
O Consorcio de Turismo  da Ribeira Sacra debe
especular menos co patrimonio cultural. 

A proposta sobre as barcas do Miño evidencia descoñecemento, cando non se conta
coa sociedade civil nen se define unha estratexia-marco con viabilidade, e acompaña
no tempo o  Plan de acción para a paisaxe da Ribeira Sacra que apenas supera os
100.000€ en dúas anualidades e a repartir entre 10 concellos. 

Anuncios  sen  substancia  que  nos  dirixen  ao  desastre:  un  modelo  neocolonial  e
invasivo, de costas aos indíxenas e que se fundamenta nunha inventio da Ribeira
Sacra para criar unha marca territorial artificial.

Fronte a isto, propomos resgatar os valores e os elementos patrimoniais realmente
existentes nas comunidades locais, desde unha perspectiva global e coordinada, que
permita a participación real da cidadanía. Os habitantes do territorio debemos ser os
protagonistas  das  políticas  que  se  implementen  no  mesmo  para  asumilas  como
proprias  e  dotalas  de  viabilidade  e  sinerxias  que  retroalimenten  a súa  eficacia  e
eficiencia.

Indicar,  finalmente,  que  o  turismo,  se  ten  unha  planificación  e  unha  xestión
axeitadas, pode traer beneficios económicos e sociais. que poden mellorar a calidade
de vida das comunidades,  así  como xerar oportunidades de emprego. Porén,  con



esta  proposta  dos  pasos  de  barca,  carente  de  calquera  planificación,  con
descoñecemento sobre o interese das comunidades locais e dos propios visitantes –
como recoñece a propia xerente–, queda en evidencia a incapacidade do Consorcio
de  Turismo  Ribeira  Sacra  para  facer  unha  xestión  axeitada  que  «poida  traer
beneficios económicos e sociais para a vida das comunidades».

Despois  de ler  na imprensa1 a  proposta que o Consorcio de Turismo Ribeira Sacra

formula sobre a recuperación de diferentes “pasos tradicionais de barca” queremos

facer públicas, desde Por Chantada-CUP, as seguintes consideracións:

1. O patrimonio  pertence á  sociedade,  pertence  ás  comunidades  locais,  mais

estas  son  sistematicamente  excluídas  desde  as  administracións  e  os  seus

chiringuitos  paralelos  que,  falsamente,  se  apresentan  como  “a  voz”  da

sociedade  civil  da  Ribeira  Sacra,  o  que  é  evidentemente  falso  e  exclúe

sistematicamente  aquelas  voces  que  non  coinciden  co  relato  único  que

desexan impor as administracións.

2. As barcas tradicionais como recurso de apoio á pesca nos ríos ou como medio

de transporte de persoas e mercadorías desapareceron dos ríos Miño e Sil hai

moitos anos2. Afortunadamente existen na actualidade novas infraestruturas e

novas formas de transporte que facilitan as tarefas das persoas que traballan a

terra nas escarpadas ribeiras do Miño e do Sil. Calquera iniciativa seria debería

partir da historia e dun traballo de documentación rigoroso e elaborado por

unha equipa interdisciplinar de expertos.

3. A restitución de bens patrimoniais, como é o caso que se formula coas barcas

de río, debe ser feita por actores sociais concretos da propia comunidade, que

1 Albo Francisco (2021): “La Ribeira Sacra recuperará para el turismo los tradicionales pasos de
barcas”  in La  Voz  de  Galicia.  Edición  Lemos,  17/04/2021.  Dispoñíbel  en:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2021/04/17/ribeira-sacra-recuperara-turismo-pasos-
barcas/0003_202104M17C1991.htm     (última consulta 26/04/2021).

