
ALEGACIÓNS DE POR CHANTADA-CUP Á PROPOSTA DE RESERVA DE

BIOSFERA RIBEIRA SACRA E SERRAS DO ORIBIO E COUREL.

No DOG número 151,  correspondente  á  sexta  feira  9  de agosto  de  2019,  publicouse  o

Anuncio  do 7 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a

información pública a proposta de reserva de biosfera da Ribeira Sacra e  serras do Oribio e

Courel. Segundo o mesmo sométese a información pública polo prazo dun mes en virtude o cal,

Antom Fente  Parada  e  Cruz  Fernández  Rodríguez,  concelleiros  da  Corporación de  Chantada  e

integrantes do Grupo municipal Por Chantada-CUP apresentamos as seguintes alegacións.

A  Proposta  de  Reserva  de  Biosfera  Ribeira  Sacra  e  Serras  do  Oribio  e  Courel

denominarase, doravante, como PRB no presente documento.

1.-  Alegación nº 0.  Cuestións previas: impostura ou oportunidade? Ideoloxía e concepción

espacial e social do territorio no documento.

Nos últimos  tempos  o  territorio,  de  moderna  creación  e  designación,  que  comprende  a

Ribeira  Sacra  foi  obxecto  de  diferentes  abordaxes:  declaración  BIC  na  categoría  de  paisaxe,

tramitación  da  Declaración  de  Patrimonio  da  Humanidade  e  agora  a  proposta  de  Reversa  de

Biosfera. Todas teñen en común períodos de exposición moi curtos e a ausencia dunha participación

real  dos  indíxenas,  da  poboación  local.  Aínda  o  4/9/2019,  nunha  entrevista  en  El  Progreso o

presidente da  Asociación Amigos do Folión indicaba que se ían reunir  con Patrimonio,  xa que

descoñecían o alcance e significado da declaración BIC para o Folión de Carros de Chantada1. 

Toda  esta  panoplia  declarativo-lexilativa  contrasta  coa  ausencia  de  inversións  reais  no

territorio, coa falta de aposta polo tecido produtivo primario –auténtico baluarte e salvagarda da

poboación e das formas tradicionais de humanizar o territorio– ou con continuadas agresións ao

patrimonio sen consecuencias, a pesar das denuncias do noso grupo: venda de pedra pola Internet de

pedra do mosteiro de San Salvador de Asma (BIC), cimentación de camiño viciñal histórico en

1 “O material do Folión non pode estar en casas particulares, fainos falta unha sede” in El Progreso, 4/9/2019.



Belesar por parte do Concello, desfiguración polo bispado da capela da Virxe do Faro, derribo de

hórreos, degradación con maquinaria pesada da mámoas do monte Cabeza do Faro... e así seguido. 

Se non ollamos só para o noso concello, embora tamén afecte a carballeiras e ao noso medio

ambiente, temos o novo proxecto de parque eólico no Iribio en marcha en canto este documento

está en fase de exposición, atinxindo o culmen da hipocrisía, tal e como ten denunciado Salvemos o

Iribio. E isto a pesar de ser un espazo natural protexido da Rede Natura 2000, ZEC e ZEPVN, zona

de campeo do urso pardo, BIC Camiño de Santiago... para que serven as figuras de protección se só

limitan aos indíxenas, promoven a musealización e turistificación sen planificación e permiten o

direito de pernada 2.0 dos grandes poderes privados industriais e financeiros novofeudais2? Como

pode permitirse que se arrasen carballeiras centenarias en San Fiz (Chantada) ao paso das liñas con

total  impunidade ou que no Iribio se viole a  lexislación ambiental  por parte da empresa Fergo

Galicia  Vento,  destruíndo  parte  dun  antigo  Camiño  Real,  un  neveiro  ou  invadir  o  terreo  de

protección dunha mámoa? Que significa entón reserva para os indíxenas máis que destrución do

proprio territorio e das formas de vida tradicionais para lucro dunha minoría coas costas viradas ao

futuro  da  Terra  que  se  di  querer  protexer? Conviría  lembrar  ao  respeito  as  palabras  de  Arhur

Rosenberg (1962: 228-229):

Por iso o gran capitalista moderno volveuse máis e máis céptico a respeito do valor da liberdade e
dos direitos constitucionais. O que exixe agora é un Estado forte, que exerza sobre as masas unha
autoridade efectiva...  Exixe aliás que o protexa con aranceis da competencia estranxeira e que,
mediante unha política colonial e exterior exitosa, lle abra novos mercados.

Así pois, a creación dun novo chiringuito, con funcións parellas en boa medida ás do GDR

ou do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, entre outros en vigor, non vai contribuír a paliar o

despoboamento  e  os  problemas  reais  do  territorio,  a  paisaxe  e  o  patrimonio,  a  comezar  pola

dotación económica ridícula coa que se pretende dar resposta a innúmeras frontes. Podemos entón

falar de impostura e aposta desde a Xunta da Galiza por unha terciarización total da economía que

pon o turismo como motor económico nun momento en que os límites do mesmo son cada vez máis

evidentes para a maioría da poboación: temporalidade, precariedade, degradación dos direitos e da

calidade laboral,  etc.  Iten máis,  ao tempo,  o sector  primario sofre  limitacións,  crise  crónica de

prezos  e  absoluta  falta  de  apoio  a  pesar  do  seu  fulcral  papel  da  fixación  de  poboación  e  na

demostrada capacidade para xerar lucros e un modo de vida plenamente sustentábel, que mesmo ten

chamado a atención por toda a parte (Carral e Carreira, 2014). 

