVID-19 E RESIDUOS  www.adega.gal/revistacerna 

Cadro II. Rexistros nos sete centros de compostaxe comunitaria de O Grove.
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A MODO DE CONCLUSIÓNS

- A Covid-19 puxo a proba a “robustez” da compostaxe local (COIN 
e CCC) como servizos esenciais que son dentro da xestión de 
residuos.

- Inda que cunha variabilidade interna elevada, quedou demostrado 
o aumento global nas achegas aos CCC.

- Os datos dispoñíbeis confirman o notábel transvase dende os 
produtores singulares até os fogares no que atinxe á produción 
da FORM.

*María Martínez Abraldes e Carlos Pérez Losada son técnicos da
Deputación de Pontevedra

www.adega.gal/revistacerna COVID-19 E RESIDUOS

CONCELLO Nº CONCELLOS Nº CCC Nº LOTES
 PRE t ENCHIDO d Nº  LOTES POST t 

ENCHIDO 
d

VELOC.APORT.
%

Baiona 1 2 6 26,190 4 29,392 -10,89%

Barro 1 1 3 26,530 1 23,333 13,70 %

Bueu 1 1 3 20,508 1 23,750 -13,65 %

Caldas de Reis 1 2 6 25,250 2 35,000 -27,86 %

Cambados 1 2 4 30,625 2 37,647 -18,65 %

Cangas do Morrazo 1 3 13 18,864 8 13,360 41,21 %

Gondomar 1 1 2 35,385 1 45,333 -21,95 %

Grove (O) 1 7 13 33,343 13 26,462 26,00 %

Mondariz 1 2 2 44,375 2 33,971 30,63 %

O Rosal 1 1 3 30,540 2 21,429 42,52 %

Pontevedra 1 14 76 13,305 60 18,759 -29,07 %

CIPF (Deputación) 0 1 2 18,333 1 11,250 62,96 %

Porriño 1 1 2 32,833 1 37,333 -12,05 %

Redondela 1 1 3 22,381 3 19,275 16,12 %

Ribadumia 1 1 3 32,051 1 44,444 -27,88 %

Salceda de Caselas 1 2 3 38,750 4 33,333 16,25 %

Tomiño 1 2 6 28,483 3 28,452 0,11 %

Tui 1 1 3 23,472 1 30,667 -23,46 %

Vilagarcía de Arousa 1 1 4 18,429 2 21,053 -12,46 %

TOTAIS / PROMEDIOS 18 46 157 20,61 112 19,67 4,81 %
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Cadro III. Resultado por concello dos 46 centros de compostaxe comunitaria.

Cadro IV. Produción domiciliara FORM kg/hab-día
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Marta Domínguez*

OS RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TEMPOS DA
COVID-19 NO COMPLEXO MEDIOAMBIENTAL

DO BARBANZA

Con motivo da situación de emerxencia de saúde pública provocada pola COVID-19, o Ministerio de Sanidade ditou instrucións sobre a 
xestión dos residuos domésticos, tanto para o seu manexo domiciliario en fogares con pacientes afectados, como para a súa xestión 
posterior. No Complexo Medioambiental do Barbanza aplicamos as directivas e obtivemos os resultados que expoñemos.

INSTRUCIÓNS PARA A XESTIÓN DOS RESIDUOS DOMÉSTICOS 
NO ESTADO DE ALARMA

Tras a declaración do estado de alarma o 13 de marzo, e mediante 
Orde SND/271/20201 de 19 de marzo, estableceuse que nos fogares 
con positivos ou en corentena por COVID-19, os residuos xerados (lu-
vas, panos da man, máscaras) deberían seren eliminados en bolsas 
pechadas no contedor da fracción resto. O depósito de tales bolsas nos 
contedores de recollida separada (orgánico, envases, papel, vidro ou 
téxtil) quedou terminantemente prohibido. Para a xestión desa fracción 
resto na planta de tratamento, non se procedería en ningún caso á aper-
tura manual das bolsas, tendo como destino a incineración, preferible-
mente, ou o vertedoiro. No caso de que se levaran a cabo tratamentos 
previos á súa incineración ou depósito en vertedoiro, realizaríanse de 
xeito automático, admitíndose a selección manual só para a separación 
de voluminosos, metálicos e outros residuos que non foran en bolsas, 
e sempre que se adoptasen todas as medidas de seguridade precisas. 

