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PAULA VÁZQUEZ VERAO e ANTÓN FENTE PARADA, voceira e voceiro dos grupos municipais

de Agroma Sober  e  Por  Chantada-CUP,  dos Concellos  de Chantada e  Sober,  integrados  na

Plataforma Por un Interior Galego Vivo (https://interiorgalegovivo.wordpress.com/), con domicilio a

efectos de notificacións no local do Grupo Municipal de AGROMA SOBER, rúa do Progreso s/n,

Sober 27460 (LUGO) e correo electrónico  unidadepopularsober@gmail.com comparece ante o

Instituto de Estudos do Territorio e presenta as seguintes  

ALEGACIÓNS EN RELACIÓN AO PLAN DE ACCIÓN DA PAISAXE RIBEIRA SACRA

PRIMEIRA.- O  Plan de acción da paisaxe da Ribeira  Sacra, elaborado  en marzo de 2021 é

apenas  unha  proposta  de  sinalización  de  dous  roteiros  panorámicos  a  realizar  en  vehículos

particulares, que contempla pequenas actuacións que non melloran os peores impactos sobre a

paisaxe e fomenta un modelo turístico predador e fundamentado en converter o teritorio nunha

marca territorial de consumo rápido e selfie. 

Por outras palabras, preséntase como plan o que realmente son dúas actuacións puntuais para

acondicionar  lugares  onde  sacar  fotos  para  o  Instagram.  De  feito,  se  ben  o  plan  identifica

elementos disruptivos da paisaxe, non ten o suficiente orzamento como para acometer todas as

actuacións  necesarias,  limitándose  o  groso  das  accións  á  racionalización  da  sinaléctica  e

información  sobre  dous  futuros  roteiros,  así  como  certas  medidas  de  revexetación,  algo

importante, mais absolutamente insuficiente, limitadas a plantar algunha árbore. 

Semella que o interese deste  Plan de Acción é  destacar a vista panorámica,  crear itinerarios

visitábeis en automóbil para comprender a paisaxe e facer fotografías, precisamente o modelo de

turismo do que debemos refugar e que non xera valor para o territorio. Mais isto non é un plan de

protección da paisaxe: é un plan de promoción turística da paisaxe.

Polo  exposto,  proponse  reelaborar  o  plan  enfocándoo  a  definir  actuacións  globais  que

redunden na consecución do obxectivo de acadar a calidade paisaxística en todo o ámbito

da Ribeira Sacra.

Os diferentes planos auspiciados pola Xunta da Galiza dun tempo a esta parte a pesar de conter

enunciados  contrarios  só  contemplan  actuacións  orientadas  a  un  turismo  predatorio  en
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consonancia coa estratexia de ordenación de territorio que só nos fai perder SAU e aumentar os

desequilibrios e o acaparamento de terras (tamén agora con parques eólicos dentro da reserva de

Biosfera –Courel–, na Rede Natura (LIC Monte Faro) e posibelmente na Ribeira Sacra, segundo

consta no Rexistro eólico da Galiza1.

SEGUNDA.-  Chamar  Plan  de  acción  da  paisaxe  da  Ribeira  Sacra a  este  documento  venlle

grande, tanto como cativo é o seu Orzamento: 132.110 € repartidos en tres anualidades e dez

concellos, tocando a 13.211 € cada municipio. Cómpre descontar os 17.000 € xa gastados no

estudo de actuacións e propostas, segundo expón o documento. O propio documento recoñece «a

imposibilidade de abordar o desenvolvemento de todas estas actuacións a través do orzamento

do Plan de Acción», polo que se está presentando un plan de medidas parciais e puntuais, aínda

que se recoñece que cómpren actuacións xerais. 

Polo exposto, proponse aumentar o orzamento do Plan de Acción da Ribeira Sacra e do Plan

de Acción da Paisaxe.

TERCEIRA.-  Contradicindo o artigo 23 do Decreto 96/2020, polo que se aproba o Regulamento

da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe da Galiza, ao plan fáltalle a descrición ben

detallada de cada medida.

Polo exposto, proponse que partindo dun plan global se detalle o orzamento e actuacións de

cada medida e non só das liñas xerais.

CUARTA.-  a  O  documento  identifica  necesidades  en  relación  á  eliminación  de  vexetación

alóctona e propón medidas necesarias, mais con escaso orzamento e só centradas nos puntos

das rutas identificados como puntos de interese panorámico: erradicación de plantas invasoras,

revexetación con especies  autóctonas,  información das especies.  Dado que as actuacións de

“revexetación” so ocupan 11.200 €,  é dicir,  8,4% do plan,  nada se pode agardar en canto a

medidas necesarias como a erradicación de eucaliptos e outras especies invasoras ou control das

plantacións prohibidas en Rede Natura.