Estamos, pois, perante instrumentos verticais impostos desde as institucións e configurados

a  medida  de  lobbies  sen  participación  da  súa  configuración,  deseño  e  alcance  da  comunidade

realmente existente e mantedora do territorio atinxido. Portanto, lonxe de ser unha oportunidade

convértese nunha impostura e, dun ou outro xeito, aceleran o colapso territorial do país, gravemente

2 “La Xunta autoriza un parque eólico en un área clave para el oso pardo” in El País, 2/9/2019.



acelerado por unha política territorial que durante decenios ten para o interior o único proxecto do

despoboamento e explotación neocolonial dos nosos recursos para beneficio dun capital cada vez

máis concentrado e que deixa menos beneficios económicos para o territorio ao tempo que ten

graves consecuencias ambientais. 

Entón,  a  proliferación  deste  tipo  de  figuras,  verticais  e  sen  impacto  económico  nunhas

infraestruturas e servizos deteriorados aceleradamente desde a crise de 2008, responde a unha lóxica

de aceleración do espolio ultraliberal. En palabras de Xosé Constenla Vega (2018: 128-130):

A  polarización  social  e  espacial  vaise  dar  nos  distintos  ámbitos  (...)  porque  o  modelo
“depredador-presa” favorece esta tendencia a ordenar o espazo diferenciado entre núcleos
atractores  de  capitais,  poboación  e  recursos,  e  áreas  de  vertedura,  de  apropiación  e
desposesión. É dicir, os grandes núcleos non só reciben fluxos netos de materiais e enerxía, senón
que  succionan  igualmente  tanto  a  poboación  como  o  aforro  dos  territorios  “presa”  que  van
coincidir cos periféricos ou excéntricos. Por iso a polarización social e espacial chega a escindir
tamén os patróns demográficos entre países, rexións e entre barrios ricos e pobres.
(...) Como reacción a esa deterioración xorde unha política de “parques naturais e culturais”,
tendentes a musealizar o espazo, que contribúe, en ocasións, non a revitalizar ou reconstruír,
senón  a  desafiuzar  definitivamente  as  persoas,  os  núcleos  rurais  e  os  sistemas  agrarios
tradicionais que mantiveran paisaxes humanizadas á vez que diversas, amábeis e produtivas
(Naredo,  2010).  Estes  instrumentos  de  xestión  potencian  o  discurso  anterior,  rompendo  os
seculares equilibrios entre produtividade, diversidade, estabilidade, que con mellor ou peor fortuna
mantiñan os distintos sistemas agrarios no territorio, para substituílos por intervencións extractivas
ou conservacionistas tan artificialmente forzadas e parcelarias que se revelan globalmente moito
máis custosas, se temos en conta o custo espacial, ecolóxico e social, e non só o económico. (...) a
decadencia e o colapso dun sistema.3

Tamén un dos xeógrafos de maior prestixio mundial, David Harvey (2010: 148), exprime

preocupacións análogas cando lembra que «la “destrucción creativa”, en particular en los períodos

de crisis. Esto pone de relieve su dimensión de clase, ya que son habitualmente los más pobres, los

marginados del poder político, los que que sufren lo más duro de esos procesos».

Aínda podemos engadir a metáfora de David Rodríguez (2018: 345-346), aplicábel a estas

figuras de protección baseadas na impostura e sen fundamento real:

O canastro sen tornarratos é, tamén, outra síntese conceptual que ilustra o paso dunha sociedade
agraria a unha sociedade inserida nos fluxos de capitais globalizados sen restricións nin devasas,
tanto políticas  como culturais  (...):  as  partes  perecedoiras  do canastro –as  de madeira,  as  que
precisarían de mantemento, da pervivencia do saber-facer e da acción continuada da man do ser
humano– desaparecen, e o que permanece é apenas un xigante morto, o esquelete de pedra froito
do traballo  e  da cultura  do pasado;  iso,  ou a transformación  do canastro  en fetiche:  souvenir
turístico,  ornato  para  os  terreos  das  clases  opulentas  alleas  ao  agro  (e  para  os  novos  ricos
desertores do arado); ou, tamén, a súa conversión en significante, en texto, documento cultural
analizable, vinculable e comparable (...).

Somos, pois, testemuños da transformación do canastro nun gran baleiro.

