
A atención do Presidente e da Corporación do Concello de Chantada

MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP  PARA O ESTUDO,  CATALOGACIÓN,
CONSERVACIÓN E DIVULGACIÓN DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DO

CONCELLO DE CHANTADA.  ESTRATEXIA LOCAL PARA O PATRIMONIO E O

TURISMO 2020-2030

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan 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 o estudo,

catalogación,  conservación e  divulgación do Patrimonio material  e  inmaterial  do Concello de

Chantada. Estratexia local para o Patrimonio e o turismo 2020-2030 .

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:

A nosa  preocupación sobre o patrimonio  material  e  inmaterial  non é  nada novo a dicir

verdade, como testemuñan diferentes mocións sobre a lingua ou aínda en 4/08/2017 a Moción de

Por Chantada-CUP para impulsar a adquisición e xestión públicas do mosteiro de San Salvador de

Asma.  Naquela altura, entre outras cuestións, subliñamos que «O mosteiro está sito no que foi a vía

romana menor, hoxe Camiño de Inverno a Compostela, o cal cremos que aumenta, se cabe, a súa

importancia  e  a  urxencia  da  súa  posta  en  valor»  e  mediante  diferentes  perguntas  no  ano  que

transcorreu desde a súa apresentación a única conclusión é que nada se fixo, a pesar das deficiencias

e neglixencias xa entón detectadas no expediente. Logo diso, tocoulle ás mámoas do monte Faro



sofreren a barbarie e o desprezo polo Patrimonio, sen que tampouco se arbitrase ningunha actuación

tanxíbel e concreta desde que denunciamos, en novembro de 2017, o calamitoso estado das mesmas

e as agresións sufridas.

Tamén naquela altura mencionamos a histórica Coordinadora de asociacións culturais de

Chantada  que,  dito  sexa  de  pasaxe,  nunca  máis  conseguiu  funcionar  con  aquel  vigor  a  pesar

dalgunhas  tentativas  de  recuperación,  pois  mesmo  semella  que  se  prefire  a  desertización  á

construción dun tecido cívico e social vivo que dea perspectiva e un futuro digno para a maioría

social  da  nosa  comarca.  No  entanto,  cada  vez  tórnase  máis  evidente  a  necesidade  dunha

Coordinadora  de  asociacións  culturais  sen  inxerencias  partidarias  que  dinamice  culturalmente,

partille experiencias e dificuldades e, non menos importante, que fixe un calendario anual entre as

asociacións  e  o  Concello  para  non  ter  nun  mesmo  día  varias  actividades  e  facer  a  vila  máis

dinámica.

Sexa como for, é ben coñecida a innumerábel riqueza patrimonial do Concello de Chantada.

Desde o Faro ao Miño, como dicía un dos nosos autores locais de máis renome, atopamos mostras

do rexistro histórico que nos legaron os diferentes pobos que ocuparon estas terras ao longo dos

tempos. Desde o Neolítico á Idade Contemporánea os exemplos son numerosos e nalgúns casos,

destacan aínda polas súas características únicas dentro do contexto galego ou até nun ámbito máis

amplo que podería incluír todo o Noroeste peninsular. Falamos de casos ben coñecidos como son

Castro  Candaz,  gravemente  ameazado  pola  turistificación  sen  control1,  ou  as  recentemente

descobertas pinturas góticas e renacentistas da igrexa románica de Nogueira de Miño, xa alcumada

polos investigadores como a Capela Sixtina galega. 

Ora,  o  patrimonio  chantadés  vai  alén  de  ficar  reducido  a  uns  poucos  casos  de  renome

mediático. Dispersas pola xeografía do Concello atopamos mostras patrimoniais menos coñecidas,

mais  de  idéntico  ou  superior  valor  histórico,  cultural,  antropolóxico,  educativo...  e  un  longo

etcétera de potenciais posibilidades derivadas do bon uso racional dos bens patrimoniais. Pois o

coñecemento e divulgación do noso legado pasado como pobo bríndanos infinitas posibilidades de

aproveitamento no presente, incluíndo o seu racional valor de uso e de cambio, contribuíndo a xerar

unha identidade  positiva,  autocoñecemento  e  emprego local.  Nese sentido,  incorporamos  como

alegacións  ao PXOM un catálogo de elementos  patrimoniais  non recolecidos,  infelizmente non

exhaustivo,  e  denunciamos  as  agresións  a  elementos  patrimoniais  (hórreos,  Mosteiro  de  San

Salvador, camiño centenario de Belesar, capela do Faro...) aceleradas dun tempo a esta parte.