OS RESULTADOS DE XESTIÓN NO CM BARBANZA

Estas instrucións en materia de xestión de residuos supuxeron modifica-
cións no funcionamento do Complexo Medioambiental do Barbanza. O 
complexo, situado no concello de Lousame, ofrece servizo a nove con-
cellos cunha poboación total duns 86.000 habitantes. O seu modelo de 
separación en orixe, denominado húmido-seco, conta cun contedor para 
o depósito da fracción orgánica (FORM) e outro para a fracción inorgáni-
ca (FIRM), sendo depositados conxuntamente neste último os envases 
domésticos xunto coa fracción resto. Ademais, conta con contedores 
para vidro e papel-cartón. En circunstancias normais de funcionamento 
da planta, a FIRM pasa por unha liña de selección mixta mecánico-ma-
nual (triaxe) onde os envases son recuperados para o seu posterior 
envío aos seus centros de reciclaxe. Pero tras a Orde Ministerial1  que 
prohibiu a selección manual de residuos, a actividade na liña de triaxe 
manual de envases suspendeuse o 23 de marzo, e os residuos proce-
dentes do contedor de FIRM tiveron que ser eliminados directamente a 

A correcta separación nos fogares é a clave para poder obter compost e acadar as mellores cifras de reciclaxe no Barbanza.

Figura sobre o modelo de recollida húmido-seco en camión bicompartimentado.
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vertedoiro. A actividade na liña de triaxe reactivouse o 1 de xuño, tras a 
publicación dunha nova Orde2 na que xa se permitía o tratamento previo 
da fracción resto tanto de forma manual como automática. 

Xa que logo, no período comprendido entre o 23 de marzo e o 1 de 
xuño non se recuperou ningún envase nas instalacións, dando como 
resultado un incremento do material eliminado en vertedoiro dun 17%.

TOTAL DE RESIDUOS

O período de confinamento supuxo cambios nos hábitos da poboación 
que tamén se viron reflectidos nos datos de residuos xerados. O total 
de residuos domésticos xestionados no CM Barbanza no trimestre de 
marzo a maio de 2020 (que comprende todo o período de confinamento 
desde o 14 de marzo, e ata parte da fase 2 da desescalada) víronse 
incrementados nun 5% respecto ao mesmo período do ano anterior.

Vidro e cartón comercial: Se se analizan os residuos xestionados por 
fraccións, todas aumentaron excepto os residuos relacionados co paro 
da actividade de grandes produtores (bares, restaurantes, establece-
mentos comerciais), coma o vidro, que descendeu un 20%, ou o pa-
pel-cartón recollido mediante porta a porta en comercios, que diminuíu 
un 14%. 

Equipamento doméstico: Respecto ás fraccións que se viron incremen-
tadas, a que o fixo de xeito máis significativo foi a de equipamento do-
méstico, cun aumento do 27%, o que fai supor que durante as semanas 
de confinamento se intensificaron as limpezas de rochos, casetas, faia-
dos, vivendas en desuso, etc. 

Fracción orgánica: A fracción orgánica foi a seguinte en verse incremen-
tada, cun 15% máis respecto ao ano anterior. Todo parece indicar que 
máis tempo na casa supuxo máis tempo para cociñar, xerando xa que 
logo máis restos de comida. 

Papel-cartón: En canto ao papel-cartón recollido selectivamente, e en 
contra do esperado, xa que o paro na actividade comercial parecía le-
var a unha menor produción deste tipo de envase, tamén aumentou, 
recolléndose un 6% máis que no mesmo período do ano anterior. O 
incremento das compras a través de plataformas dixitais puido ser a 
causa deste incremento. 

Fracción de envases e resto: Xa en menor porcentaxe, no contedor 
da FIRM, que recibe os residuos de envases plásticos e metálicos, así 
como a fracción resto, na que irían incluídos os residuos de máscaras e 
luvas, amosou un incremento do 3%.

A PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN TEMPOS DE COVID-19

A pandemia deu lugar ao incremento dunha tipoloxía de residuos (a ni-
vel doméstico, principalmente luvas e máscaras dun só uso), que están 

a ter como destino a incineración ou o vertedoiro. Fomentar a preven-
ción na xeración de residuos volta a ser clave ante a crise sanitaria que 
estamos a vivir3, polo que cómpre sinalar algunhas das medidas efecti-
vas tamén en tempos de COVID, adoptando no seu caso as medidas de 
seguridade e hixiene precisas:

- Uso de máscara reutilizábeis, evitando uso de máscaras dun só uso.