Así as cousas, unha panoplia de institucións criadas sen transparencia nen participación, de

costas aos  indíxenas e que se solapan no seu alcance e funcións teñen por función non garantir a

mellora  das  condicións  de  vida  e  a  protección  da  paisaxe,  o  patrimonio  e  a  biosfera  (o

3 O negrito é noso. 



despoboamento  non se  menta  unha soa  vez  en  todo o  documento,  por  exemplo),  mais  apenas

reforzar  a  acumulación  externa  de  capital  e  acelerar  o  modelo  predatorio  e  colonial  do  noso

territorio,  particularmente  alarmente  no  último  decenio  e  cun  crecente  acaparamento  de  terras

(Carreira,  2019)  que  bate  coa  ordenación  tradicional  do  territorio,  a  soberanía  alimentar  e  a

viabilidade  social  e  demográfica  que  evite  o  deserto  verde4.  En  definitiva,  afondar  na  nosa

condición  periférica  ou  mesmo  ultraperiférica  (perifería  da  perifería  próxima  que  é  a  Galiza)

especializándonos nun modelo extractivo e neocolonial (colonialismo interior se se quer) de baixo

rendimentos e destrución criativa  e nun turismo predatorio sen planificar para o que o territorio

musealízase e os indíxenas e os seus modos de vida aniquílanse, obrigándoos á emigración maciza e

baleirando o territorio e a ordenación tradicional do mesmo (Beiras, 1972).

2.- Alegación nº1. Recomezar o proceso. 

Solicitamos que se recomece o proceso con participación real de toda a cidadanía na súa

elaboración, para  a posteriori abrir  un período de alegacións  de 3 meses que permita  obter un

documento e un regulamento planificado e con participación real dos habitantes do territorio. Non é

unha cuestión menor,  xa que,  como o proprio documento recoñece (PRB: 3),  atinxe a 306.535

hectares, o que supón o 10% da Galiza continental autonómica e engloba dúas provincias e 23

concellos, para alén de 3.000 lugares e 75.200 persoas. Entre estes habitantes, encóntranse os por

volta  de  8.000  habitantes  de  Chantada,  cuxos  intereses  colectivos  defendemos  nas  presentes

alegacións.

3.- Alegación nº2. Proposta de substitución páxina 17.

Substituír o último parágrafo, inexacto e con imprecisións serias, polo seguinte:

Independentemente das actuacións expostas anteriormente, tamén existen iniciativas

levadas  a  cabo  polos  principais  sectores  económicos,  porén  en  situacións  desiguais.  As

actividades agro-gandeiras baseadas en prácticas tradicionais e/ou ecolóxicas estanse vendo

ameazadas pola falta de axuda e a quebra dos modelos clásicos pola baixada de prezos e a

falla de recoñecemento social  do pastoreo e do extensivo,  ao tempo que se incrementan

modelos intensivos no leite, na madeira e mesmo no viñedo. Cómpre lembrar, no entanto,

4 “El empresario que plantará 300 hectáreas de viñedo en Pantón se fija un plazo de tres años” in  El Progreso,
8/5/2019.  Para  vender  esta  macroprodución  abondará  con  mercar  direitos  en  Castela  A  Mancha  onde  se
subvenciona a corta de cepas pola sobreprodución, o proprio Consello Regulador, outro  chiringuito que vive de
costas aos pequenos adegueiros e produtores que manteñen os tradicionais socalcos declarados BIC, recoñéceo sen
problema: “Ribeira Sacra produci´ra un 22% más con la macroviña de Pantón” in  La Voz de Galicia.  Edición
Lemos, 23/06/2018.



que a xestión racional e sustentábel dos recursos naturais require un impulso decidido a unha

agricultura de pequena escala e proximidade, para alén de limitar radicalmente a perda de

SAU  por  plantacións  de  especies  invasoras  e  pirofitas.  Canto  á  crecente  tendencia  do

turismo no territorio, falta avanzar na consolidación dun turismo planificado, cultural e de

natureza,  así  como  coordinar  os  distintos  axentes  evitando  os  perniciosos  efeitos  da

masificación e converter a reservar nunha sorte de parque temático coas costas viradas á

tradición, indentidade e necesidades da poboación e do territorio. Daquela, a Reserva de

Biosfera  debe  analizar,  integrar  e  tentar  dar  resposta  a  estes  reptos  para  garantir  o

cumprimento da súa función, toda vez que falta un longo percurso para que a xestión das

actividades  sexa  racional  e  sustentábel,  compatibilizándoas  coa  conservación  do  medio

natural.  Sirvan  como  exemplos  do  anterior,  a  insuficiencia  de  depuradoras  como  a  de

Monforte e Chantada ou a contaminación de cursos fluviais no Saviñao ou Taboada por

parte  de  procesos  produtivos,  sen  calquera  reparación  e  sanción  proporcional  ao  dano

irreversíbel causado.

4.- Alegación nº3. Apoios loxísticos, de investigación e observación.

No PRB (18-20) non sen contempla nada específico para implementar no proprio territorio e

favorecer o seu desenvolvemento endóxeno. Neste sentido debería  crearse un observatorio con

dotación  orzamentar  e  investigadores,  dependente  da  Xunta  da  Galiza  e  composto  por

funcionarios de carreira, centrado na conservación da flora e da fauna, da calidade ambiental

e de promover sementes e especies autóctones póndoas en valor. Ao tempo, este observatorio

debería dar voz e entrada á sociedade civil que quixer participar, achegando propostas de liñas de

investigación ou necesidades, nomeadamente do sector agro-alimentar.

5.- Alegación nº4. Engádega no segundo parágrafo da páxina 22 e substitución na páxina 23.