Se  falamos  do  patrimonio  local  en  Chantada  temos  que  citar,  para  alén  dos  casos  xa

amentados, unha longa listaxe de bens materiais que falan das distintas etapas históricas: petróglifos

(Sitiós)  e  mámoas  (Faro),  castros  (Nogueira,  Centulle,  San Sebastián,  Santa  Uxía...),  exemplos

1 https://www.elprogreso.es/articulo/noticias/los-turistas-hacen-cola-en-castro-candaz/20170124000000395514.html   

https://www.elprogreso.es/articulo/noticias/los-turistas-hacen-cola-en-castro-candaz/20170124000000395514.html


únicos como as excepcionais esculturas antropomorfas de Fornas, pontes e calzadas romanas que

cruzan  o  Miño,  unha  amplísima  amostra  de  Románico  (Pesqueiras,  Nogueira,  San  Miguel  do

Monte...) e valiosos mosteiros (San Salvador de Asma2), pazos e casas grandes da nobreza galega

(Pazo  da  Elfe,  Pazo  das  Casas....),  santuarios  de  renome (San Lucas,  Corpo  Santo,  o  Faro...),

penedas xigantes (Pena de Erosa, Pena de Castiñeiras...), árbores senlleiras (a maioría pendentes de

catalogar,  a comezar polo Carballo Grande de Paderne), unha valiosísima amostra de petos das

ánimas en penoso estado de conservación (Centulle, Brigos, O Mato, Belesar...), airas lousadas de

incalculábel valor cada vez máis degradas cando non acimentadas, esgrafiados, muíños...

De feito, moito deste patrimonio nen sequer foi incluído no proxecto de PXOM aprobado

inicialmente, que Goberno é aquel que nen sequer cataloga, promove e divulga aquilo que lle é

máis  proprio  e  valioso?  Por  iso  apresentamos,  dentro  das  nosas  alegacións  a  un  plano  de

urbanismo que xa é anticuado e ineficaz antes sequera de nacer, múltiplas alegacións na defesa no

patrimonio3.

Agora ben, o patrimonio cultural e histórico non comprende tan só o rexistro material, senón

que  se  estende  e  amplía  ao  rexistro  inmaterial,  no  que  se  coñece  como  bens  inmateriais  do

patrimonio.  Estes  inclúen  todo  tipo  de  creación  intelectual  humana  non material  que  dota  aos

individuos de sentido e significado en canto forxa vínculos cunha comunidade na que se integran e

que reforza os vínculos mutuos. 

Así  pois,  dentro  desta  segunda  categoría  poderiamos  incluír  os  usos,  representacións,

expresións,  coñecementos  e  técnicas,  xunto  cos  instrumentos,  obxectos,  artefactos  e  espazos

2 En agosto de 2017 rexistramos unha moción centrada no mosteiro, onde ficaba esclarecida a responsabilidade do
Goberno local.  Pasados dous anos a situación piorou, só que agora o Goberno fía todo na declaración BIC da
Ribeira Sacra que inclúe o mosteiro como BIC e non exerce as competencias para restaurar a legalidade e asegurar
a pervivencia deste ben de primeira orde. 
Cómpre lembrar que, en novembro 2015, o Pleno adoptara un acordo para incoar o expediente BIC do mosteiro sen
que Inta o executase nunca. O acordo do Pleno acollíase ao artigo 9.1 da  Lei 8/1995 do patrimonio cultural da
Galiza para que a Consellaría de Cultura actuase, tendo esta a obriga de contestar segundo o disposto no DOG do 8
de novembro de 1995, mais o Goberno non  fixo xestións (sería a Xunta quen mediante a declaración da Ribeira
Sacra como BIC incorporase en Chantada a San Salvador, o Folión de Carros e o Entroido Ribeirao como BIC). Por
súa vez o acordo adoptado polo Pleno dicía:
«Instar á Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta da Galiza a tramitar o expediente
que leve a declarar BEN DE INTERESE CULTURAL o MOSTEIRO E CLAUSTRO DE SAN SALVADOR DE
ASMA (CONVENTO),  sito  neste  Concello  de  Chantada  (Lugo),  facendo  proprios  do  Concello  os  criterios  e
razoamentos para o efecto que figuran no informe de D. José Méndez Pérez, ao que se fai referencia no expositivo
deste acordo». Xa naquela altura fixemos constar, sen que se nos escoitase,  «sen desmerecer o informe de Xosé
Méndez Pérez, trátase dun compendio de informacións, algunha por duplicado como as igrexas dependentes, mais
non un  informe  stritu  senso que  se  acolla  ao  que  se  demanda  desde  a  Xunta  para  as  declaracións  BIC (...).
Finalmente, insto ao Goberno a adoptar medidas xa no 2016 para a súa posta en valor, protección e restauración do
tesouro románico do noso concello.»
A pesar de todo o anterior, chegouse  á penosa situación de ver o mosteiro á venda en Facebook: «O convento de
Chantada está en venda, e toda a súa propriedade ou parte. Escóitanse ofertas. Xente seria. Absterse curiosos». Todo
un oxímoro na súa redacción certamente, mais tamén outro síntoma ou mesmo metáfora do  lamentábel estado de
inoperancia e ineficiencia da política municipal. 

