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EDITORIAIS

É ben coñecida a postura do Colectivo Ecoloxis-
ta do Salnés (CES) fronte ao campionato do tiro
ao pombiño que dende fai décadas estase a cele-
brar na illa da Toxa. Principalmente, o que nos
move a posicionarnos en contra son os calafríos
que nos percorren a pel ao pensar que hai xente
que goza matando á cría dun animal que aínda
non controla o seu voo, e á que ademais se muti-
la para mellorar o éxito do tirador. Pero quizais
peor ca isto sexa ver como todo isto se facía sen
ningún respecto ás leis vixentes e, o que é peor
aínda, que eran esquecidas polas administracións
competentes. Temos que recordar que decote
estas probas de tiro ao voo se realizaban sen os
permisos pertinentes que debían solicitar á Con-
sellería de Medio Ambiente, que se empregaba
munición prohibida de chumbo que logo cae nas
augas do humidal protexido do Umia-O Grove
(provocando enfermidades ás aves silvestres, que
tragan os perdigóns, e tamén aos mariscos que fil-
tran as augas co chumbo disolto) e que as medi-
das de seguridade non eran as máis apropiadas.

Estes argumentos eran os que unha e outra vez
esgrimía o CES ante as administracións e a socie-
dade, argumentos respaldados pola lei vixente e
que tantas veces foron simplificados por algúns.
Así, a administración local e os sectores que se
enriquecen con esta actividade, sen preocuparse
da busca de solucións, só argumentaban que “os
ecoloxistas se preocupan máis polas aves que pola
xente” (unha frase tan demagóxica e tan escoitada
que xa cansa). Pero o ano pasado a Consellería de
Medio Ambiente cumpría o seu papel e mesmo
parecía que nos podiamos tranquilizar ante a espe-
ranza de que a lexislación ambiental se ía respec-
tar. Dita Consellería pediulle á organización que
empregaran outro tipo de munición e que se res-
ponsabilizara da limpeza dos milleiros de perdi-
góns de chumbo que están a contaminar o
humidal. Sen estas medidas o campionato non se
podería autorizar. Mais os promotores da activida-
de fixeron oídos xordos ante esta advertencia e o
campionato celebrouse igualmente, quizais anima-
dos pola lei da vista gorda e dos feitos consuma-
dos que durante anos lles rexía.

Ante este paso adiante da Consellería de Medio
Ambiente, apoiado este ano polo informe elabo-
rado pola Delegación do Goberno, o Concello
do Grove e os promotores e sectores implicados
comezan a buscar alternativas que lles permitan
cumprir as leis. Todos podemos ler na prensa
como estas alternativas existen: busca de lugares
máis apropiados e seguros, emprego de munición
de porcelana, instalación de pantallas protectoras
contra os perdigóns, etc. Quizais estas medidas
implican un gasto non previsto por parte dos
organizadores do evento, mais...non é esta unha
actividade que move tanto carto?

Mais, despois da poeira, que nos queda? Pois que
a vergoñenta actividade repetirase este ano, cun-
has medidas que segundo eles lles fan cumprir a
lei.Temos que recordar que o presidente da Fede-
ración de Tiro al Vuelo dixo aos medios de comu-
nicación que non lles sería posible reunir a
suficiente munición “ecolóxica” (como eles lles
chaman) para este ano.

Parece que a petición que formulou o Presidente
do Goberno de Galicia na súa visita ao Grove
non caeu en saco roto cando pediu xenerosidade
para que este ano se puidera celebrar o campio-
nato do tiro ao pombiño. Non cabe dúbida que a
Administración foi “xenerosa” ou se se le entre
liñas, este ano vai facer o de tódolos demais anos,
mirar para outro lado.

A Administración foi xenerosa, e tamén o mar, e
os pombiños, e os dereitos dos animais, e o maris-
co. E os promotores... foron xenerosos? Din que
se comprometeron a poñer barreiras e a cambiar
a munición. Haberá que velo, pois tras as declara-
cións que fixeron sobre a dificultade en atopar
munición, pouca credibilidade teñen. Ademais,
coma as barreiras sexan tan eficientes coma as de
anos anteriores, apañados vamos.

