
MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN

APOIO DO SECTOR DA CASTAÑA

Antom Fente Parada, voceiro do Grupo Municipal  Por Chantada-CUP,

apresento  ao  abeiro  do  disposto  nos  artigos  94.1  e  94.2  do  Regulamento

Orgánico Municipal e 97.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e

Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais a  seguinte  MOCIÓN para  a  súa

discusión e aprobación, se procede, relativa á  MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP

PARA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN APOIO DO SECTOR DA CASTAÑA.

A  tal  efeito,  apresento  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a

UNANIMIDADE da CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

As  producións  anuais  da  castaña  na  Galiza teñen  atinxido,  mesmo

superado, as  20.000 toneladas nos últimos anos concretizando o grande

potencial,  xa asinalado na década de vinte e trinta do pasado século,  polo

galeguismo e alimentado polos danos producidos pola vespiña do castiñeiro

(Dryocosmus kuriphilus) na Italia. A propria Xunta da Galiza, no rascuño do



Plano florestal, propón a plantación de 25.000 novos hectares desta árbore, o

cal, como veremos desouve boa parte das demandas do sector e, como de

costume, deixa entrever o deseño das políticas do PP ao servizo dos intereses

da oligarquía.

Agora que só se ouven os cantos de serea ligados ao monocultivo do

turismo  por  toda  a  parte,  disociándoo  das  súas  consecuencias  sociais

(incremento prezo da vivenda, temporalidade e precariedade, musealización,

degradación de espazos,  especulación urbanística  e  corrupción...)  é  preciso

lembrar que  no rural é posíbel apostar en diversificar as producións e

consolidar,  cando  non  criar,  postos  de  traballo  dignos  e  socialmente

capitais para atinxir a soberanía alimentar e ordenar o territorio. 

Nese sentido, xunto á cereixa, o mel, o leite, a mazá, a horticultura,

o viño, a carne, o turismo rural...; a castaña é un posíbel motor económico

no país do Faro e conta xa cunha Indicación Xeográfica Protexida (IGP) e,

recentemente, a Xunta lanzou a Mesa da Castaña para abrir  un diálogo co

sector. No entanto, desde o Sindicato Labrego Galego tense advertido que para

alén  do  fomento  de  castiñeiros  urxe  apostar  por  recuperar  os  soutos

abandonados que xa están implantados en zonas idóneas para ese cultivo e

que poden producir moito antes que as novas plantacións. Amais, estas zonas

de soutos históricos adoitan coincidir con áreas da  Rede Natura ou, en todo

caso, con áreas demograficamente deprimidas. 

Soutos de 300 ou 400 anos non poden ficar nun segundo plano, en canto

a  Xunta  centra  a  súa  actuación  nas  novas  plantacións.  Do  ponto  vista,

ecolóxico, social e territorial isto non se sustenta, mais seguramente tampouco

no plano da produción, xa que a miúdo son os exemplares máis idosos os que

oferecen unha maior produción, até 150 ou 200 quilos.



Porén non só esta errada estratexia é o problema.  En xuño de 2016

publicáronse  no  DOG  as  bases  para  as  axudas  ás  plantacións  de

castiñeiro, orzamentándose 2,6 millóns de euros dos que só se executaron

789.000€  e,  daquela,  das  400  solicitudes  apresentadas  apenas  se

aceitaron 140.

De por parte, as 25.000 hectares planificadas non poden ir alén da

propaganda, xa que, como o SLG indicou, non existen plantas de variedades

autóctones  suficientes  para  facer  as  plantacións  comprometidas.  Trátase,

porén,  dunha  manobra  para  xustificara  dar  prioridade  ás  grandes

superficies e, portanto, para financiar as grandes empresas e grupos

do agronegocio fronte ás cooperativas e os pequenos produtores.