3 O  documento,  de  cáseque  50  páxinas,  contempla  59  alegacións  sobre  diferentes  aspectos  relacionados  co
urbanismo, a demografía, o patrimonio, o saneamento, o rural, etc. Pode consultarse íntegro na seguinte ligazón:
https://porchantada.files.wordpress.com/2016/08/alegacic3b3ns-por-chantada_cup-ao-pxom-agosto-2016.pdf  As
alegacións aínda non foron contestadas pasados máis de tres anos...

https://porchantada.files.wordpress.com/2016/08/alegacic3b3ns-por-chantada_cup-ao-pxom-agosto-2016.pdf


culturais que lles son inherentes, que as comunidades, os grupos e, nalgúns casos, os individuos

recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural e, en particular:

– a lingua galega e a súa riqueza xeolectal como vehículo do patrimonio cultural inmaterial, 

entendéndoa como sinal identitario e forma de aprehender a realidade;

– a toponimia (tamén a microtoponimia que estamos perdendo a marchas forzadas) e a 

antroponimia;

– as artes do espectáculo,  en especial  a  danza e  a  música (por  exemplo as  marchas  do

entroido, aínda non editadas), representacións, xogos;

– os usos sociais, rituais, cerimoniais e actos festivos;

– os coñecementos e usos relacionados coa natureza, por exemplo, as herbas e as súas 

propriedades curativas;

- as técnicas artesás tradicionais, actividades produtivas e procesos;

– o legado das figuras históricas senlleiras na configuración da identidade cultural da Galiza 

e comarcal, independentemente dos direitos de propriedade intelectual. Os efeitos da 

declaración estenderanse ás súas creacións cando a autoría fique debidamente 

acreditada.

Portanto, o conceito de bens patrimoniais é máis amplo do que  a priori puidese semellar,

pois  implica  e  abrangue  unha  realidade  máis  ampla  cós  visíbeis  e  evidentes  monumentos  ou

construcións do patrimonio inmóbel material.  Segundo a definición achegada pola recentemente

publicada  Lei  do Patrimonio da Galiza (Lei  5/2016, do 4 de maio,  do patrimonio cultural  da

Galiza, DOG do 16/05/2016) o patrimonio defínese no seu “Título preliminar” do seguinte xeito:

O patrimonio cultural da Galiza está constituído polos bens móbeis, inmóbeis ou manifestacións
inmateriais que, polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, paleontolóxico,
etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico e técnico, documental ou bibliográfico, deban ser
considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega
através do tempo.
Así  mesmo,  integran  o  patrimonio  cultural  da  Galiza  todos  aqueles  bens  ou  manifestacións
inmateriais de interse para a Galiza nos que concorra algún dos valores enumerados no parágrafo
anterior e que se encontren na Galiza, con independencia do lugar en que fosen creados.

Por súa vez, José Antonio Quiroga Díaz e Sonia Faria Pinto4 reflexionan sobre diferentes

definicións do patrimonio e os seus tipos apurando a definición de J. Ballart ou María Morente. Para

esta última, o patrimonio é «algo máis que cun conxunto de bens ou elementos diversos, algo moito

máis complicado ou quizais  algo moito máis vital.  É a actitude do individuo actual cara o seu

4 José Antonio Quiroga Díaz e Sonia Faria  Pinto (2018):  “Patrimonio e turismo sotible,  a  Ribeira do Miño” in
Alicerces, nº3, pp. 177-197.



pasado e historia, a súa capacidade para identificarse cunha comunidade e cun lugar e expresara esa

identificación através duns bens seleccionados»5.