Un bo exemplo de xenerosidade sería que os pro-
motores do evento se comprometan a limpar os
milleiros de perdigóns de chumbo que seguen
estando no humidal e dos que parece que nin-
guén se acorda.

Tiros ao pombiño: chumbo e vista gorda
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O URBANISMO (con maiúsculas e na teoría),
ten por obxectivo a ordenación do espazo dos
asentamentos humanos, empregando disposi-
cións teóricas e técnicas multidisciplinares. Mais
a práctica urbanística está a disentir desta defi-
nición en moitos aspectos: existe ordenación
territorial no Salnés ou é máis ben caos urba-
nístico? Téñense en conta disciplinas como
conservación do patrimonio natural e cultural,
hidrografía, xeoloxía...? Dende os anos 50 ata
os nosos días, Galicia está a sufrir uns cambios
económicos, sociolóxicos, culturais e demográ-
ficos que se converteron nun verdadeiro reto
para os planificadores do territorio, reto ante o
que moitos técnicos, políticos e boa parte da
sociedade non souberon responder. Dende
logo o abandono do rural do interior e a con-
centración poboacional na costa está a cambiar
a paisaxe da costa e do Salnés, feito acrecenta-
do polo grande atractivo turístico que supón o
aínda belo paisaxe do noso val.

Un dos aspectos que máis chama a atención da
nosa caótica paisaxe urbanística é a dispersión.
Tense comentado que é algo intrínseco ao
noso xeito de vida, á nosa cultura, mais... pode-
mos considerar o modelo de dispersión dos
nosos antergos igual ao actual?

A antiga paisaxe do Salnés estaba dominada por
vilas de tamaño medio, rodeadas por unha serie
de aldeas, pequenas e dispersas. Mais estas alde-
as ocupaban o centro dunha rede de sendeiros
que conducían ás leiras circundantes onde se
traballaba. Así, a dispersión das aldeas atendía a
un criterio claro de ordenación do territorio
labrego, onde o solo, xa daquela considerado
coma un recurso natural do que se dependía,
estaba dividido segundo a súa capacidade pro-
dutiva (monte, pasto, leira, solo para vivenda).

Así, a paisaxe cultural do rural galego confor-
maba unha paisaxe en mosaico de pequenas
parcelas e distintos usos. Mais a dispersión
actual non responde a estes criterios cultu-
rais, xa que a economía e a cultura rurais
estanse a perder na nosa comarca. Este terri-
torio, antigamente rural, estase hoxe a urbani-
zar seguindo un modelo de crecemento
difuso, e sen un paraugas de planificación que
poida parar a paisaxe actual de “unha casa
aquí e outra acolá”, onde as antigas fincas de
labor estanse a converter indiscriminadamen-
te en solares, facendo visible a idea de que
actualmente a xente que vive “no” rural non
vive “do” rural.

Esta desorde urbanística, ademais de amparar
actuacións pouco éticas por parte dalgúns
mandatarios, está a afectar a moitos ecosistemas
naturais e complica a xestión ambiental dos
concellos.Temos que pensar que alá onde haxa
unha casa haberá ocupación dun terreo, gasto
enerxético, produción de lixo, necesidade de
comunicacións... aspectos que parecen esque-
cerse á hora da planificación urbanística e da
xestión sostible de aspectos tan importantes
coma a recollida selectiva dos residuos, a depu-
racións das augas residuais, o aforro enerxético,
o plan de estradas, a conservación dos espazos
naturais e da nosa paisaxe...

É preciso que se levanten voces técnicas que
defendan parámetros de desenvolvemento
sostible no urbanismo, e que estas voces
berren para que os concellos as escoiten tanto
como ás voces do sector inmobiliario. Os
concellos deben romper o monólogo inmobi-
liario e apostar por un coro de disciplinas que
sexan capaces de artellar o territorio con sen-
tido común.