Polo exposto, proponse aumentar o orzamento das actuacións de revexetación, restauración

ecolóxica, limpeza e conservación.

1 Dentro da ADE San Sebastián, unha das que existen en Chantada, localizamos un parque eólico 263. Vaqueriza, de
9 aeroxeradores e 170 metros de diámetro. Estes aeroxeradores serían dos máis grandes de Galiza. Figura no estado
“nova solicitude”. 



CUARTA.- b

Polo  exposto,  proponse  establecer un plan detallado para o control  das plantacións non

autorizadas en Rede Natura.

CUARTA.- c

Polo exposto, proponse establecer un plan de erradicación do eucalipto na Ribeira Sacra.

CUARTA.- d

Polo exposto, proponse elaborar un estudo do estado da fauna e flora fluviais e un plan de

conservación.

QUINTA.-  O documento  recoñece que houbo pouca participación  social,  cuestión que debera  ser

incentivada,  mais  non  entende  que un territorio  non  se ordena  de  arriba  abaixo  sen contar  coas

poboacións nin fomentar unha cultura de codecisión, que nunca se incentivou. 

De por parte, estabelécese como interlocutor da sociedade civil ao Consorcio de turismo, cando é

un  ente  totalmente  dependente  da  vontade  da  propria  administración  autonómica  e  das

administracións  locais.  En  consecuencia,  a  verdadeira  sociedade  civil  organizada  e  non

dependente  –portanto  a  sociedade  civil  nun  sentido  republicano–  é  totalmente  excluída  e

silenciada, aspecto que levamos reiterado unha e outra vez.

Os procesos sobre o territorio  requiren codecisión e participación real, ou, o que é o mesmo,

requírese a existencia de deseños desde abaixo que se socialicen e asuman polos habitantes do

territorio como seus.

Polo  exposto,  proponse abrir  un  proceso  participativo  que  involucre  a  municipios  e

sociedade civil.

SEXTA.-  O documento  recoñece varios  impactos  na  paisaxe  cos  que concordamos  – vexetación

alóctona,  mal  estado  de  conservación  de  núcleos…  -,  pero  non  ten  propostas  de  solución  nin

financiamento.  É máis,  son problemáticas que vimos sinalando tamén nos períodos de exposición

pública dos diferentes instrumentos de ordenación impulsados desde a Xunta (Reserva de Biosfera,

BIC Ribeira Sacra, POMF San Fiz de Asma...) sen que se teñan feito nada ao respecto.

Tampouco sinala como ameaza de impacto sobre a paisaxe a instalación de macroeólicos nin os

actuais muíños de vento existentes na contorna. Só ten impacto para a Xunta o que fan as persoas

que  viven  no  territorio,  que  deben  lidar  con  crecentes  trámites  burocráticos  e  comezar  a  operar

conforme  a  parámetros  que  baten  frontalmente  coa  cultura  do  “ti  vai  facendo”  promovida  polos

responsábeis públicos durante décadas.  Agora o “ti vai facendo” só se aplica ás multinacionais e aos



fondos de inversión con sede en Luxemburgo. Cousas do “progreso” e da “protección” do territorio,

eufemismos para unha ofensiva neocolonial e espoliadora dos medios de vida das poboacións locais.

Así, dáse o paradoxo de que o documento identifica o impacto de granxas que «cortan as siluetas da

paisaxe», mais non sinala iso mesmo das instalacións de enerxía eólica. Con todo, esto ocupa unha

folla no documento, polo que pouco se pode afondar.

Polo exposto, proponse  reelaborar o estudo sobre os impactos na paisaxe facéndoo máis

amplo e zonificado.

SÉPTIMA.-  Un plano da paisaxe precisa focar tamén o crecente impacto das embarcacións nos

ríos Miño e Sil,  a proliferación de pantaláns e outros impactos sobre a vexetación ripícola e a

fauna fluvial. 

Polo exposto, proponse  que a Confederación Hidrográfica e outras administracións deben

coordinar un plano de acción que estexa á altura dunha reserva de biosfera que ocupa o

10% do territorio galego e conta con numersosos cursos fluiviais, mais tamén de cara á

futura declaración de Patrimonio da Humanidade.

Atentamente.

Paula Vázquez Verao e Antón Fente Parada,  voceira e voceiro de AGROMA SOBER e POR

CHANTADA-CUP, da rede Interior Galego Vivo.

27 de abril de 2021.