Tampouco  podemos  disociar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  da  paisaxe  e  dos  usos

tradicionais  do  territorio,  ou  sexa  xebrar  artificiosamente  fitos  senlleiros  das  comunidades  que

historicamente nolos legaron e dotaron de sentido. Que se lle procuren novos valores de uso, como

o turismo, non debe ser óbice para procesos de  disneyficación ou para obviar que sen un sector

primario vizoso e vivo non hai futuro, pois os pobos comen alimentos non turismo ou tixolo. O

patrimonio non pode, en fin, separarse do conceito global de agroecossistema sendo lamentábeis as

concepcións de futuro e de país que se extraen do establihment6.

Así as cousas, é necesario protexer a agricultura, especialmente as exploracións pequenas e

medianas e o modelo extensivo que son, comparativamente, as máis intensivas en SAU e UTA’s

casando  pasado  e  futuro  do  noso  agro  na  secuencia  dos  paradigmas  mundiais  da  agricultura

multifuncional, soberanía alimentar ou da agroecoloxía. Fronte a unha globalización cada vez mais

predatoria7 que inclúe millares de millóns de consumidores, baixos salarios, ciclos de vida curtos

para os produtos e os espazos nas continuas ondas de destrución creativa, desconexión produtor-

consumidor,  mingua  de  direitos,  perda  da  soberanía  alimentar,  xentrificación  e  disneyficación

desestruturando as comunidades  indíxenas e das súas formas de vida... o noso territorio e o noso

patrimonio están aínda dispoñíbeis para orientar o camiño para un mercado sustentábel, flexíbel,

aberto  e  descentralizado tanto  no sector  primario  canto  no sector  servizos  e  da  transformación

alimentar.  En suma,  un sistema social,  económico e  ambiental  vivo e  máis  xusto que poña os

direitos do común e das futuras xeracións no topo das súas prioridades na construción dun futuro

integrador.

CONCRECIÓN DE MOTIVOS

Ao exposto, cómpre engadir a concreción daquilo que nos atinxe, é dicir,  a efeitos desta

moción sobre a catalogación, conservación e divulgación do patrimonio local de Chantada, toda vez

5  O texto, dito sexa de pasaxe, inclúe unhas propostas para o debate dun turismo sustentábel que coinciden, en
grande medida, polo exposto nas alegacións apresentadas pola nosa formación e que intitulamos “Os indíxenas
imos  comer  turismo”,  as  cales  poden  ser  consultadas  na  seguinte  ligazón:
https://porchantada.files.wordpress.com/2018/03/alegacic3b3ns_c3a1_incoacic3b3n_do_procedemento.pdf 
No entanto, todo isto vai ficar en auga de castañas vendo que a estratexia da Xunta da Galiza é incrementar até os
seis millóns o número anual de visitas de aquí a 2020. Unha aposta unicamente cuantitativa e non cualitativa e
sustentábel, pondo de parte problemas que están sendo xa severos (degradación do patrimonio, xentrificación e
disneyficación  en  Compostela,  colapso  dos  ecosistemas  e  das  infraestruturas  nas  Cies  ou  na  Illa  de  Arousa,
especulación por volta da vivenda e incremento exponencial dos alugueres por toda a parte...). Véxase ao respeito a
propria “Estratexia 2020 para o turismo da Galiza” dispoñíbel en https://www.turismo.gal/docs/mdaw/mjk1/~edisp/
turga295932.pdf  e “Turismo sem fim” in Novas da Galiza, nº 169, julho-agosto 2018.

6 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/monforte-de-lemos/2019/09/15/portomene-monforte-zara-citroen-  
vigo-xacobeo-as-riquezas-galicia/00031568567379642669343.htm 

7 Falk, Richard (2001): A globalização predatória. Uma crítica. Lisboa: Instituto Piaget.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/monforte-de-lemos/2019/09/15/portomene-monforte-zara-citroen-vigo-xacobeo-as-riquezas-galicia/00031568567379642669343.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/monforte-de-lemos/2019/09/15/portomene-monforte-zara-citroen-vigo-xacobeo-as-riquezas-galicia/00031568567379642669343.htm
https://www.turismo.gal/docs/mdaw/mjk1/~edisp/turga295932.pdf
https://www.turismo.gal/docs/mdaw/mjk1/~edisp/turga295932.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2018/03/alegacic3b3ns_c3a1_incoacic3b3n_do_procedemento.pdf


foron definidos os distintos ámbitos que inclúe o patrimonio,  a saber, bens materiais (móbeis e

inmóbeis)  e  inmateriais  e,  segundo  o  disposto  ao  abeiro  da  Lei  de  Patrimonio  da  Galiza

anteriormente citada, podemos facer unha serie de consideracións para o Concello de Chantada.