2 A última barca de paso utilizada por un veciño no municipio de Chantada foi no lugar de Pincelo (A
Sariña).  Tiña  incorporado  motor  na  traseira  e  desapareceu  do  rio  nos  albores  dos  anos  2000.  Na
parroquia de Nogueira de Miño a última barca desapareceu na década de oitenta.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2021/04/17/ribeira-sacra-recuperara-turismo-pasos-barcas/0003_202104M17C1991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2021/04/17/ribeira-sacra-recuperara-turismo-pasos-barcas/0003_202104M17C1991.htm


son, en definitiva, os seus portadores lexítimos. Esa construción ideal que o

Consorcio  de  Turismo  Ribeira  Sacra  mostra  deste  patrimonio  cultural

desaparecido  é  incompatíbel  cos  principios  do  patrimonio  mundial  da

UNESCO3, que en poucas semanas será recoñecido para a Ribeira Sacra, no que

se afirma que

certos bens do patrimonio cultural e natural apresentan un interese excepcional  
que exixe se conserven como elementos do patrimonio mundial da humanidade  
enteira

e que se 

estabeleza  un  sistema  eficaz  de  protección  colectiva  do  patrimonio  cultural  e
natural  de valor excepcional  organizada dunha maneira permanente, e segundo
métodos científicos y modernos. 

A proposta lanzada desde o Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, como outras

que ten feito anteriormente4, non está organizada nen se basea en principios

científicos  e  modernos,  amosando  descoñecemento  sobre  cal  é  o  interese

excepcional do patrimonio cultural que temos na Ribeira Sacra. 

En calquera caso,  a recuperación unilateral  das barcas tradicionais  feito por

xestores,  entidades  administrativas  ou  académicos  alleos  á  realidade  social

onde se pretende recuperar este ben cultural supón: a) unha ameaza para os

valores culturais  locais,  b)  unha ameaza para a autoestima dos veciños que

aínda  viven  nestes  lugares  e,  sobre  todo,  c)  unha  inseguridade  no

recoñecemento do patrimonio cultural.

a. Ameaza para os valores culturais locais porque se pretende dar “valor”

(de cambio que non de uso) a un ben cultural que neste momento é

3 http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 

4 Por pór apenas dous exemplos ilustrativos en datas bastante coincidentes (a época do ano das ideas
felices dun ente desconectado totalmente da sociedade civil mais que a Xunta teima por comenencia en
apresentar como interlocutor representativo para todo?): 

 “La ruta de las «iglesias luciérnagas» abrirá este verano con paradas en diez monumentos” in
La  Voz  de  Galicia.  Edición  Lemos,  27/04/2007.  Dispoñíbel  en:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/o-savinao/2007/04/27/ruta-iglesias-luciernagas-
abrira-verano-paradas-diez-monumentos/0003_5755501.htm (última consulta 26/04/2021). 

 “El consorcio Ribeira Sacra diseña un espectáculo para la presa de Belesar” in La Voz de Galicia.
Edición  Lemos,  21/03/2021.  Dispoñíbel  en:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2006/03/21/consorcio-ribeira-sacra-disena-
espectaculo-presa-belesar/0003_4620331.htm (última consulta 26/04/2021). 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2006/03/21/consorcio-ribeira-sacra-disena-espectaculo-presa-belesar/0003_4620331.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2006/03/21/consorcio-ribeira-sacra-disena-espectaculo-presa-belesar/0003_4620331.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/o-savinao/2007/04/27/ruta-iglesias-luciernagas-abrira-verano-paradas-diez-monumentos/0003_5755501.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/o-savinao/2007/04/27/ruta-iglesias-luciernagas-abrira-verano-paradas-diez-monumentos/0003_5755501.htm
http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf


alleo á propia comunidade, aínda que formara parte dela no pasado,

mentres  se  omite  outros  bens  culturais  de  valor  etnográfico  e

etnolóxico  que  aínda  son  utilizados  e  recoñecidos  pola  comunidade

local.

b. Ameaza  para  a  autoestima  das  comunidades  locais porque  son

xestores  externos  á  comunidade  quen  pretende  recuperar  un  ben

cultural sen dar explicación sobre os criterios de que patrimonio debe

ser conservado e por que razóns, esquecendo os xestores cales son os

intereses  e  coñecementos  culturais  dos  veciños  e  veciñas  das

comunidades locais afectadas.

c. Supón unha  inseguridade no recoñecemento do patrimonio  cultural

porque é unha proposta arbitraria por parte do Consorcio de Turismo

que, ademais, non forma parte dun plan específico de recuperación do

patrimonio cultural da Ribeira Sacra. 

