
Á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria

ALEGACIÓNS Á INCOACIÓN DO PROCEDEMENTO DE

DECLARACIÓN DA RIBEIRA SACRA BEN DE INTERESE

CULTURAL, COA CATEGORÍA DE PAISAXE CULTURAL, E OUTROS

BENS E MANIFESTACIÓNS DO PATRIMONIO CULTURAL

MATERIAL E INMATERIAL RELACIONADOS.

Antom Fente Parada, maior de idade, voceiro do grupo municipal Por Chantada-

CUP  e  con  DI  33546652W   e  enderezos  a  efectos  de  notificación  en

cupchantada@gmail.com e  Outeiro,  4,  Santa  Cruz  de  Viana,  CP  27519,

Chantada, Galiza. Comparezo e como mellor proceda en direito 

EXPOÑO:

Que con data de 21 do decembro de 2017 a Dirección Xeral do Patrimonio

Cultural,  dependente  da  Consellería  de   Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria resolveu incoar  expediente para declarar  a  Ribeira Sacra ben de

interese cultural, coa categoría de paisaxe cultural, e outros bens e manifestacións

mailto:cupchantada@gmail.com


do  patrimonio  cultural  material  e  inmaterial  relacionados,  publicada  dita

resolución no Diario Oficial de Galicia do venres, 29 de decembro de 2017. 

Que  por medio desta resolución resolve

1.- Incoar o procedemento de declaración de ben de interese cultural a Ribeira

Sacra.

2.- Ordena que se anote a incoación dos bens relacionados no anexo I segundo a

descrición do anexo II e a delimitación proposta nos anexos IV e V.

3.- Aplica o  réxime de protección establecido na  Lei 5/2016  do patrimonio

cultural  da  Galiza,  para  os  BIC,  segundo  as  especificidades  propias  da  súa

categoría e o réxime de protección recollido no artigo III da resolución desde a

mesma data de publicación da resolución, é dicir, desde o 29 do decembro do

2017. 

O expediente ten que resolverse en 2 anos desde esta data ou de non producirse,

darase a caducidade do trámite.

4.-Ordena a publicación no  Diario Oficial  de Galicia e no Boletín oficial  do

Estado.

5.-  Abre un período de información pública durante o prazo de 3 meses, que se

comezará a contar desde o día 30 de decembro de 2017. 

Que  por  medio  do  seguinte  escrito  e  dentro  do  prazo concedido presento  as

seguintes 

ALEGACIÓNS

Primeira. Ausencia total de participación das comunidades afectadas e falta de

información,  sendo  un  instrumento  –o  BIC–  deseñado  e  imposto  sobre  o

territorio de arriba a abaixo, sen consentimento explícito da poboación das áreas

afectadas  nen  participación  real.  É  máis,  a  desinformación  e  falta  de

coñecemento  sobre  o  expediente  e  as  súas  consecuencias  é  íntegro  no  caso

destas.  É inimaxinábel como pode sustentarse unha protección dunha área tan



grande cunhas medidas uniformes e feitas de costa á poboación, a non ser que

exista  un  alvo  non  declarado  de  expulsar  á  poboación  que  fixo  posíbel  este

patrimonio que se di querer protexer musealizándoo.

A exclusión dos indíxenas neste expediente é propria de calquera modelo

gobernativo  colonial  e  non  dunha  institución,  a  Xunta  da  Galiza,  que  di  ser

goberno galego e non simplemente goberno español na Galiza. Desde a década

de 80 temos varios exemplos de BIC que criaron decorados artificiais encanto

expulsaron as comunidades locais. Un BIC por si proprio nen é bon nen mao, o

problema é o uso torticeiro dos instrumentos e a propaganda que agocha unha

participación real e fluxos de información efectivos.

Conviría lembrar a Marcuse cando afirmaba que «a tensión entre a Razón

por un lado e as necesidades da poboación (que foi o obxecto mais raramente o

suxeito da Razón) por outro existiu desde o comezo do pensamento filosófico e

científico.1»

Segunda.  Que dentro do anexo I,  no que se contempla a relación de bens e

manifestacións  dos que se incoa o expediente de declaración de BIC da Ribeira

Sacra ou relacionados non se contemplan todos os bens, faltando algúns deles

como os relacionados de seguido:

• Eremitorio de O Cotillón, aldea de San Román de Acedre, Pantón.  Esta

capela escavada nun penedo, nas rochas dunha ladeira próxima ao Cabe e

que foi aproveitada como adega polo dono da casa anexa, actualmente en

venda. Conta cunha planta de cruz latina e nave de 10 metros e brazos

laterais  de  5  metros.  As  persoas  especialistas  datan  a  construción  do

1 Marcuse, H. (1993 [1954]): El hombre unidimensional. Planeta, Barcelona.



século VI ou VII e  constituiría a testemuña máis antiga do monacato na

Ribeira Sacra.