O  patrimonio  local  chantadés  dista  moito,  até  onde  nós  temos  constancia,  de  estar

catalogado debidamente nun rexistro público e accesíbel a  toda a cidadanía  (eses recursos terían

que estar aloxado no site do concello ou nun específico accesíbel desde el), recollendo os distintos

bens das categorías amentadas (patrimonio material e inmaterial). Un rexistro destas características

debe  elaborarse  a  partir  dun  intenso  traballo  de  campo  por  un  grupo  de  pesquisadores

interdisciplinar que inclúa especialistas nos campos da filoloxía, da historia, da antropoloxía, da arte

e xuristas especializados na lexislación de protección patrimonial. A importancia patrimonial é por

si suficiente como para realizar un catálogo completo que inclúa fichas pormenorizadas de cada un

dos bens con imaxes, descrición e recomendacións para a súa conservación. Perante a carencia dun

rexistro deste tipo e perante a pasividade das institucións atopámonos con que algúns dos bens non

están  correctamente  identificados,  protexidos  e  divulgados...  iso  no  mellor  dos  casos  como xa

fixemos notar no episodio recente de destrución de boa parte da contorna das mámoas do Faro en

2017 por parte de maquinaria pesada8.

Como consecuencia do anterior, Chantada mostra un déficit importante canto a sinalización

e visibilidade do seu patrimonio e, sobretodo, no que atinxe a súa conservación. Os paneis e sinais

identificadores,  cando  existen,  son  antigos  mal  conservados  ou  directamente  caídos  polo  que

dificilmente exercen na maioría dos casos a súa función. Tamén moitas veces constitúen pequenos

monólitos ao  canibalismo9 e o mal gosto promovido polas proprias institucións. Outra cuestión

indisociábel da anterior é a súa localización, pois é preciso que exista na propria vila de Chantada e

vías principais, paneis informativos e indicadores axeitados para chegar ao patrimonio, mas debe –

cando menos no rural– primarse o uso da madeira e de materiais nobres sobre outros industriais.

Non  existe  excusa  na  actualidade  para  incluír  códigos  QR,  mapas  no  site  con  coordenadas  e

indicacións para Google Maps, etc.

Para xa, é relevante conscienciármonos de que o importante non é apenas facer un cartaz,

que ten un custe elevado, ou gastar recusrsos á toa, mais planificar, formular estratexias a medio-

longo prazo e coordenarnos con verdadeiros profesionais. Falamos de futuro en común, non de

accións para gañar visibilidade partidaria-eleitoral. Non serve de nada o investimento pontoal, por

moi elevado que for, se non se asocia a unha conservación calendarizada, por exemplo véxase o

8 A día de hoxe, a pesar de reiteradas peticións por parte do noso grupo, non foi adoptada ao respeito calquera medida
real nen tampouco se abriu nengunha pesquisa para esclarecer os feitos e as responsabilidades.

9 Conceito moito máis elaborado do que o interesado feísmo, que pon o foco da responsabilidade non na política 
senón en individuos illados.



investimento realizado no roteiro de Belesar e Pincelo e o seu nulo mantemento. O que se fai de

novo debe ter en conta o seu custo de mantemento e se hai capacidade ou non para asumilo.

Canto ao denominado  canibalismo urbanístico ou  maltrato da paisaxe, o Concello como

institución ten a obriga e o deber de gardar e facer gardar a disciplina urbanística tendo claudicado

historicamente dunha das súas máis elementares competencias. Amais, esta situación de crónico

desleixo, que tanto mal fixo no espazo público e privado, precisa de concienciar e, dalgún xeito,

situar desde xa un acordo colectivo de ponto e á parte. Neste sentido, tarda adoptar iniciativas como

a creación dun folleto informativo con cores, materiais, alturas e demais cousas para loitar contra

isto, entregándollo aos construtores, nas tendas, a persoas interesadas, etc.