Sen irmos máis lonxe, a principal beneficiaria da convocatoria 2016-2017

foi a condesa de Castel Blanco, Ilduara Espinosa Borrego, proprietaria do Pazo

de  Cascaxide  (Concello  de  Silleda)  cun  total  de  66.714  euros  e,  entre  as

empresas,  Explotaciones  Gallegas  SL con  15.716€,  a  mesma empresa  que

celebrou a Lei de depredación da Galiza, contra a que se pronunciou o Pleno de

Chantada a instancias dunha moción do noso grupo1, xa que anda impulsando

a reabertura da mina de Touro-Pino2.

Así,  en vez de privilexiar  os  pequenos produtores e os  soutos

históricos, o PP prefere pregarse aos intereses do grande capital en

detrimento  destes.  En  2018,  a  Cooperativa  Coren  pretende  facerse  con

4.500 toneladas para alimentar os marraos da súa liña Selecta3, o que supón

1.500 toneladas máis que no ano anterior, cando adquiriu 3.000 a Alibós, a

principal empresa de transformación da castaña. Tamén sociedades vinculadas

1 Moción  de  Por  Chantada-CUP para  rexeitar  a  proposición  da  Lei  da  predación  da  Galiza,  disponíbel  en
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/10/mocic3b3n-lei-de-predacic3b3n-galiza_signed.pdf (última
consulta 25 de abril de 2018).

2 Compárense estas cifras coa comunidade de montes que máis recibiu, a do Río Caldo no Xurés, que só percibiu
27.918€.

3 “Coren  invierte  siete  millones  en  la  adquisición  de  castañas”  in  La  Región,   21/19/2017,  disponíbel  en
http  ://www.laregion.es/articulo/ourense/coren-preve-adquirir-4-5-millones-kilos-castana-gallega-gama-  
selecta/20171021165240743212.html (última consulta 25 de abril de 2018).

https://porchantada.files.wordpress.com/2017/10/mocic3b3n-lei-de-predacic3b3n-galiza_signed.pdf
http://www.laregion.es/articulo/ourense/coren-preve-adquirir-4-5-millones-kilos-castana-gallega-gama-selecta/20171021165240743212.html
http://www.laregion.es/articulo/ourense/coren-preve-adquirir-4-5-millones-kilos-castana-gallega-gama-selecta/20171021165240743212.html


con Amancio Ortega inxectaron en 2.016 1,2 millóns de euros na sociedade

Sobrado Forestal 2014, que se encontra participada polo brazo de investimento

Pontegadea,  mercándose  100  hectares  en  Sobrado  dos  Monxes  para  a

plantación de variedades autóctones que podería adquirir ao programa Paidea

Galiza  Fundación  impulsada  nos  seu  día  por  Rosalía  Mera,  ex-muller  do

magnate galego e receptora de numerosas axudas públicas: 881.472€ só no

trienio  2014-2016  –por  exemplo  para  a  contratación  de  bolseiros–4.

Lembremos que é máis do que se executou en 2016 nas axudas totais ao

sector da castaña.

Desta arte, sobre o sector pairan oportunidades, mais tamén perigos –

algúns  infelizmente  da  mao  da  propria  Administración–,  como  a  perda  de

diversidade ao limitar as axudas ao uso de variedades contemplatadas na IGP5,

o abandono a súa sorte do sector após a seca e as xeadas en 2017, a lentitude

na loita contra a vespiña, etc. 

No caso da vespiña asiática a solución que está funcionando na Italia é

a solta do parasita Torymus sinensis, no entanto o PP –desta volta en Madrid–

dilatounas inexplicabelmente e a Xunta está agora facendo soltas insuficientes

pondo en risco toda a produción de castaña do país. Non existe información

nos distintos florestais sobre cal é o plano de loita contra a vespiña, nen cal é o

protocolo a seguircando se recoñece a presenza desta praga que leva xa uns

catro anos na nosa nación e pode mesmo matar as árbores.