Engadir ao final do segundo parágrafo da devandita páxina o seguinte texto, entendo por

acaparamento (e o seu corolario lóxico do monocultivo) o exposto por Carreira (2019: 37-57):

...  explotación  sustentábel  dos  recursos,  evitando  a  crecente  tendencia  para  o

acaparamento de terras e o monocultivo.

Na páxina 23 substituír  «gobernanza» por  xestión colexiada. A gobernanza remite para a

concepción  ultraliberal  ou  o  que  se  denomina  nos  estudos  anglosaxóns  como  New  Public

Management de demostradas e funestas consecuencias (Hargreaves, 1994; Hood, 2004).

6.- Alegación nº5. Modificacións na epígrafe 4.3 do PRB (34-35).



No segundo parágrafo da páxina 34 fálase dos GDR, debendo facerse referencia explícita ao

seguinte:

(...). Entre estas iniciativas, pódense destacar as promovidades por distintos Grupos

de Desenvolvemento Rural (GDR) a través do programa LEADER durante o período 2017-

2018 e anteriores, se ben estas non sempre se centraron no sector primario, principal

fixador  de  poboación  e  saiba  nutricia  do  sector  servizos,  ou  promoveron

fundamentalmente  actuacións  intensivas  tanto  en  capital  canto  no  modelo  de

produción.

Após o terceiro parágrafo debería engadirse un novo do seguinte teor:

Porén, dun tempo a esta parte, asistimos á rozadura e rotura de montes en canto

aumenta  a  idade  media  dos  pequenos  viticultores,  configuradores  e  gardiáns  da

espectacular paisaxe da Ribeira Sacra, para alén do abandono progresivo e acelerado

do viñedo histórico.  Este é  un dos principais  reptos  do sector que non pode pasar

desapercibido para unha correcta xestión da Reserva da Biosfera, xunto ao crecente

acaparamento de terras,  do que o máximo expoñente é  a creación de 300 hectares

nunha  peza  para  a  creación  de  novo  viñedo,  arrasando  carballeiras   e  soutos

centenarios e pervertendo a lóxica e esencia da concepción mesma da D.O. Ribeira

Sacra.

A continuación do segundo parágrafo da páxina 35 debe engadirse:

No tocante ao Patrimonio e os BIC da Reserva, existe o desafío de coordinar e

facer funcionais as acción de protección, restauración e conservación. Cómpre evitar

episodios como a venda pola Internet de pedras do Mosteiro de San Salvador de Asma

(monumento BIC), completar a catalogación exhaustiva dos elementos a protexer e das

árbores senlleiras e evitar a onda acelerada de degradación dos bens patrimoniais que

padece o territorio perante a inane acción pública canto a protección dos mesmos.

Engadir, a seguir o terceiro parágrafo, centrado no sector turístico:

Desta  arte,  aínda  existindo  gorentosas  oportunidades,  debemos  facer  unha

xestión participativa, planificada e racional dos fluxos turísticos, na orde de evitar a

musealización dos espazos, a perda de indentidade ou a conversión da Reserva nun

parque temático que desvirtúe a súa tradición e só depare para as poboacións locais

precariedade ou a vía da migración, que segue a ser importante entre a mocidade ao

tempo que se incrementa o avellentamento e o despoboamento que, nun ciclo infeliz,



contribúen á perda de servizos públicos e a merma da calidade dos mesmos, toda vez

que se se segue a primar un financiamento poboacional sobre un asentado en criterios

múltiplos,  entre  os  que  necesariamente  deben  figurar  a  demografia,  a  extensión

territorial e a dispersión, así como o avellentamento e outras necesidade intrínsecas a

ponderar. En definitiva, unha descentralización terrritorial real e non apenas nominal

e uniformizadora que acentúa a condición periférica dos territorios da Galiza interior.

7.- Alegación nº6. Traducir ao galego as páxinas 36-50 do PRB, inexplicabelmente en castelán

na versión en galego do documento.

O maltrato á lingua galega, máximo expoñente do patrimonio inmaterial das galegas, é unha

constante nas administracións que deberían velar por ela. Só así se entende que o PRB se redactase

orixinalmente en castelán e que mesmo na versión en galego as páxinas 36-50 (epígrafes 4.4, 4.5,

4.6 e 4.7) continúen en castelán. Un desleixo total, absoluto e inexplicábel. Debería volver exporse

publicamente, mínimo durante un mes se non se aceita a nosa alegación nº1, coa versión íntegra en

galego  para  garantir  os  direitos  lingüísticos  que  nos  asisten  aos  galegos  de  nación,  segundo a

Constitución  Española  (1978),  o  Estatuto  de  Autonomía  (1981)  e  a  Lei  de  Normalización

Lingüística (1983).

8.- Alegación nº7. Alegacións á epígrafe 4.6 (PRB: 45-46).

No segundo parágrafo substituír  «gobernanza» por  xestión partillada.  A substitución de

gobernanza debe aplicarse á totalidade do documento, conforme o exposto na alegación nº4 do

presente documento.

9.- Alegación nº8. Alegacións á epígrafe 4.7 (PRB: 47-50).