Existe actualmente un déficit  crónico neste concello canto á divulgación efectiva do seu

patrimonio, déficit que é incluso maior no seu achegamento aos centros de ensino coa falta absoluta

de unidades didácticas ou outros materiais, onde non existen apenas campañas locais co Concello

de achegamento ao patrimonio da contorna. Se ben é certo que o site do Concello contén unha

importante  achega  histórica  ao  patrimonio  material,  cun  percurso  xeral  pola  historia  (con

importantes erros), a súa distribución e interface non é a axeitada e, desta arte, esta medida revélase

insuficiente ficando relegada a un segundo plano ao non permitir unha visibilidade ao público xeral.

Asemade, a quen corresponde ser proactivo é ao Concello apostando por impulsar campañas

de posta en valor e divulgación do patrimonio local e non agardar a que o cidadán se achegue a

buscar  información  pola  súa  conta  a  pesar  das  dificuldades.  Nesta  dirección  podería  axudar  a

creación de mapas interactivos, mais, loxicamente, antes de facer isto cómpre conservar de forma

axeitada... Novamente, a dimensión do desleixo acumulado precisa de planificación e de non adiar

por máis tempo a adopción de medidas e iniciativas concretas.

As campañas de divulgación son escasas ficando reducidas ao Románico nos meses de estío

e ás festas e romarías de interese popular. Son inexistentes as xornadas científicas sobre asuntos

patrimoniais, saídas escolares impulsadas polo concello, exposicións, visitas guiadas a castros ou

petos das ánimas e, por deternos nalgún lugar, o Museu Terras de Asma que podería pór en valor o

muíño da Alameda e o edificio do Concello próximo, destinado, ao noso xuízo erroneamente, a

oficinas para a policía local e non a biblioteca e a museu. Un museu en dous espazos paralelos que

foren  a  casa  da  emigración,  do  Folión  de Carros,  dos  batuxos  e  das  xacías,  dos  mecos e  dos

volantes, dos xugos e dos traballos, das vítimas e da resistencia ao fascismo... En definitiva, a casa

da memoria e da reafirmación fachendosa da nosa tradición e da nosa identidade.

Neste sentido, Chantada ten que loitar por un museu para xa e ollarse no espello doutras

vilas como Allariz, con varios museus en edificios históricos agora de propriedade municipal (o

edificio da banca de Soto é un crime de lesa cultura que após décadas de vacas grosas nunca fose

tornado público). Porén, tamén é mester subliñar, e Santa María de Nogueira é o paradigma, que



para erguer un museu cómpre contar con expertos e non unicamente con persoas que, sen cuestionar

a súa boa vontade, nen teñen a formación nen as ferramenta certas.

Ao apontado engadimos que as agresións ao patrimonio non son obxecto de inspección local

nin de denuncia. Ao non existir un rexistro público e completo de todos os bens patrimoniais do

Concello é doado destruír, mutilar... Máis grave aínda é observar a despreocupación dos diferentes

gobernos coa protección dos proprios bens, se callar por estaren as pedras e a paisaxe desprovistas

de direito a voto.

Se ben é certo que a imposición de sancións no tocante ao patrimonio protexido competen á

Xunta da Galiza tamén é certo que as institucións públicas, no seu conxunto, teñen a obriga de

inspeccionar, rexistrar acta cando se produce algunha agresión ao patrimonio e apresentar denuncia

perante os rexistros pertinentes, caso ter constancia dalgunha. Igualmente,  poden catalogarse e

incoar expedientes para declarar bens de interese local. A propria Lei de Patrimonio da Galiza

contempla que  «calquera persoa, física ou xurídica,  ou entidade poderá denunciar os feitos que

poidan constituír unha infracción en materia de protección do patrimonio cultural». Que llo digan ás

mámoas do Faro ou ás airas lousadas acimentadas...

De  todo  o  explicado,  consideramos  que  a  Corporación  do  Concello  de  Chantada  debe

adoptar nesta sesión ordinaria do Pleno a seguinte 

PROPOSTA DE ACORDO

1º Realizar un rexistro público exhaustivo, completo e detallado do patrimonio local material

e  inmaterial  do  Concello  de  Chantada.  Realizarao  unha  equipa  interdisciplinar  de

investigadores  competentes  e  profesionais,  podendo  desenvolverse  en  diferentes  fases

complementares e por medio de bolsas de convocatoria aberta de investigación e catalogación

do patrimonio local.