• Outras construcións como o mosteiro e a igrexa de San Salvador de Asma,

en Chantada, conxunto dun particular tamén se atopan en venda, sen que

de momento se poida protexer debidamente segundo o contido no artigo

14 na Lei 5/2016, do patrimonio cultural da Galiza.

• Non existe  unha catalogación feita  interdisciplinarmente  do  patrimonio

das  áreas  afectadas  que  debería  ser  conditio  sine  qua  non previa  á

incoación  do  expeciente.  Procede,  pois,  subsanar  esta  deficiencia  e

recoller  no  expediente  o  catálogo  con  todos  os  elementos  dignos  de

protección e conservación.

Terceira.  Que dentro  dos  recursos  cos  que  contou  e  conta  este  territorio  da

Ribeira Sacra está o da gandería e agricultura tradicional. 

A  propia  Lei  5/2016 do patrimonio  cultural  da  Galiza no  seu  artigo

10.1h) define a paisaxe cultural como aquel lugar identificábel por un conxunto

de características culturais materiais e inmateriais singulares, obras combinadas

da  natureza  e  o  ser  humano que  é  o  resultado do proceso  de  interacción   e

interpretación que unha comunidade fai no medio natural que o sustenta e que se

constitúe o soporte material da súa identidade. Así na propia resolución xa se

recolle  a   necesidade  dun  réxime  de  protección  propio  que  faga  fincapé  na

perspectiva da dimensión do territorio e os valores que acolle.

Así, na resolución xa sinala, a través do artigo 59 da propia Lei 5/2016 do

patrimonio cultural da Galiza, a necesidade de contar cun instrumento específico

de ordenación territorial e urbanístico para determinar a protección e salvagardar

os seus valores culturais.

Sendo os socalcos aquela manifestación do cultivo intensivo de peadas

pendentes que ten que ser protexido e sendo unha das actividades que deu lugar a



conservación da paisaxe o esforzo humano na conservación con esta técnicas

agrarias de cultivo heroico das viñas, ligada a gandería e a agricultura tradicional

e realizada a man preténdese que non se esixan máis requisitos para a instalación

e apertura de novas explotacións nestes dous sectores (vitivinícola e gandeiro) e

incluíndo  aquelas  asociadas  ao  sector  vitivinícola,  sempre  que  se  garanta  o

acceso ao patrimonio cultural inmaterial, con respecto aos usos consuetudinarios

que deron lugar á conservación en socalcos desta paisaxe, e permitindo tamén a

mellora nas técnicas e a aplicación desta forma de cultivar os terreos.

Por  iso,  non  será  necesario  para  as  novas  instalacións  que  se  esixan

requisitos adicionais, nin  máis gravosos que os actuais, sempre facilitando as que

se queiran instalar nestas zonas de amortecemento ou mesmo substituír á persoa

que orixinariamente ocupaba a titularidade da explotación.

Cuarta.- Pola mesma razóns, sendo alén do anterior profundamente contraditorio

e  un  agravio  comparativo,  non  se  permitirá  que  se  acepten  nesta  zonas  as

aplicacións  mineiras  nin  novas  construcións  hidroeléctricas  ou  eólicas  que  o

expediente actual permitiría como excepcións e cuxo resultado xa coñecememos

através da experiencia na xestión da Rede Natura.

Quinta.-  A  Xunta  da  Galiza  optou  unilateralmente  por  un  instrumento,  dos

varios dispoñíbeis, o BIC unicamente para atinxir unha hipotética declaración da

UNESCO, cando xa ten dous proxectos moito máis avanzados co mesmo fin (o

Ferrol do Iluminismo e as Cies) e cando non existen instrumentos supralocais de

coordenación e  harmonización da  normativa urbanística  nen calquera  traballo

previo para un territorio inxente. Cómpre lembrar a este respeito e con moito

máis traballo e rigor a candidatura a patrimonio da humanidade do patrimonio

imaterial galego-portugués non tivo suceso.

Outros  modelos,  como  o  do  Xeoparque  do  Courel  que  implicou

asociacións, empresas e o GDR nen se estudaron. 



Sexta.- A Consellaría de Medio Rural non se pronuncia en todo o expediente

cando atinxe unha área onde a principal actividade é, precisamente, a ligada co

sector  primario.  Non parece ser  o  máis  atinado,  pois,  nun expediente  que  se

apresdentou como complexo e moi documentado (sic.).