- Redución o uso de luvas, priorizando medidas de hixiene de mans 
(lavado de mans, uso de xeles e solucións alcohólicas, non levar 
as mans á cara...).

- Redución xeral dos produtos desbotábeis e envasados. Tal como 
sinala a OMS, é moi pouco probábel que a COVID-19 se trans-
mita a través dos alimentos e dos seus envases. Xa que logo, 
considérase preferíbel empregar produtos reutilizábeis suxeitos a 
medidas de axeitada limpeza en lugar de materias dun só uso que 
incrementen o volume de residuos e poidan contribuír á propaga-
ción do virus3. 

- Consumo de produtos a granel e de proximidade.

- Emprego de bolsas reutilizábeis, que poderán lavarse na casa, 
fronte ao uso de bolsas dun só uso.

- Redución do desperdicio alimentario en fogares e hostalería. Pos-
ta en marcha por parte dos axentes implicados de medidas para 
minimizar a cantidade de alimentos caducados e para canalizar 
os excedentes alimentarios a través de comedores, bancos de 
alimentos, etc. 

- Fomento da compostaxe caseira e comunitaria, tratando os bio-
rresiduos no mesmo lugar onde se producen. Exemplos como o 
do Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra amosaron como 
durante as semanas de confinamento os centros de compostaxe 
existentes estiveron activos e chegaron a duplicaren as achegas 
de biorresiduos4.

NOTAS
1 Orde SND/271/2020, de 19 de marzo, pola que se establecen instrucións sobre xestión de 

residuos na situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.
2 Orde SND/440/2020, de 23 de maio, pola que se modifican diversas ordes para unha 

mellor xestión da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 na aplicación do Plan para a 
transición cara unha nova normalidade. 

3 Orientaciones sobre la prevención y gestión de residuos en la desescalada. Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. https://www.miteco.gob.es/es/
ministerio/medidas-covid19/residuos/ 

4 https://pontevedraviva.com/xeral/63096/estado-alarma-duplica-tratamento-biorresi-
duos-composteiros-comunitarios-pontevedra-omorrazo/?lang=es 

*Marta Domínguez, técnica no Complexo Medioambiental de Tratamento
do Barbanza-FCC.

Toneladas marzo - maio 
2019

marzo - maio 
2020 

Variación

Fracción inorgánica 
(envases + resto)*

4746 4888 + 3%

Fracción orgánica* 2134 2444 + 15%
Vidro 346 276 - 20%
Papel-cartón selectiva 230 243 + 6% 
Papel- cartón comercial 66 57 - 14%
Enseres domésticos 85 108 + 27%
TOTAL RESIDUOS 7606 8016 + 5%

*Sen datos de variacións da % de impropios nas fraccións FIRM e FORM, xa que a 
empresa encargada das caracterizacións paralizou os traballos durante
o confinamento.

Residuos xestionados no CM Barbanza no trimestre influenciado polo 
estado de alarma respecto ao mesmo período do ano anterior. Datos en 
toneladas e porcentaxes de variación.

O Complexo Medioambiental do Barbanza ofrece servizo a nove concellos, cunha 
poboación total de aproximadamente 86.000 habitantes e abarca unha superficie de 
actuación de 625 km2.
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Cosme Damián Romay Cousido*

APRESENTANDO OBSERVATION.ORG

O QUE É OBSERVATION.ORG?

“Animar à cidadania do mundo a registar as suas observaçons na natu-
reza num sistema público e doado de utilizar, mantendo-o actualizado 
e seguro para as generaçons futuras”. Este é o lema de Observation.
org, umha plataforma para recolher observaçons de seres vivos em 
todo o planeta. É pública, nom tem ánimo de lucro e é gratuíta. Está 
gestionada por Observation International e conta com o apoio de Na-
turalis Biodiversity Centre e Zostera (Países Baixos), e participam nela 
voluntariamente centos de pessoas (validadores, informáticos, edu-
cadores ambientais, investigadores,…) e organizaçons (em Espanha 
por exemplo a Sociedad Española para el Estudio y Conservación de 
los Mamíferos –SECEM–, a Estación Biológica de Doñana –EBD–, 
entre outras). Inclui umha web com diversos subsites, disponível em 
47 idiomas, ademais de aplicaçons (ObsMapp/iObs/WinObs) grátis 
para telefone móvel.