Medio ambiente, o derradeiro dos parámetros
do urbanismo do Salnés
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Que modelo de urbanismo temos no Salnés?

Tras o termo de tan alta sonoridade coma cida-
de difusa agóchase un modelo de ordenación
do territorio, sobre o que foi e está a ser cons-
truída Galicia e o Salnés. Se nos situamos ante
calquera mapa de municipios galegos onde se
compare densidade poboacional poderemos
observar como o sistema principal, formado
polas sete cidades galegas, están sendo com-
plementadas por un sistema de vilas e núcleos
periféricos. 

Substantivos coma vila ou cidades, están a per-
der significado en Galicia, especialmente na

franxa costeira, e van
substituíndose por
termos como aglo-
meracións poboacio-
nais ou áreas
urbanas. Así mesmo
verbas coma rururba-
no, suburbano ou
periurbano estanse a
meter de cheo no
noso léxico. Aquel
territorio rural que se
atopaba preto das
cidades ou nas vías

de unión entre elas (o eixo atlántico, por exem-
plo) foi transformándose urbanisticamente e
economicamente, sobre todo a partir dos anos
50, pasando de ter unha relación de depen-
dencia coa cidade a ter unha relación de periur-
bano. Estas zonas periurbanas están a ser
ocupadas por unhas densidades de máis de
200 habitantes por km2, dato este que actúa
nos tratados urbanísticos europeos como fron-
teira entre zonas rurais e rururbanas.

Así, se queremos facer unha lectura realista da
situación deberemos abandonar esa idea, que
aínda perdura, da Galicia cun territorio emi-
nentemente rural, onde as cidades son unha
excepción. O territorio galego está definido
pola presenza destes sistemas complexos de
cidades difusas e que precisan urxentemente
dunha ordenación do territorio que teña en
conta este novo escenario.

Resulta fácil encadrar a paisaxe urbanística da
comarca do Salnés e dos municipios da Ría de
Arousa neste escenario, xa que todos podemos
ver como cada un dos seus principais núcleos
están a sufrir un crecemento difuso ao seu
redor. Incluso é fácil atribuír, alomenos en
parte, o crecemento urbanístico e económico
do Salnés á súa situación estratéxica entre Pon-

Por
MARTA LOIS

• Hai tan só 50 anos as cidades non acollían
nin un tercio da poboación galega.

• En Galicia temos a metade dos núcleos
habitados do Estado.

• En Galicia hai 315 municipios. Case 200
teñen menos de 5.000 habitantes.

• Só os municipios da Coruña e Vigo 
superan os 250.000 habitantes.

ALGÚNS DATOS SOLTOS

Unha casa acá e outra acolá
Como afecta ao medio ambiente a dispersión urbanística
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tevedra e Santiago, no corazón do eixo atlánti-
co, polo que no seu conxunto se pode consi-
derar como unha área rururbana. 

PXOM: ferramenta de planificación 
ou de financiamento dos concellos?

Antes de meternos de cheo nas implicacións
ambientais do modelo de crecemento difuso,
preguntémonos como chegamos a isto. Foi pro-
duto dunha estratexia de ordenación do territo-
rio debidamente pensada? Os indicios e a
realidade que vivimos dinnos que “cidade difu-
sa” non é máis que unha expresión que define
o estado actual das cousas, e non un obxectivo
perseguido polos poderes públicos. O rural,
dende finais do s. XIX, foi capturado polo cre-
cemento desordenado das cidades, un crece-
mento caótico, que non respondía (nin o adoita
facer agora) a un plan de desenvolvemento ou
de habitabilidade específico. O crecemento
urbanístico difuso foi, sen dúbida, produto da
espontaneidade, onde o rural non tiña máis que
adaptarse (ou deixarse adaptar) ao espallamen-
to das cidades, que se ían expandindo a través
dos viais de comunicación. Como resultado
desta desorde nacen numerosos casos de feís-
mos urbanísticos e de perdas irreparables de
patrimonio cultural, natural e da paisaxe.