4. Para desenvolver un proxecto destas características requírese unha inversión

económica,  unha infraestrutura de aceso e unha contextualización cultural

para  os  visitantes,  que  en  ningún  caso  se  contempla  na  proposta  que  o

Consorcio de Turismo fai público na prensa5. Fumo sen alicerces sólidos: pasos

de barca ou paseos en barca? Recuperación patrimonial e servizo para quen

habita o territorio ou inventio e elemento dun parque temático ao ar libre para

continuar disneyficando a Ribeira Sacra? Algo incardinado do territorio debe ter

viabilidade, pois sen ela asistimos máis unha vez a cartos públicos tirados e

sem retorno no territorio, que é esencial para fixarmos poboación.

5. A viabilidade dos pasos debe asentarse en centros culturais contextualizados

e que estabelezan sinerxías cos sectores produtivos e a comunidade, podendo

ollar  para  referencias  ao  Douro  e  os  barcos  rabelos  a  vela.  Propostas  en

5 Nomeadamente, no site do Consorcio non figura nada, aínda que a proposta vai da liña das viaxes en
globo  e  outras  propostas  de  consumo  rápido  da  marca  territorial  Ribeira  Sacra  baixo  parámetros
ultraliberais  que  obvian  o  direito  ao  territorio  e  a  Teoría  Xeral  de  Sistemas  da  xeografía.  Non  se
comprende o territorio como un sistema de cuxa orde e caos depende a viabilidade de o futuro das
comunidade locais, mais apenas como un agregado de eventos que exploren o espazo como xerado de
lucro, de valor de cambio.



Sernande ou Pincelo teñen en conta o impacto e xestión dos vehículos e as

infraestruturas  existentes?  A  viabilidade  podería  ser  maior  en  Belesar  ou

Doade,  mais xa existe o catamarán (o Consorcio solapa a Deputación?).  Cal

sería  o  custe  do servizo  e  con  que  se  complementa?  Permite  emprego  en

condicións  laborais  dignas  e  estábel   ou  apenas  precariedade  estacional?

Tamén sería óptimo que os camiños para chegar ao río fosen transitábeis.

6. Existen diversos lugares no municipio de Chantada con inversións dirixidas ao

acceso das persoas visitantes que están totalmente abandonadas: miradoiros,

camiños, etc., polo que resulta evidente que o Consorcio de Turismo debería

de coñecer mais o territorio e especular menos co patrimonio cultural, do que

ademais evidencia descoñecemento.

7. A  propia  páxina  web  do  Consorcio  de  Turismo  Ribeira  Sacra  reduce  o

patrimonio  cultural  das  Ribeiras  do  Miño a  bens  inmóbeis,  omitindo  o

patrimonio  etnolóxico  e  etnográfico  do  que  as  comunidades  locais  son

portadoras.

 

8. Indicar,  finalmente, que o turismo, se ten unha planificación e unha xestión

axeitada,  pode  traer  beneficios  económicos  e  sociais que  poden  mellorar  a

calidade de vida das comunidades, así como xerar oportunidades de emprego6.

Porén, con  esta  proposta  dos  pasos  de  barca,  carente  de  calquera

planificación, con descoñecemento sobre o interese das comunidades locais e

dos propios visitantes –como recoñece a propia xerente–, queda en evidencia

a incapacidade do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra para facer unha xestión

axeitada que  «poida traer  beneficios  económicos  e  sociais  para  a  vida  das

comunidades».

ALTERNATIVAS

Por Chantada-CUP aposta por un turismo planificado tanto coas comunidades

locais  como  co  tecido  produtivo  ligado  ao  turismo.  O  Consorcio  debe  facilitar  a

6 Organización Mundial do Turismo (2016): Alianza entre turismo y cultura en el Perú. Modelos de 
colaboración entre turismo, cultura y comunidad. Madrid: OMT. Dispoñíbel en https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417575 (última consulta 26/04/2021).

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417575
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417575


dinamización  dos  municipios  da  Ribeira  Sacra,  complementando  as  propostas

municipais relacionadas co turismo e non actuar por impulsos e sen planificación. É

importante, amais, que este impulso se fundamente nunha visión holística que envolva

os sectores máis dinámicos da sociedade civil e non que sexa dependente, ou servo,

das aritméticas partidistas.