Séptima.-  Derivado  do  exposto,  a  CUP  entende  que  aboia  no  deseño  e  na

teleoloxía da declaración BIC un modelo de país de territorio onde se especializa

a nación galega na parte máis baixa da cadea produtiva e xeradora de menos

valor.  O  turismo  pode  ser  un  interesante  complemento  se  se  engarza  e

complementa un tecido produtivo plural non se se converte nun Saturno que só

pare  precariedade  encanto  devora  os  sectores  produtivos  históricos  que

configuraron este territorio e as súas xentes.

Sospeitas ou indicios que se confirman co feito de lanzarse desde a Xunta

unha candidatura e unha campaña de propaganda e desinformación maciza, nas

proprias comunidades atinxidas, sen ter apresentado un proxecto de inversións

con  rigor  para  fixar  poboación,  reforzar  e  diversificar  o  tecido  produtivo

existente,  harmonizar  lexislación  urbanística  dos  Concellos,  catalogar  a

totalidade dos elementos merecentes de protección, etc. Só así se pode entender

que, en declaracións do proprio Núñez Feijoo, se apresente o TAV a Ourense

como un grande logro que facilitaría a chegada de madrileños á Ribeira Sacra

(sic.)  en canto as sete cidades seguen cun déficit  profundo de comunicacións

públicas de transportes e Chantada como cabeceira comarcal é unha illa e non un

nó  das  comunicacións  que  vertebrarían  un  país  moderno  –véxase  o  tren  de

proximidade en Holanda ou na Alemaña–.

Oitava.- Editar guías informativas cos permisos e mudanzas que supoñen os BIC

para  as  comunidades  locais,  remitíndose  a  toda  a  poboación  censada  nos



territorios  afectados  e  aos  grupos  políticos,  sindicatos,  asociacións  veciñais,

culturais, etc. con presenza nos concellos afectados.

Novena.-  Mudar  a  redacción  de  toda  a  epígrafe  histórica  que  obvia  que  os

encoros supuxeron a expulsión de millerios de indíxenas no nome do progreso e

en condicións de extorsión, por non dicir roubo, por un Estado fascista,  o da

didatura de Francisco Franco, que segundo o expediente semella que non existiu

por estes lares cando precisamente o último guerrilleiro, José Castro Veiga, que

mantivo a dignidade até a década de sesenta foi asasinado en Chantada. Difícil

entender, que de todo o patrimonio que podería catalogarse como BIC se escolla

e  se  apresente  deste  xeito  o  ligado  a  FENOSA  e  ás  páxinas  máis  negras,

corruptas e sanguentas da nosa historia.

Non é inocente esta manipulación orwellina da historia, naturalmente, e

entronca  cun  modelo  de  desposesión  aplicada  ao  noso  territorio  asociado  ao

desarrollismo: especulación, madeira de baixa calidade que se transforma fóra,

enerxía  que  voa  sen  deixar  nada  no  territorio,  avance  do  deserto  verde,

acaparamento  de  terras,  desumanización  e  musealización  do  territorio  e  das

comunidades locais, ecocidio ambiental e etnocidio cultural, etc. A última volta

de  porca  a  Lei  de  predación que  non  se  pode  desligar  das  excepcións

contempladas  neste  expediente  para  a  exploración  dos  recursos  das  áreas

afectadas polas transnacionais.

Décima.- A Ribeira Sacra é un invento configurado recentemente e sen raigame

histórica como tal a pesar do seu suceso. De feito a bacía do Bibei fica excluída

cando foi en Montederramo onde se rexistrou a Carballeira Sagrada (RIBOIRA

SACRA). En todo caso, o fulcral é que vai por diante que o territorio atinxido é

amplísimo e diverso polo que non valen solucións uniformizadoras impostas por

unha equipa da que nen sequera se coñece publicamente a súa composición.



Undécima.- Falta de previsión absoluta, xa que o territorio afectado, a Ribeira

Sacra, fica encadrado en tres GDR distintos cando os fondos de desenvolvemento

rural deberían estar orientándose a fixar poboación moza nesta área tan castigada

polas consecuencias das crises ensarilladas  de longue durée que padecemos.