Nos mecanismos de xestión das Zonas Tampón (1) e no Plan de Xestión da Reserva (2) os

concellos atinxidos, lembremos que son 23 repartidos entre as provincias de Lugo e Ourense, son

convidados de pedra. Debería contemplarse a creación de espazos de interese local (EIL) e a súa

xestión  coordenada  coa  Reserva,  así  como  a  vertebración  efectiva  dos  diferentes  organismos

públicos que operan no territorio: concellos, Reserva, GDR’s, Consorcio de Turismo da Ribeira

Sacra, Camiño de Inverno, etc.

Así mesmo, as liñas de acción do Plano de Xestión da Reserva de Biosfera deben ligarse a

investimentos e financiamento concretos para a súa efectivización. En canto ao último parágrafo do

ponto 3 fálase de «outros axentes territoriais», debendo especificarse cales poden ser e baixo que

criterios.



Finalmente, ligado á alegación 3ª, deberían impulsarse Centros de Seguimento Integrado

(CSI)  da  RS,  o  xeoparque  Courel  e  a  propria  Reserva  na  orde  de  dotar  de  coordinación  e

participación real aos axentes territorias,  como xa se dixo,  e engadir  ás súas funcións (e as do

Consello Científico xa contemplado) a creación de materiais didácticos para os centros de ensino da

área  atinxida.  Amais,  sería  óptimo  criar  un  ciclo  de  Formación  Profisional  de  Xestión  e

participación comunitaria orientada á conservación do patrimonio e os espazos naturais.

10.- Alegación nº9. Mudanzas na epígrafe 5.

Debe  trocarse  o  propio  título,  apagando  a  palabra  «Gobernanza»  e  substituíndoo  polo

seguinte:  Xestión colexiada da Reserva de Biosfera e coordinación. Toda a epígrafe contén un

modelo de xestión vertical, coherente co deseño e implementación deste instrumento até o momento

presente,  que  debe  mudar  radicalmente  por  un  modelo  de  xestión  colexiada  que  garanta  a

participación e capacidade de decisión da poboación directamente atinxida, na orde de favorecer a

identificación da mesma cos valores a protexer, así como evitar a súa conversión nunha cuña ou

axencia de colocación do partido hexemónico de turno.

No primeiro parágrafo da aliña 1.1 engadir  ao final:  ...  ser delegadas  no Xestor,  previa

aprobación por parte da Asemblea Xeral da Reserva de Biosfera. Asemade o Consello reitor

debe  contar  con  dous  representantes  do  Comité  Científico e  con  cinco  representantes  da

Asemblea Xeral da Reserva. A maiores, o xestor/a da Reserva apenas debe ter voz, mais non

voto, exercendo as funcións de asesoramento e secretaría do órgano executivo colexiado.

A maiores, no parágrafo final debe engadirse o seguinte: A lingua dos órganos colexiados e

da  Reserva  da  Biosfera  será  o  galego,  disponibilizándose  sempre  todos  os  documentos  e

operando con esta lingua, traducindo se for mester a outras linguas a documentación ou o site

desde o galego.

A aliña  1.5  debe  mudar  o  seu  título  polo  seguinte:  Asemblea  Xeral  da  Reserva  de

Biosfera. O primeiro parágrafo tamén debe mudarse, comezando do seguinte xeito:  O órgano de

participación e decisión pública  é  a Asemblea xeral  da Rserva de Biosfera (AXRB),  cuxo

presidente será eleito cada 4 anos. A AXRB promoverá e garantirá a participación dos axentes

territorias e da poboación implicada e interesada na xestión e desenvolvemento da Reserva de

Biosfera,  de  acordo  cos  fins  e  obxectivos  do  Programa  Home&Biosfera,  dos  valores

democráticos e dos intereses e necesidades da poboación local.

Canto ás súas funcións deben engadirse as seguintes:

• Aprobar a cesión de calquera competencia de xestión no xestor ou xestora da Reserva.

• Aprobar definitivamente as memorias de actuación anuais, os regulamentos de réxime

interno dos órganos da Reserva, a designación dos membros da AXRB e do Consello



Científico e calquera outra función non estabelecida nas presentes disposicións.  Por

conseguinte, o Consello Reitor só elevaría a aprobación inicial dos anteriores pontos e non a

definitiva como recolle o PRB.

• Calquera  modificación  do  Plano  de  Xestión,  así  como  a  avaliación  quinquenal  e

aprobación do informe sobre o grao de cumprimento das liñas de actuación do mesmo.

• A aprobación definitiva dos nosos Plans de Xestión.

Canto aos seus integrantes, cómpre dividir o sector forestal do agrícola-gandeiro ao teren

dinámicas e intereses contrapostos e non sempre reconciliábeis,  así  como  integrar os partidos

políticos  con  representación  no  territorio,  as  cooperativas  agrarias,  os  sindicatos  e  os

sindicatos  agrarios.  Do  mesmo  xeito,  deben  estar  presentes  as  comunidades  de  montes  en

maocomún,  como axentes  con plena  incidencia  en  áreas  vitais  da  Reserva.  A maiores,  no seu

funcionamento debe permitirse o voto particular.  Os regulamentos e as modificacións dos

estatutos deben exixir unha maioría ampla dos seus membros (2/3) e un quorum de 50%.

Na  aliña  1.4  debe  mudarse  a  última  cláusula  do  primeiro  parágrafo  pola  seguinte:  A

designación e, no seu caso, cesamento dos membros do Consello científico recae na AXRB . No

último parágrafo substituír «Foro de participación» por AXRB.