A  política  da  Xunta  cómpre,  polo  exposto,  que  vire  360º.  Por

exemplo, fixándose en cooperativas como A Carqueixa, na paroquia de San

Román (Concello de Cervantes) que con  200 persoas asociadas revitaliza

unha  zona  demográfica  e  economicamente  deprimida  e  recuperou  soutos

4 “Datos económicos” in Paidea Galiza Fundación, disponíbel en https://www.paideia.es/datos-economicos/ (última 
consulta 25 de abril de 2018).

5 O Centro de investigación de Lourizán detectou na Galiza xa 26 variedades, algunhas como a típica dos magostos, a
de parede pagouse a 1,45€ máis IVE e todo indica segue revalorizándose. Isto non quere dicir que non existan máis,
polo que esta limitación é constrinxidora e até perxudicial.

https://www.paideia.es/datos-economicos/


centenarios até explorar actualmente por volta de 2.000 Ha de castiñeiros,

dos cales 500 hectares contan con certificado ecolóxico. 

Esta cooperativa en 2014 producía 30 Tn, mais a súa estratexia centrada

en  recuperar  os  soutos  históricos  disparouna  até  220  Tn  en  2016.  Porén,

tamén nos dá a medida das consecuencias da seca e da xeada en 2017,

ao reducirse a súa produción a só 50 toneladas. A seca afectou a que a castaña

non medrara e a xeada a que, definitivamente, impediu que houbese froito.

Se ben é certo que entre A Fonsagrada e O Courel se concentran 60%

dos soutos da Galiza, o Concello de Maceda de Trives tamén dá exemplo

de  como  unha  administración  local  pode  alimentar  sinerxias  para

impulsar  o  cooperativismo local.  Unha  delas,  Amarelante,  precisamente

céntrase no sector da castaña.

A cooperativa Amarelante, formada por cinco familias  nace no ano 2013

como un proxecto de recuperación de soutos en estado de abandono para a

produción de castaña de calidade que se comercializa baixo o selo de Castaña

de Galicia,  apostando polo medio rural como medio de vida. O modelo de

xestión eleito é o arrendamento ou a cesión dos soutos a proprietarios  da

zona,  co  obxecto  de  realizar  os  traballos  necesarios  para  a  súa  posta  en

produción6.

Chantada ten potencial, mais a orientación da Xunta deíxaa máis

unha vez marxinada e é antisocial ao favorecer aos máis grandes a

custa dos pequenos produtores, que son discriminados cando son os

que ordenan o territorio e os que poden manter unha Galiza interior

viva e uns soutos vizosos.

6 Na seguinte ligazón, pódese seguir a súa actividade nas Redes Sociais: https://www.facebook.com/AmarelanteSCG/

https://www.facebook.com/AmarelanteSCG/


Polo exposto, proponse o seguinte ACORDO:

1.- Instar á Xunta da Galiza a:

a.- Inverter a súa actual planificación no sector da castaña, que só visa

criar  un  mercado  onde  os  grandes  investidores  podan  lucrarse,

favorecendo  o  mantemento  e  recuperación  dos  soutos  vellos  e

desligando as axudas da superficie  para beneficiar  o  maior  número

posíbel  de  pequenos  produtores  cos  beneficios  sociais,

medioambientais e laborais que iso trae consigo.

b.- Concretizar canto antes unha liña de axuda e compesacións para o

sector polas perdas producidas pola seca e a xeada no ano 2017, pois

relacionadas  coa  castaña  non  se  procesou  ningún  tipo  de  axuda

escudándose a Xunta, como no caso dos viñedos, que fora un problema

da xeada e non da seca.

c.- Potenciar, mediante axudas directas, a formación de agrupamento

de produtores.

2.- Impulsar desde o Concello de Chantada a catalogación dos soutos e

das árbores senlleiras a protexer.

 

Asdo. Dixitalmente polo voceiro da CUP en Chantada, 25 DE ABRIL de 2018.
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