2º  Elaborar,  en colaboración con outros entes institucionais e  asociacións,  unha  Estratexia

local para o Patrimonio e o turismo 2020-2030 con obxectivos concretos; medidas de estudo,

divulgación e promoción e seguindo as directrices expostas neste acordo, nomeadamente:

• Garantir a participación dos axentes envolvidos no turismo e no Patrimonio, así como

das comunidades afectadas polo seu impacto de xeito que a estratexia local sexa algo

que conte con participación, consenso e amplo apoio social.



• Promover a publicidade e divulgación plurilingüe en lingua galega, castelán, portugués

e inglés cando menos.

• Debater e estabelecer os niveis de carga de visitantes aceptábeis para todo o territorio e

para  cada  ben  patrimonial  en  particular,  así  como  as  medidas  de  conservación  e

reversión dos inevitábeis impactos negativos onde os houber.

• Fomentar políticas activas sobre todo o Patrimonio (estudo, protección, divulgación,

sinalización, accesos...) prioritariamente: a lingua, a historia, a natureza e a paisaxe, a

etnografía, os sendeiros e camiños...

• Definir os  elementos  patrimoniais  máis  salientábeis  para potenciar como icones  do

Concello para o groso dos visitantes.

• Vixiar con rigor que se respeita ou restaura a harmonización construtiva e paisaxística

na contorna dos bens patrimoniais.

• Recoller  liñas  de  axuda,  con  suficiente  dotación  orzamentar,  para  compensar  os

impactos negativos, envolver as comunidades afectadas e contribuír a fixar e manter a

actividade agraria e a paisaxe humanizada tradicional. Neste sentido, debe declararse

o sector primario como de importancia estratéxica no Concello de Chantada.

• Impulsar,  a  poder  ser  en  sinerxía  con  outras  administracións  públicas,  o

cooperativismo e as agrupacións de produtores, favorecendo especialmente as novas

incorporacións da mocidade e pondo en valor o extensivo e o policultivo.

• Potenciar  o  Camiño  de  Inverno  coa  creación  de  infraestrutura  pública  (coma  un

albergue, mais non apenas) que garanta o seu atractivo e recuperando os trazados

medievais históricos, que deben ser estudados e conservados correctamente e que foron

esquecidos  na proposta  de trazado actual,  nomeadamente  o do Val  do Navego e  a

variante por Oseira.  Os camiños requiren limpeza, sinalización (preferibelmente en

madeira) e guías interactivas. 

• Impulsar as especies frondosas, nomeadamente o carballo e o castiñeiro, eliminando as

especies  invasoras  ou  cercándoas  no  caso  das  grandes  manchas  de  monocultivo

promovendo  a  inserción  de  faixas  de  frondosas.  O  Concello  de  Chantada  debe

aproveitar a súa presenza nos consellos escolares para implementar novamente O día

da  pranta  e  das  árbores co  gallo  de  educar  medioambientalmente  as  crianzas  e

concienciar e reforestar con carballos, vidos, castiñeiros... 

• Coidar  o  acceso  a  todos  os  elementos,  a  súa  sinaléctica  e  planificar  zonas  de

aparcadoiro  e  merendeiros  coa  escala  axeitada  ao  territorio  e  co  uso  de  materiais

tradicionais,  realizándose  de  acordo  a  criterios  de  sustentabilidade  ambiental  e

paisaxística (pedra e lousa do país, madeira, códigos QR...). Limpeza exhaustiva.



• Fixar paneis informativos na contorna dos bens catalogadas con información adaptada

a persoas con discapacidade visual.

• Estabelecer  xornadas  fixas  e  eventuais  que  visen  a  divulgación,  coñecemento,

promoción e reflexión sobre o patrimonio, ao tempo que potencien a formación cidadá

no respeito ao patrimonio e a cualificación do persoal envolvido nos sectores atinxidos

polo turismo.

• Reforzar as  marcas  Ribeira Sacra e,  nomeadamente,  Chantada corazón da Galiza e

Chantada porta da Ribeira Sacra. En todos os actos do Concello de Chantada usar o

slogan CHANTADA CORAZÓN DE GALIZA, así como nos diversos cartaces, follas

voandeiras, cartas, etc. Denunciar en imprensa os usos indebidos do slogan.

• As páxinas do Concello usarán o .gal e, cando menos a de turismo, tería que abrirse co

slogan Chantada corazón de Galiza.