Na aliña 3, o derradeiro parágrafo da páxina 57 contén numerosas imprecisións que deben

ser matizadas cunha nova redacción:

A  Constitución  española  de  1978  contempla  un  sistema  de  recoñecemento  da

autonomía  territorial,  materializada  xurídica  e  administrativamente,  de  tal  xeito  que

territorialmente organízase en Comunidades Autónomas (CCAA), Provincias e Municipios.

As CCAA teñen autonomía política e, nalgúns casos como Euskai e Nafarroa financeira, non

dispondo de caixa propria no resto das casas,  mais  si  capacidade para xestionar recursos

transferidos polo Estado central. Isto trae consigo que tamén teñan atribuída a competencia

para aprobar leis nas materias nas que os seus estatutos así o recoñecen, así como realizar

tarefas executivas na medida en que llas asignan os estatutos.

No último parágrafo debe trocarse en consonancia o comezo: A Comunidade Autónoma da

Galiza obtén parte dos seus ingresos de recursos proprios e parte das transferencias estatais,

xestionándoos  autonomamente (...).

No entanto, falla descreber no documento o nível local, nomeadamente os concellos, e a

relación das deputacións e os concellos co novo ente da Reserva que non pode ser simplesmente de

convidados de pedra ou cunha presenza testemuñal no Foro (gañarían no entando poder decisorio

caso aceitarse a nosa proposta de AXRB.



Canto á aliña 4 “Propriedade da Terra” propomos incluír no primeiro parágrafo, na segunda

cláusula: Unha parte importante da superficie ocupadas polos terreos forestais teñen a consideración

de Montes Viciñais en Mao Común, un réxime de propriedade proprio da Galiza e de Portugal (os

baldios), cuxa orixe está na época sueva ao igual que a división paroquial, conformándose por

aqueles  montes  (...).  A Reserva  debe  contribuír  a  consolación  de  xestións  democráticas  e

viciñais e eficaces que vexan o monte como algo vivo e que pode render en múltiplos níveis:

micoloxía, apicultura, madeiras nobres de árbores autóctones, castaña, cria de gando (caprún,

ovino ou porcino...), caza, etc.

Na epígrafe 6 (PRB: 61) debe pórse: (...) Reserva de Biosfera e ao órgano de participación  e

decisión: Asemblea Xeral da Reserva da Biosfera (AXRB).

11.- Alegación nº10. Apagar a ideoloxía ultraliberal e as falacias da epígrafe 5.2.

Notoriamente controvertidas son varias das afirmacións e a visión xeral que se transmite en

PRB: 62-63, cando se focan os “Conflitos existentes dentro da Reserva proposta”. A comezar polo

segundo parágrafo, podendo ficar unha redacción moito máis neutral e aséptica:

O territorio que configura a Reserva de Biosfera forma parte da Unión Europea e participa

neste proxecto económico e político. Nel intégranse 28 estados membros que integran unha

superficie  de  4.000.000 km2 e  un  universo  poboacional  de  508  millóns  de  habitantes.  En

Bruxelas,  os nosos representantes,  adoptan decisións en materias  moi variadas: economía,

asuntos sociais, medio ambiente ou seguridade; ora ben, o Parlamento europeo segue sen ser

un verdadeiro poder lexislativo e son coñecidos os aínda profundos déficits democráticos das

institucións comunitarias (Comisión europea, BCE...),  En todo caso as decisións atinxen a

máis de 28 estados e máis de 500 millóns de persoas, sendo o Reino de España membro e

transferindo para a UE competencias  económicas e  políticas,  mesmo mudando artigos  da

Constitución de 1978 pola vía da urxencia, por exemplo no tocante á estabilidade orzamentar. 

Para o déficit democrático da UE e os seus laños económicos, postos de relevo coa crise do

euro, pode consultarse, entre a inúmera bibliografía existente, Varoufakis (2017) ou Stiglitz (2016).

O que é  intolerábel  é  manter  certas  falacias  contidas  no texto actual  que obvian  as  mortes  no

Mediterráneo, os impactos e a dualización das sociedade que provocaron as políticas contracíclicas

de austeridade por toda a parte, ou a incontrolada desigualdade (Piketty: 2014). Do mesmo xeito o

segundo parágrafo obvia a existencia da denominada como Lei Mordaza ou a existencia de presos

políticos, aspectos sobre os que se teñen procunciado numerosas instancias internacionais5. O PRB

5 Para mostra apenas dúas novas recentes:
• “Un grupo de trabajo de la  ONU ve  arbitraria la  prisión de  los  independentistas  catalanes”  in  RTVE.es,

dispoñíbel  en  http://www.rtve.es/noticias/20190529/grupo-trabajo-onu-ve-arbitraria-prision-independentistas-
catalanes/1948060.shtml  (última consulta 05/09/2019).

http://www.rtve.es/noticias/20190529/grupo-trabajo-onu-ve-arbitraria-prision-independentistas-catalanes/1948060.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20190529/grupo-trabajo-onu-ve-arbitraria-prision-independentistas-catalanes/1948060.shtml


chega ao delirio cando afirma que «territorialmente España é un dos estados máis descentralizados

do mundo» sentenza que, non só é rotundamente falta, senón que non achega nada ao documento e,

portanto  debe  suprimirse  do  mesmo.  Así  as  cousas  propomos,  de  seguir  manténdose  estes

parágrafos:

Segundo a CE, o Reino de España é unha democracia, un estado de direito e un

estado de benestar ensarillándose esta superestrutura na estrutura dunha economía de

mercado, na súa actual fase da Globalización ultraliberal, e cunha gradación xurídica

entre  níveis  de  direitos  que,  nomeadamente  en  épocas  de  crise,  poñen  a  proba  os

valores  do que debera ser o noso modelo  de convivencia:  a  liberdade,  a  xustiza,  a

igualdade, a solidariedade, o pluralismo político, a dignidade da persoa e o respeito aos

direitos  fundamentais  e  as  liberdades  públicas;  en  definitiva,  a  fraternidade  ou

irmandade.  A CE  protexe  os  direitos  fundamentais  das  persoas  e  estabelece  uns

principios para orientar as actuacións dos poderes públicos: direito á igualdade, non

discriminación, liberade de ideoloxía, relixiosa, orientación sexual, expresión, ensino,

reunión, manifestación, asociación, partidos políticos, sindicatos e greves. Reserva un

espazo para a propriedade privada e a liberdade de empresa que debería limitarse

socialmente sempre e cando o requira o ben común e o direito á existencia autonóma de

toda a cidadanía,  a  modo de configurar unha economía social  de mercado certa,  a

comezar polo reforzo e aposta na sanidade, a educación e a seguranza social públicas.

Refírese ao traballo e a vivenda, instanto a CE á súa garantía algo aínda non atinxido

plenamente desde 1978. Amais, protéxese a diversidade cultural como un patrimonio

de  todos,  debendo  traducirse  en  políticas  lingüísticas  e  culturais  que  promovan  a

diversidade e as linguas cooficias, coma o galego, para alén da lingua oficial de todo o

Estado,  o  castelán.  Estes  direitos  traen  consigo  deberes  concretándose  a  soberanía

popular no lexislativo, no executivo e no xudicial.

O Reino de España con con 17 CCAA con competencias proprias transferidas e

recollidas nos seus repeitivos estatutos,  dúas cidades autónomas ubicadas en África

(Ceuta  e  Melilla)  e  máis  8.100  entes  locais.  As  CCAA poden,  de  acordo  cos  seus

estatutos, aprobaren leis e desenvolveren tarefas executivas. Canto ás administracións

locais,  teñen autonomía  administrativa  e  xestionan recursos  financeiros  proprios  e,

sobretodo, transferencias do Estado e das CCAA. As entidades locais (...).

Xunto a estas entidades subsisten no territorio da Reserva as paroquias (...),

forxadas no caso galego no primeiro reino medieval de Europa, o Reino Suevo, e que

• “La Ley mordaza hace que la libertad de expresión en España "no sea realidad"” in  El Mundo, 03/05/2019,
dispoñíbel  en  https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/05/03/5909d3e846163f75158b4661.html
(última consulta 05/09/2019).

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/05/03/5909d3e846163f75158b4661.html


responden a unha forma tradicional de organización social do mundo rural e que, na

actualidade, manteñen a súa vixencia como medio de integración e colaboración das

explotacións agrícolas familiares, a pesar de careceren, coma no caso das freguesías da

República de Portugal, de personalidade xurídica. O territorio da Reserva da Biosfera

(...).

Porén,  cómpre  responder  aos  desafíos  do  avellentamento,  a  dispersión  e  o

abandono do rural que ameazan o territorio da Reserva na actualidade, así como á

emigración, a falla e deterioro de servizos, o acaparamento de terras, o monocultivo e

outras  ameazas.  A tal  efeito,  os  poderes  públicos  deben  criar  liñas  concretas  de

actuación para que as paroquias atinxidas pola Reserva se beneficien de fondos de

investimento concreto que fixen poboación e viabilicen as explotacións e a actividade

do sector primario e transformador, nomeadamente desde unha óptica ecolóxica e de

soberanía alimentar. Para iso, cómpre estudar pagos directos a produtores do interior

da Galiza e das zonas máis desfavorecidas e castigadas polo despoboamento e o éxodo a

fin  de  facelas  viábeis  e  manter  os  seus  elementos  identitarios  e  de  humanización

tradicional  do  territorio  desde  o  paradigma da  sustentabilidade,  propóndose  desde

diversos  organismos  pagos  directos  que  complementen a  PAC,  unha sorte  de  PAC

galega condicionada  a  boas  prácticas  e  ao  mantemento  da  SAU  e  dos  valores

tradicionais, así como a conservación do patrimonio. 

A Reserva e os instrumentos de protección do territorio e do patrimonio, para

seren  interiorizados  e  efectivos  para  as  poboacións  atinxidas,  deben  incidir

directamente no territorio e as súas xentes, mellorando a súa calidade de vida.

12.- Alegación nº11. Mudanzas na epígrafe 5.3.