Começou no 2003 nos Países Baixos, quando nasce Waarneming.nl. 
Este modelo de web foi adaptado em 2008 para Bélgica como Waar-
nemingen.be e para o resto do mundo como Observation.org. A mel-
hora entre 2008 e 2018 foi mui notável, com novas funcionalidades 
na web e a incorporaçom das apps (Rabadán-González et al., 2018). 
Entre 2019 e 2020 renovou-se completamente o portal de Observa-
tion.org para fazê-lo mais atractivo e acessível. Hoje em dia (Janeiro 
de 2021) há a nível mundial mais de 215.000 pessoas usuárias de 
Observation/ Waarneming(en), com 674 grupos de trabalho e mais 
de 2.000 revisores expertos de citas. O número de registos subidos 
a Observation/ Waarneming(en) superou já a marca dos 135.000.000, 
correspondentes a mais de 85.000 espécies. As imagens achegam-se 
às 32.000.000.

E A NÍVEL GALEGO OU ESPANHOL?

A subpágina (subsite) em Espanha está activa desde o ano 2008 com 
o nome de Spain.observation.org (=Observado.es), sendo o subsite 
galego Galicia.observation.org (Observado Galicia). Há também subsi-
tes para projectos, como o de Rebinxe, coordenado por Óscar Chao 
(proxectorebinxe.observation.org) ou o Atlas de Mamíferos de Galiza, 
coordenado polo Grupo GEAS (grupogeas.observation.org). Em Espan-
ha há já 3.000.000 de citas subidas correspondentes a mais de 14.500 
especies, mentras que na Galiza há já quase 214.000 registos subi-
dos de quase 2.163 espécies. Só como exemplo, na Galiza em 2020 
subíron-se 83.000 registros por umha comunidade de 122 usuários/as.

QUE PONTOS FORTES TEM?

a) Grupos considerados. A plataforma de Observation.org tem 
como principais vantagens fronte a outras plataformas semel-
hantes poder reunir registos de todas as espécies de fauna e 
flora.

b) Informaçom clara. Com cada observaçom subida cria-se umha 
ficha individual, com mapa, imagens e mesmo sons na mesma 
página.

c) Estatísticas. O acesso às estatísticas de cada espécie é doado 
e deixa personalizar eventuais procuras.

d) Mapas. Podem ver-se a nível de quadrículas UTM de 50, 10, 5 
e 1 km de lado, ademais de pontos exactos e “mapas de calor”. 
Som umha ajuda perfecta para, por exemplo, preparar umha via-
gem.

e) Outras funçons. Há outras opçons no menu da web, com distin-
tos projectos e funcionalidades a um clique (Atlas de Biodiversi-
dade, projecto de atropelos, aves raras, rankings, etc.).

f) Umha só alta para todo. As altas de novos usuários/as realiza-se 
desde a web. Umha vez com o nosso usuário e palavra-passe 
podemos subir citas tanto na web como na app.

g) Apps. Concibida para smartphones (ObsMapp para Android, 
iObs para iPhone e WinObs para Windows), é gratuíta e está 
actualizada constantemente. Nesta app podemos configurar os 
nossos grupos de interesse, e, incluso offline, podemos registar 
as nossas observaçons, empregando a localizaçom exacta por 
GPS e agregando imagens directamente. Podemos logo subir à 
web estas observaçons desde a app quando tenhamos conexom.

h) Transectos e estaçons. Também com a app podemos fazer iti-
nerários e contagens desde um ponto, criando assi listagens de 
espécies com controlo do tempo.

i) Identificaçom automática. As imagens podem ser analizadas 
automaticamente a través da opçom ID pola ferramenta ObsI-
dentify, que sugire umha identificaçom a nível de espécie, 

CIÉNCIA CIDADÁ  www.adega.gal/revistacerna

Aspecto do portal principal de Observation.org, com o novo desenho apresentado 
em 2020.