• Impulsar cos produtores de alimentos locais e os sindicatos agrarios un selo para os

seus produtos que podería aproveitar a marca  Chantada corazón da Galiza e facerse

extensíbel  aos  restantes  concellos  da  comarca  cos  que  é  necesario  coordinarse  na

defensa, conservación e promoción da nosa riqueza cultural e patrimonial partillada.

• Elaborar e difundir mapas divulgativos claros e concisos de recursos patrimoniais que

respondan  a  que  se  pode  visitar?  e  a  disposición  da  hostelaría  e  con  actividades

relacionadas co turismo.

• Programas  secuenciados  e  elaborados  por  profesionais  para  a  recuperación,

restauración e rehabilitación do Patrimonio. Asesoramento para os bens de dominio

privado.

• Creación de varias esculturas ou fitos relacionados con Chantada para que sexan un

referente de turismo e divulguen entre a poboación o coñecemento do patrimonio e da

propria historia do país do Faro. Neste sentido, propomos comezar pola Muñeira de

Chantada.

• Sensibilización  da  comunidade  fronte  a  disciplina  urbanística  e  combate  do

canibalismo urbanístico e os vertedoiros incontrolados mediante palestras formativas,

actos na rúa e demais.

• Incoar  os  expedientes  oportunos  para  declarar  bens  de  interese  local  e  árbores

senlleiras aqueles elementos patrimoniais susceptíbeis de mellorar a súa protección e

recoñecemento, a comezar polo Carballo grande de Paderne.

• Avaliar  anualmente,  nunha  comisión  plural  e  coa  integración  de  profesionais,  o

seguimento da Estratexia local para o Patrimonio e o turismo 2020-2030.



3º  Incrementar e mellorar a visibilidade efectiva e directa dos bens patrimoniais do Concello,

para o cal se levará a cabo unha reforma da sinalización dos mesmos

4º  Impulsar campañas concretas de difusión e estudo do patrimonio local para o público en

xeral, de dentro e fóra do Concello, concernente á realización de xornadas científicas anuais,

concursos, encontros, visitas guiadas ou andainas culturais polo patrimonio.

5º Desestacionalizar a oferta cultural e divulgativa dos meses de verán, ofertando visitas e

actividades todo o ano, con especial fincapé nos períodos festivos fóra do verán como o Nadal,

o  Entroido  e  a  Semana Santa.  Neste  sentido,  cómpre  fixar un  calendario  anual  entre  as

asociacións e o Concello para non ter nun mesmo día varias actividades e termos unha vila

máis dinámica, diversa e cohesionada social e culturalmente.

6º  Divulgar  o  patrimonio  local  nos  centros  de  ensino  mediante  un  Plano  de  divulgación

patrimonial,  a  elaborar  seguindo  as  directrices  do  presente  acordo,  que  atinxa  á  escola

primaria  e  secundaria  e,  en  colaboración,  cos  claustros  dos  centros  (unidades  didácticas,

saídas extraescolares, concursos e actividades...). 

7º  Creación  dun  site  plurilingüe  específico  para  o  turismo  (https://corazondagali  ci  a.gal  )

centrado na divulgación e a promoción turística dos bens patrimoniais locais. Esta actuación

acompañarase de mapas e trípticos, sen prexuízo da edición e elaboración doutros materiais

como libros e folletos (entre estes a publicación que recolla o traballo de catalogación e estudo

do patrimonio proposto neste acordo). O site debe, por defeito, estar na lingua propria do país

e,  como  mínimo,  estar  dispoñíbel  en  galego  internacional  (portugués),  inglés,  francés  e

castelán.

8º Concretar e definir un protocolo de actuación e denuncia, en caso de calquera agresión ao

patrimonio material catalogado no Concello.

9º  Tomar  as  medidas  oportunas  para  garantir  a  prevalencia  dos  direitos  rexistrados  do

Concello  de  Chantada  sobre  Chantada,  corazón  da  Galiza  (/Galicia)  para  o  que  debe

elaborarse un protocolo de actuación que inclúa tamén o procedemento na vía xudicial. 

https://corazondagaliza.gal/
https://corazondagaliza.gal/
https://corazondagaliza.gal/


10º Incoar o expediente de ben de interese local das hortas do Casco histórico, dada a súa

importancia histórica, a súa dimensión como testemuñas das formas de vida vilegas e seren

garantía do mantemento da paisaxe e da visión conxunta do proprio casco histórico.

En Chantada, Corazón da Galiza, a 23 de setembro de 2019.

Grupo municipal Por Chantada-CUP.
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