Duodécima.- Non consta ningún estudo dos impactos positivos e negativos de

figuras análogas lanzadas noutros territorios, ora dentro da Galiza histórica  –o

Douro–,  ora  noutros  territorios,  por  exemplo  o  parque  agrícola  de  Milano

orientado ao abastecemento agro-alimentar de proximidade da metrópole ou a

protección dos socalcos de La Geria en Lanzarote. Isto é incomprensíbel e volve

recuncar na impresión dunha figura que ten moito de electoralismo, propaganga,

improvisación, falta de rigor e, sobretodo, irresponsabilidade obviando que afecta

a comunidades enteiras que nen sequer puideron escribir ou participar dunha liña

na confección do proxecto. Que participación pode existir se esta se reduce a

dous meses cando o expediente xa está incoado e publicado no DOG.

Décimoterceira.- A CUP non entende que criterios se seguiron para excluír a

bacía do Bibei, a totalidade das ribeiras do Concello de Taboada (algunhas as que

mellor  conservan  a  fasquía  histórica  da  configuración  da  subzona  do  Miño

chantadés) ou a ladeira íntegra de Sobrecedo. É inamidsíbel que estas cuestións

non se xustifiquen con criterios claros, rigorosos, públicos e transparentes.

Decimocuarta.- A flexibilidade que precisa un expediente destas características

debería incluír todos os lugares como áreas de amortecemento e nunca BIC, alén

de facilitar nestas áreas o desenvolvemento das actividades que contempla a nova

LSG para o solo rural. Isto é de vital importancia para manter tecido produtivo

diverso  no  territorio  e  fixar  poboación,  xa  que  o  contrario  lévanos  a  unha

ecuación xa experimentada en varios locais:  «a saída continuada de população,

em especial população jovem – fenómeno incontornável dos últimos quarenta



anos  –  diminui  as  hipóteses  de  representação  e  participação  no  processo  de

definição da situaç4ao e futuro da zona. Como numa profecia que se cumpre a si

mesma, o diagnóstico de “desertificação” e “apatia” - reforçado pelo discurso

moralmente  persuasivo  da  “mistura  social”  -  limita  a  possibilidade  de

consideração de dinâmicas sociais e associativas locais e contribui para suscitar e

legitimar “pró-actividade” da acção pública, o mais das vezes estrutura aqui sob a

forma  de  parceria  público-privada».  Por  outras  palabras,  «a  colonização  dos

espaços e tempos na vida quotidiana pelo turismo» con «perda de referências,

nostalgia e desalento»2.

Decimoquinta.- Consta no noso GM a existencia de numerosos problemas entre

a  APLU e o  Concello  de  Chantada –cun PXOU vixente  da  década de  80!–.

Moitos atinxen a adegas ou edificacións sitas nas áreas atinxidas polo expediente.

Portanto, non corresponde que se inhiba a administración nacional de determinar

e regular este tipo de problemática e facelo dun xeito claro e íntegro, xa que

estamos perante un elemento central para a hipotética declaración da UNESCO

(xunto  á  proliferación  indiscriminada de  camiños  pavimentados,  algúns aínda

criándose mentres escribimos estas liñas, por exemplo polo Concello de Pantón).

Decimosexta.-  Este  expediente  debe  garantir  que  non se  crie  outra  figura  de

protección como foi a Rede Natura, que só trouxo dores de cabeza aos indíxenas,

non lles permitiu nen se interesou por involucralos a diferenza do acontecido

noutras áreas como Asturies. Por iso, é importante acompañar desde o seu deseño

estas  figuras  de  investimentos  concretos,  planificándoos  e  distribuíndoos  dun

xeito equitativo e con criterios ambientais, sociais e demográficos. Do contrario,

pode supor acelerar o baleirado do territorio, ou sexa expulsar a quen configurou

e mantivo e territorio que se di querer preservar e protexer. Non queremos ser sen

2 Queirós (2018): “Mudança urbana e erosão do gosto pelo lugar no centro 
histórico do Porto” in Le Monde Diplomatique – edição portuguesa, nº 136, 
febreiro 2018, p. 9.



terra,  senón vivir  e  permanecer na nosa comunidade real  e no noso territorio

histórico dando continuidade ás tradicionais  actividades e a novas actividades

ligadas co turismo, si, mais tamén con outras moitas actividades produtivas que

poden desenvolverse.

Decimoséptima.-  A  protección  dos  socalcos  exixe  limitar  a  plantación  e

extensión de novas hectáreas de viñedo, amparado ou non pola DO, en zonas

onde  non  existiu  viñedo historicamente  e  recuperar  e  conservar  aquelas  que,

efectivamente foron produtoras historicamente.

Decimoitava.- Recuperar o trazado e sinalización dos camiños medievais, únicos

polos que podía pasar o Camiño de Inverno, cuxa transo actual é un invento que

non se sustenta científicamente en bases de ningun tipo: é un completo disparate

acreditar que se pode facer unha etapa de Belesar, cáseque ao nivel do mar, para

nuns quilómetros  estar  a  practicamente  1.200 metros  de  altura  cun índice  de

inivación superior ao Cebreiro pola proximidade do mar. E dicir que esa era a vía

escollida en pleno inverno!