Aspecto dumha ficha dum avistamento (gaivota polar). Inclúe mapa coa localizaçom, 
fotografias e sons.
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engadindo umha porcentagem de fiabilidade. Na web de Ob-
servation.org também pode ser empregada esta ferramenta de 
identificaçom automática.

j) Dados prontos para a sua análise. Desde a web podemos 
descarregar a informaçom das nossas citas (e transectos e es-
taçons) em formato CSV –compatível com Excel–, KML ou em 
texto plano.

k) Dados de qualidade. As citas som revisadas tanto por mais de 
2.000 validadores internacionais expertos, como polos próprios 
usuários/as (mediante correio electrónico ao observador/a). Esta 
comunidade de validadores conta também com o apoio do Na-
turalis Biodiversity Center para dar-lhe continuidade no tempo e 
facilitar o seu crescimento.

l) Em rede. Observation.org é terceiro maior colaborador do nodo 
mundial de biodiversidade (GBIF.org), com 60.000.000 de citas 
com valor científico já disponíveis. Também é sócio do EuroBir-
dPortal, contribuíndo decisivamente, por exemplo, à realizaçom 
do recentíssimo EBBA2 (Atlas de Aves Reprodutoras na Europa; 
Keller et al., 2020) como o sócio que mais dados forneceu.

EM QUE PODE MELHORAR?

a) Difusom. Observation.org ainda é umha plataforma pouco con-
hecida entre o naturalismo galego, e a comunidade de usuários/
as é ainda pequena. Em Espanha, embora, está a aumentar ra-
pidamente, com 2.700 usuários/as registados.

b) Margem de melhora na nova web. Especialmente no referido 
às traduçons, à visualizaçom dos datos (pouco amigável ainda) 

e ao jeito de expôr a informaçom nas estatísticas (faltam opçons 
como filtragens semanais).

c) ObsIdentify para a nossa fauna e flora. Umha vez que os algo-
ritmos empregados por ObsIdentify usam as próprias imagens já 
validadas de Observation, a maior quantidade de fotografias nos 
Países Baixos e Bélgica (o 88% das globais) faz que os taxons 
de Galiza ou Espanha sejam por vezes confundidos com espé-
cies centro-europeias. Assi e todo, está previsto umha pronta 
melhora desta eiva.

CONTACTO
Observation.org está nas redes sociais: facebook.com/Observation.
org, facebook.com/ObservadoEs, twitter.com/Observado e twitter.com/
ObservadoEs. Há também um foro aberto en Observado.es: forum.ob-
servado.es/ e umha canle em YouTube.com: Observado España.
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A RUÍNA DA PALMEIRA. GURGULLO VERMELLO
FAUNA www.adega.gal/revistacerna

Exemplar de gurgullo vermello (Rhynchophorus ferrugineus).

Palmeiras afectadas polo escarabello asiático.
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Xosé Salvadores

Ao mover un sofá, apareceu por sorpresa, nun quinto andar, un inquilino 
que non estaba convidado. Feo non era, pero grande era abondo, polo 
que lle foi imposible pasar desapercibido. Por descoñecido, levantou 
de contado a sospeita de que debía ser estranxeiro. Estaba claro que 
era un gurgullo, insectos relacionados con agresións aos grans e que 
causan estragos nas colleitas, e, con tal tamaño, intuíase que podía 
facer moito dano.

Ao momento, a imaxinación levoume a pensar no gurgullo vermello 
(Rhynchophorus ferrugineus). Unha vez comprobado, foi parar a un 
boto, ben tapado.

Viñeron entón ao meu maxín as imaxes repetidas de palmeiras mortas 
no camiño que fago a Pontevedra e que comezan no mesmo Santiago. 
Que desfeita está producindo, canta vida fermosa está derramando este 
groso insecto vido de Asia!

Seguro que ultimamente tedes visto palmeiras secas, outras xa sen as 
palmas, só cun triste fuste coa cor da morte na vertical silueta, e outras 
xa reducidas a unha simple cepeira. Verdade é que as palmeiras non 
son de aquí, pero hai que recoñecerlles unha grande beleza natural, un 
porte maxestoso e elegante, polo que non é estraño que se utilizaran en 
parques e xardíns, públicos e privados, aos que daban prestancia e un 
aspecto distinguido e exótico. Por dicilo todo, hai que deixar constancia 
de que non lle gustan a todo o mundo, e que mesmo se utilizaron como 
signo para reafirmarse en renegar do propio; haberá, por tanto, quen se 
alegre ou sexa indiferente a esta ruína. 