Por Chantada-CUP propón a creación dun Plan Estratéxico de Conservación e

Salvagarda  do  Patrimonio  Cultural  de  Chantada  2023-2030,  participado  polas

comunidades  locais  onde  se  asenta  o  respectivo  patrimonio,  consensuado  con

diferentes  entidades asociativas  e  asesorado  por  diferentes  persoas  de  recoñecido

prestixio no ámbito do patrimonio.  Integraríase nunha  ESTRATEXIA LOCAL PARA O

PATRIMONIO E O TURISMO 2020-2030,  que enunciamos através dunha moción ao

comezo desta lexislatura como resultado dun demorado proceso de esculca que se

desenvolveu dun grupo de traballo de patrimonio na lexislatura (2015-2019)7.

Así pois,  as políticas municipais e supramunicipais de patrimonio teñen que

responder a unha planificación que estabeleza prioridades e dispor de orzamento

específico, como faremos a partir de 2024 se somos goberno. 

Por  Chantada-CUP  promove,  como  medida  de  xestión  sustentábel  do

patrimonio cultural8 existente no conxunto do municipio de Chantada, a creación de

iniciativas de apoio económico e loxístico directo aos veciños e veciñas para arranxo,

mantemento  e  difusión  do  patrimonio  cultural recoñecido  polas  persoas  de  cada
7 “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-
20230” in Por Chantada. Dispoñíbel en  https://porchantada.files.wordpress.com/2019/09/mocic3b3n-
de-por-chantada-cup-para-o-estudo-catalogacic3b3n-e-posta-en-valor-do-patrimonio-material-e-
inmaterial-do-concello-de-chantada.pdf (última consulta 28/04/2021).

8 No artigo 1.2 da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural da Galiza considérase que «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 a través do tempo. Así mesmo, integran o
patrimonio cultural da Galiza todos aqueles bens ou manifestacións inmateriais de interese para a Galiza
nos que concorra algún dos valores enumerados no parágrafo anterior e que se encontren na Galiza,
con independencia do lugar no que fosen creados».

https://porchantada.files.wordpress.com/2019/09/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-o-estudo-catalogacic3b3n-e-posta-en-valor-do-patrimonio-material-e-inmaterial-do-concello-de-chantada.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2019/09/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-o-estudo-catalogacic3b3n-e-posta-en-valor-do-patrimonio-material-e-inmaterial-do-concello-de-chantada.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2019/09/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-o-estudo-catalogacic3b3n-e-posta-en-valor-do-patrimonio-material-e-inmaterial-do-concello-de-chantada.pdf


comunidade  local:  festas,  feiras,  romarías,  festivais,  certames  musicais,  palcos  da

música,  banda de música,  grupos de música tradicional,  mostras de teatro,  presas,

muíños, fontes,  lavadoiros, palleiras, hórreos, airas, muros, muras, adegas, pombais,

cruceiros,  petos  de  ánimas,  pontes,  pasares,  camiños  reais,  camiños  tradicionais,

camiños  o  Faro,  camiños  a  Santiago,  castros,  gravados  rupestres,  aldeas,  casas,

lareiras, chemineas, fornos, corredores, varandas, balcóns, canzorros, portas, aldrabas,

pechos, trancas, prazas da vila, fábricas ou comercios, e todos os apeiros, ferramentas,

instrumentos, mobles e utensilios que ocupan as construcións ou se precisan para que

exerzan  a  súa  función;  ademais  daquel  patrimonio  cultural  relacionado  coa

transmisión oral: toponimia e micro-toponimia, variantes fonéticas e lexicais da lingua,

e,  en xeral,  calquera  saber  e  habilidade relacionada cun oficio tradicional,  traballo

colectivo ou ben patrimonial que permaneza na actualidade. 

En definitiva, non se trata de aprofundar nun modelo neocolonial de inventio

da  Ribeira  Sacra  para  criar  unha  marca  territorial  artificial,  mais  de  resgatar  os

valores e os elementos patrimoniais realmente existentes nas comunidades locais.

Chantada, 28 de abril de 2021.

Grupo de traballo de Patrimonio. Comisión política de Por Chantada – CUP.