Decimonovena.- Co BIC debería contemplarse a adquisición e xestión pública

do Mosteiro de San Salvador de Asma, restaurándoo e converténdoo en albergue

de peregrinos.

Vixésima.- Demandamos que se teñan en conta voces que son referencia no seu

ámbito,  dentro  da  comunidade científica  galega e  que  se  paralice  o proxecto

criando un proxecto  participativo  e  feito  desde  o  rigor  analítico  e  científico.

Algúns parámetros e voces, por exemplo, poden ser a de Xosé Constenla e a de

Xurxo Ayán.



Constenla3 dinos que, para os xeógrafos,  «a disidencia preséntase como

unha alternativa. Unha alternativa que non constitúe unha vía de escape, senón

que trae consigo unha forte carga de compromiso. Non se trata de fuxir, senón de

demostrar  una  visión  crítica,  plena  de  puntos  de  vista  diferentes  que  nos

comprometen  (...).  Trátase  dunha  ciencia  xeográfica  para  unha  sociedade

igualitaria,  entendida  como  un  modo  de  cuestionarse  o  mundo,  co  fin  de

preocuparse  máis  polo  futuro,  para  lograr  unha  sociedade  culta,  adulta  e

democrática.  Deste  xeito,  lograriamos  que  os  cidadáns  foran  capaces  de

preguntarse sobre a “actual organización espacial do medio ambiente da familia

humana”.»

Xurxo Ayán4 deixou explicitado as  consecuencias  de  persistir  en modelos  de

suposta  protección que  se  elaboran  «al  margen de  las  comunidades  locales».

Pois,  sen  «la  necesaria  implicación  de  la  sociedad  no  solo  en  el  disfrute  de

infraestructuras culturales, sino también en el propio proceso de construcción del

conocimiento sobre nuestro pasado» condemos ao fracaso a protección, a non ser

que os alvos sexan outros.

Nun lugar hoxe case abandonado do Courel aínda pode lerse unha pintada

que aínda resiste o paso das décadas: «Imos comer turismo», palabra de orde que,

a  xuízo  de  Xurxo  Ayán,  resume o  «desencanto  colectivo» polas  políticas  de

desenvolvemento turístico nesta serra lucense,  onde a administración apostou,

como parece que agora tamén fai na Ribeira Sacra, por un simulacro que exclúe

os indíxenas.

3 Constenla Vega, Xosé (2010):  (re)Imaxinado o universo urbano. Unha visión
sobre as cidades na posmodernidade. De Baltimore a Santiago de Compostela,
Compostela: Laiovento, pp. 60-61.

4 Ayán, Xurxo (2014):  “El Capital social del patrimonio arqueológico. La gestión
para el desarrollo y la participación de las comunidades locales” in Jaime Vives-
Ferrándiz Sánchez y Carlos Ferrer García: El desarrollo y la participación de las
comunidades locales, Valencia: Museu de Prehistòria de València. Dispoñíbel en
https://www.academia.edu/8397079/El_capital_social_del_patrimonio_arqueol
%C3%B3gico._La_gesti%C3%B3n_para_el_desarrollo_y_la_participaci
%C3%B3n_de_las_comunidades_locales (última consulta 21/03/2018).

https://www.academia.edu/8397079/El_capital_social_del_patrimonio_arqueol%C3%B3gico._La_gesti%C3%B3n_para_el_desarrollo_y_la_participaci%C3%B3n_de_las_comunidades_locales
https://www.academia.edu/8397079/El_capital_social_del_patrimonio_arqueol%C3%B3gico._La_gesti%C3%B3n_para_el_desarrollo_y_la_participaci%C3%B3n_de_las_comunidades_locales
https://www.academia.edu/8397079/El_capital_social_del_patrimonio_arqueol%C3%B3gico._La_gesti%C3%B3n_para_el_desarrollo_y_la_participaci%C3%B3n_de_las_comunidades_locales


Das anteriores razóns expostas SOLICITAMOS:

Que se teñan por apresentadas e formuladas as anteriores alegacións e, para alén

do  anterior,  que  se  paralice  o  expediente  abrindo  un  novo  período  de

participación para as comundidades locais, de tal xeito que estas podan sentirse e

ser efectivamente protagonistas do expediente.

Asinado en Chantada a 21 de marzo de 2018.

O voceiro de Por Chantada-CUP
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