As palmeiras non son invasoras e, se causaban problemas, non eran 
outros que os derivados de seren un formidable e seguro refuxio para 
as ratas.

A cuestión é que este gurgullo, hoxe totalmente descontrolado, está 
acabando coas palmeiras dos espazos privados e está custando un 
montón de cartos manter as públicas, xa que os tratamentos das que se 
ven afectadas son moi laboriosos e custosos.

Os gurgullos son uns escaravellos inconfundibles pola forma que teñen. 
Os escaravellos son os insectos máis abundantes no planeta e hai unha 
grande  variedade con múltiples formas. Dentro desta orde están os 
gurgullos, a familia máis abondosa e con milleiros de ducias de espe-
cies diferentes. Os gurgullos non teñen un aspecto agresivo, máis ben 
un pouco cómico, diría eu. Destaca o aparato mastigador, que é longo, 
como si tiveran unha grande napia, e que remata nun par de antenas 
con mazas. 

Hai tanta diversidade nos gurgullos como diversidade de plantas hai, e 
cada un deles está especializado en consumir follas ou froitos da planta 
da que se alimenta. Algúns pasan inadvertidos para os humanos, pero 
hai outros que desencadean verdadeiras pragas. Do que máis se ten 
falado ultimamente é do Gonipterus, que come as follas do eucalipto 
causándolle estragos importantes. 

O Gonipterus veu de Australia para quedarse nos eucaliptos, o gurgullo 
vermello veu de Asia para quedarse nas palmeiras; tamén a velutina veu 
de Asia para desespero dos apicultores, como antano viñera de América 
o escaravello da pataca. E quedaron aquí para sempre, facendo estra-
gos a mancheas. Non hai que esquecer que, se ben é verdade que sem-
pre houbo intercambios entre os continentes, antes eran moito menos 
rápidos e, ás veces, os novos inquilinos viñan acompañados dos seus 
inimigos naturais que controlaban a súa expansión. Hoxe, coa superpo-
boación humana e o trasfego de xente e mercadorías, a globalización 
vai a un ritmo que a natureza é incapaz de equilibrar instantaneamente 
e acabaremos pagándoo con grandes custos, porque as inmutables leis 
da natureza vanse impoñer, fagamos o que fagamos.

A COVID-19 sóavos, verdade? Pois algo ten que ver con todo isto. Infe-
lizmente, penso que seguiremos trampeando con insecticidas, herbici-
das e vacinas, pero que continuaremos nas mesmas, ata que a natureza 
diga “abonda xa”. De cando en vez, está ben lembrar o que xa sabemos: 
non somos imprescindibles no universo; o mundo existiu antes ca nós 
e vai continuar dende que pasemos. Na nosa intelixencia e nas nosas 
mans está que o vaiamos levando coa prudencia aconsellable para non 
ter que pagar con traumas as desfeitas que estamos ocasionando.
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Ilustración botánica da acedeira.

Exemplar de herba acedeira.
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ACEDA, HERBA ACEDEIRA, VINAGREIRA

Esta planta pode pasar desapercibida mesturada con outras herbáceas 
no medio dos prados, pero a finais de xuño é moi fácil de recoñecer 
pola súa cor marrón que destaca sobre as demais herbas verdes. O 
seu nome en latín, Rumex acetosa, provén de “acetum” que significa 
acedo/agre, debido a que as súas follas teñen un sabor moi  amargo. Por 
iso, se coñece vulgarmente como aceda ou vinagreira, porque recorda 
o sabor do vinagre.

A aceda pertence á familia das Poligonáceas e pode chegar a medir 
máis de un metro de altura, polo que é fácil distinguila polo seu talo de-
reitiño e ás veces avermellado. As raíces son perennes e algo leñosas, 
e medran moi profundamente nos solos húmidos. As follas de cor verde 
escuras, son de dous tipos; as da base forman unha roseta e son de 
tamaño grande (ate 20 cm de longo e 12 de ancho), con teñen forma de 
frecha mentres que as follas superiores son pequenas e estreitas, non 
posúen pecíolo e asemellan unha lanza.