Para evitar duplicidades de competencias e actuacións, funcionamentos opacos e disfuncións

cómpre  aumentar  a  coordinación  das  diferentes  administracións  e  dar  participación  directa  ás

poboacións incluídas na Reserva.  Nada a ver cun primeiro parágrafo que agocha a realidade: a

administración reuniuse coa propia administración sen participación real e efectiva dos indíxenas no

deseño e redacción da candidatura da Reserva. Tampouco se explicitan nen se explican os criterios

seguidos para convocar axentes no proceso de consulta, dando como resultado unha participación

exigua do universo poboacional realmente existente no territorio. Fálase de actos públicos que non

existiron ou foron restrinxidos e nada publicitados e confúndese representación con participación

(un representante local non pode usurpar a participación real da comunidade na configuración de

instrumentos que lle van afectar directamente ao territorio e á poboación e que non estaban nen



incluídos nos programas eleitorais nen foron referendados democraticamente, debendo habilitarse

vías concretas e expresas para a participación real e efectiva). Isto no que concerte á aliña 1.

Na aliña  3  fálase  da  mocidade  e  da  súa  participación  cando non se  contou  con ela  en

absoluto até o momento. E na 5 a integración das comunidades locais xa explicamos como debe

artellarse, tanto para ter poder de participación efectiva e decisión (AXRB), canto para interiorizar e

asumir a Reserva (PAC galega). Na aliña 7 debe estabelecerse unha proporción mínima de 60%-

40% para garantir un mínimo de paridade entre xéneros.

13.- Alegación nº12. Alegacións ao Plano de Xestión.

A dotación económica da Reserva e a todas luces insuficiente e debería incrementarse,

sumando as 4 liñas propostas unha 5ª de pago directo a produtores que manteñen os valores

do territorio e desenvolven boas prácticas no sector primario –como xa foi exposto e excluído o

forestal–.  Na liña 3,  concretamente 3.1 debe incluírse  Empregar e fomentar a lingua galega,

como riqueza  cultural,  patrimonial  e  máximo elemento  da identidade,  desde  unha  óptica

lusófona. En 3.2 debe contemplarse a promoción de instrumentos de ordenación do territorio que

prohiban o eucalipto, a paulonia e outras especies pirofitas e invasoras da fauna e da flora  e a

xa mencionada PAC galega, un pago directo a produtores en ecolóxico e extensivo en función da

SAU e das boas prácticas fundamentadas na sustentabilidade e na soberanía alimentar.

É necesario tamén engadir o artellamento con outros organismos con funcións e liñas de

actuación semellantes, como os GDR e o Consorcio de Turismo, sendo o ideal a súa integración no

conxunto  da  Reserva  reforzando  os  mecanismos  democráticos,  como  se  propón  coa  AXRB e

podendo criarse grupos de traballo para desenvolver cada liña de acción, mesmo mantendo unha

xerencia ampliada, realmente servidores públicos que executan no día a día o decidido pola AXRB.

En  4.2.  é  mester  incluír  os  institutos  e  colexios,  a  súa  participación  e  a  recepción  de

materiais educativos e divulgativos sobre os valores do territorio, sensibilizando e interiorizando os

valores paisaxísticos e patrimoniais do mesmo como fonte de identidade e riqueza. Asemade, no site

da Reserva debe explicitarse a obriga de disponibilizar as actas, composición dos órgaos colexiados

e de xestión, o orzamento e a memoria anual, etc.

Na  aliña  3  hai  numerosas  grallas  “habéndose  desenvolto”,  “procesos  contaminantes

limítense”... Nesa aliña debería estabelecerse como función a criación dun banco de sementes en

relación  co  exposto  na  alegación  nº  3.  A porcentaxe  de  terras  degradadas  a  restaurar  debe

incrementarse até 35% do 15% actual.

14.- Alegación nº13. Insuficiencia orzamentar.



O orzamento anual 450.000€ é totalmente insuficiente para os alvos propostos nas liñas de

actuación. Tamén non se desglosa o custo da inversión real. Nomeadamente ridículo é dotar de

125.000€ a función de desenvolvemento social ou os 150.000€ para a conservación da Reserva,

cando estamos falando do 10% do territorio.

Na  aliña  5  (PRB:  82)  debe  especificarse  que  a modificación  puntual  do  Plano  é

competencia, en última instancia, da AXRB que tamén aprobará as avaliacións do Consello

Reitor e o Consello Científico, podendo matizalas de ser o caso. Tamén será a AXRB a que, en

procesos informativos e participativos en todos os concellos, configure e aprobe os novos Plans

de Xestións, que se realizarán cada 10 anos (aliña 6ª).

CODA.

En definitiva, as presentes alegacións visan dotar de funcionamento democrático a Reserva

de Biosfera, mellorar a integración e funcionamento das administracións públicas e dos órgaos que

xestionan  recursos  no  territorio  (GDR,  Consorcio  de  Turismo Ribeira  Sacra,  etc.),  aumentar  a

dotación  económica,  facer  partícipe  e  beneficiaria  á  poboación  local  e,  ao  cabo,  evitar  a

superposición de  chiringuitos de obediencia partidaria ao servizo do afán depredatorio exterior e

intensivo en capital e  do monocultivo asociado.

Chantada, 5 de setembro de 2019. 

Asdo.: Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez.

Grupo municipal Por Chantada-CUP
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