Hai plantas macho e plantas femia, e as súas flores son pequenas e 
están agrupadas en ramiño ou espiga nos extremos ramificados do talo. 
Cando saen, aló polo mes de maio, son verdes pero cando xa vai avan-
zando o verán víranse vermellas e logo de cor marrón, cando xa están 
maduras as sementes.

Normalmente, a vinagreira atópase por toda Galiza en prados moi en-
charcados, pero tamén se pode ver ao borde dos regatos e camiños. 
Reprodúcese en calquera tipo de solo, pero medra sobre todo en aque-
les que son ricos en ferro. Na actualidade, nalgunhas zonas de España 
é cultivada como hortaliza porque, aínda que pareza incrible, as follas 
desta herba son moi apreciadas porque teñen unha gran cantidade de 
vitamina C. 

Polo tanto, unha das súas propiedades poderiamos dicir que é antiescor-
bútica. Para o seu consumo, as follas pódense preparar como calquera 
verdura, en sopas, purés ou incluso comer crúas en ensaladas. O seu 
sabor é semellante ao limón, provinte do ácido oxálico, unha sustancia 
que aparece nas follas. Pero non podemos abusar do seu consumo en 
cru porque o oxálico impide a asimilación do calcio, magnesio e ferro o 
que nos provocaría carencia destes minerais no noso corpo. 

Sobre todo teñen que ter especial precaución aquelas persoas con reu-
matismo, artrose, gota, pedras no ril ou mesmo acidez de estómago. 
Pero cociñándoas ben e desbotando a auga, solucionamos boa parte 
deste inconveniente. Será por iso, que as vacas, os cabalos e demais 
rumiantes non a poder ver diante, e cando pastan nun prado, a detectan 
no momento e a deixan sen comer.

A herba acedeira tamén a podemos saborear en infusión, xa que ten 
outras propiedades: serve para abrir o apetito, é diurética e laxante, e 
tamén é usada para regular as menstruacións escasas.

Pero ademais do seu poder culinario é un estupendo tintura. Das súas 
raíces machucadas podemos obter un verde escuro e do seu talo un 
gris azulado, unha cor que é moi difícil de obter na natureza. E contraria-
mente a este uso, tamén é un estupendo quitamanchas. Se preparamos 
unha infusión cos talos da vinagreira, podemos limpar os mobles de vim-
bio e bambú que teñamos pola casa, sen necesidade de mercar ningún 
produto especial nas tendas.

Pero aínda non rematou a utilidade desta marabilla de herba. Aplicada 
nas picadas de insectos parece calmar a dor e o proído, sobre todo de 
avespas e abellas, sen máis que fregar cunhas follas esmagadas de 
aceda na zona afectada.

E unha última función, digamos que máis ornamental da vinagreira, é 
o seu uso na decoración de alfombras florais, utilizando sobre todo as 
sementes xa maduras de cor marrón.

A verdade é que me sorprendeu moito descubrir estas novas funcións 
e propiedades da aceda que descoñecía completamente. Por iso, que 
sempre debemos estar abertos a indagar sobre calquera herba por in-
significante que pareza, quen sabe que segredos pode gardar ademais 
dos que xa coñecemos...

Da aceda, por moitas considerada “unha mala herba”, podemos dicir 
que é unha planta con propiedades medicinais e culinarias. E tamén ten 
funcións  decorativas, como tinguidura e limpadora, polo que podemos 
ir quitándolle o nome de “mala” e deixarlle sómente o de herba, nin máis 
nin menos.
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Se queres participar no Proxecto Ríos contacta con nós:

Proxecto Ríos. Avenida de Castelao, 20 baixo, 15704 Santiago de Compostela
www.proxectorios.org / info@proxectorios.org / Telf.: 981 570 099

custodiando os ríos galegos

O Proxecto Ríos é unha iniciativa de Educación e Voluntariado Ambiental promovida por 
ADEGA desde o ano 2005 que pretende involucrar a cidadanía na conservación dos eco-
sistemas fluviais. Ten como obxectivo crear unha rede de cidadáns comprometidos cos 
ríos que desenvolvan actividades de coñecemento, vixilancia e protección dun treito de 
río que escollan eles mesmos. Actualmente, Proxecto Ríos conta co financiamento de 
Augas de Galicia e da Consellaría de Medio Ambiente, e coa colaboración da Confedera-
ción Hidrográfica Miño-Sil.