O reparto de competencias do ordenamento
territorial é sen dúbida, unha das causas máis

influentes na creación da paisaxe actual. Os
Concellos foron (e son) os responsables direc-
tos do urbanismo, sen que existira ningunha
entidade superior que servira de intelixencia
vertebradora do modelo urbanístico galego e
que marcara unha estratexia de ordenamento
territorial globalizadora. 

A elaboración do Plan Xeral de Ordenación
Municipal (PXOM), instrumento principal da
ordenación urbanística do Concello, recae inte-
gramente sobre as competencias municipais,
aínda que ten que ser aprobado definitivamen-
te polo goberno autonómico. Dito documento
ten o obxectivo de deixar entrever a paisaxe
futura do noso municipio. De aí a súa impor-
tancia á hora de elaborala. Débense ter en
conta todos os aspectos que na actualidade ou
no futuro se poidan dar no municipio (ambien-
tais, legais, económicos, sociais, culturais, sani-
tarios...), e ademais debe ter en conta as
relacións cos municipios veciños. Lonxe de aco-
llerse a esta filosofía de traballo, os Concellos
acometen a realización do PXOM con fins
financeiras. De todos é coñecida a situación
económica destas entidades e a dificultade de
obter recursos propios, polo que é fácil com-
prender as razóns que están detrás deste xeito
de abordar o PXOM e polo tanto das razóns
dalgunhas actuacións urbanísticas que están
fora do sentido común e da normativa (recalifi-

Densidade 
de poboación 
por parroquias 
en Galicia 
e nas 
Rías Baixas
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cación de terreos agrícolas e forestais, urbani-
zación en terreos de protección de Costas...).
Coma resultado deste xeito maioritario de
abordar o PXOM, córrese o gran risco de que
algunhas decisións que deberían atender aos
intereses públicos se toman baixo os “conse-
llos” dos grupos inmobiliarios privados, que
buscan atopar o maior interese económico do
PXOM. Este exceso de localismo e de intereses
especulativos está a construír esta paisaxe de
crecemento disperso e sen orde que sofre a
nosa comarca.

Impactos ambientais da vila difusa

Partindo dende a base de que a cidade difusa
actual é o produto dun sistema caótico de cre-
cemento, e non dun plan de ordenamento
urbanístico dirixido, débese entrar no debate
de se nos sentimos cómodos con este modelo
de crecemento difuso. Ante os dous modelos
urbanísticos de ordenación do territorio de
cidade/vila compacta ou cidade/vila difusa a
pregunta máis básica que se nos plantexa é:
que é mellor, un impacto alto pero con-
centrado ou un impacto moderado pero
nunha zona máis ampla? Para poder respos-
tar esta pregunta deben definirse estes con-
ceptos e analizar aqueles impactos aos que
nos referimos.

O modelo de vila compacta defende unha
ordenación do territorio onde se busca a con-
tinuidade urbanística e por iso, unha maior
eficiencia das diferentes pezas que conforman
un sistema urbano: vivenda, traballo, equipa-
mentos deportivos ou culturais, centros edu-
cativos, vías, lugares de ocio, saneamento,
mobilidade, electricidade, teléfono, gas, hos-
pitais, etc. En contraposición á vila compacta
temos o modelo actual de desfragmentación
espacial desas pezas, onde lugares de uso
público, zonas residenciais, centros de traba-
llo... estanse a situar en lugares afastados do
núcleo das vilas, quizais levados polo menor
custe do solo, deixando de lado os sobrecus-
tos e perda de eficiencia que este crecemento
difuso impón á sociedade. Ditos sobrecustos
detállanse a continuación, ligados aos impac-
tos ambientais que carrexan:

• Perda da paisaxe cultural: paisaxe rural
onde a ordenación do territorio ven herda-
do dunha cultura, dun xeito de vida e
dunha economía de sector primario onde a
aldea ocupaba o centro da gran malla de
sendeiros que enlazaban os distintos uso do
solo: prados, leiras e monte. Esta paisaxe en
mosaico, que tan ben se adaptaba á produ-
tividade do solo, está a ser invadida pola
instalación de edificios e equipamentos
alleos á cultura rural. E está ben emprega-
do o termo “invasión”, pois este cambio de
uso do solo no rural está fóra das necesida-

des dos seus habitantes, roubándolles o seu
solo, o seu patrimonio e o seu xeito de vida,
xa menoscabado polo sistema económico
actual. Neste senso cabe destacar o papel
que está a ter a creación de vías de alta
capacidade na rotura da malla de sendeiros
que comunicaban os distintos usos do
terreo no medio rural, separando as viven-
das do monte e das leiras. Esta perda de
paisaxe está ligado á desaparición do patri-
monio arquitectónico popular.

• Promoción dun sistema de mobilidade
privado. O crecemento difuso dificulta e
incluso chega a facer inviable a implanta-
ción dunha boa rede de transporte públi-
co. Os problemas de contaminación
ligados directamente ao uso de transporte
privado veñen acompañados dos impactos
derivados da construción dun sistema
capilar de estradas que, sumados ás vías
de alta capacidade, están a consumir moi-
tos recursos tanto ambientais coma finan-
ceiros. Esta promoción do coche conleva
tamén certos desequilibrios sociais, pois
marxina a aqueles estratos sociais que non
teñen acceso a este medio de transporte:
anciáns, desempregados, estudantes... Así
mesmo, debemos ser conscientes de que
son realmente os veciños os que cargan
cos gastos en transporte ocultos tras do
suposto aforro de edificar en solos baratos
pero afastados dos núcleos. 

• Ocupación indiscriminada dos espazos
naturais. Chega con dar un paseo polas
periferias das vilas para decatarse da reca-
lificación salvaxe en solo urbanizable dos
antigos solos produtivos de uso forestal e
agrícola. En toda Galicia, e especialmente
na nosa comarca, os espazos naturais liga-
dos á costa están a sufrir nas ultimas déca-
das síntomas da marbellización, coa perda
paisaxística e as alteracións ecolóxicas que
iso carrexa, chegando a tal punto de des-
orde como para levar á Administración a
promulgar unha moratoria nas constru-
cións nunha franxa de 500 m de ancho ao
longo do litoral ata lograr unha orde na
súa urbanización. Esta desorde na ocupa-
ción dos espazos naturais conleva canali-
zacións dos regatos, desecación de zonas
húmidas, talas de zonas arboradas...e moi-
tos pequenos impactos que chegan a ser
tantos que xustifican a aqueles que pen-
san que a súa recuperación xa non é posi-
ble, polo que non pasa nada se
desaparece, se total xa está estragado! (e
o TOTAL é o que conta segundo as cam-
pañas do ministerio). O caos urbanístico
está a causar a fragmentación dos hábitat,
facendo que estes perdan capacidade de
resposta ante os impactos. 
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• Estrago enerxético. A inevitable perda de
enerxía eléctrica que se produce na súa dis-
tribución a través da ampla rede de distribu-
ción, debido ao quentamento do cableado
eléctrico, ronda entre un 7 e un 10 por
cento da enerxía producida. Canta maior
sexa a distancia entre o consumidor e o cen-
tro produtor, maior estrago enerxético se
producirá. A implantación de políticas de
aforro enerxético que agora se defende
tamén debe contemplar medidas de con-
centración urbanística.

• Baixa eficiencia na depuración das
augas residuais. Os núcleos periféricos
soen quedar nun segundo plano á hora de
deseñar a rede de sumidoiros pola dificulta-
de económica de ampliar en tanto esta rede,
polo que poucas casas do rururbano teñen

conexión a unha depuradora municipal de
augas. Así, centos de casas do noso arredor
están a verter e a contaminar as augas dos
nosos ríos e da nosa ría, coas perdas econó-
micas que esto pode ocasionar nos sectores
pesqueiros e turísticos do Salnés.

• Maior custe na xestión da recollida de
residuos domésticos: a recollida do lixo
vese dificultada pola dispersión urbanísti-
ca debido ao maior gasto en despraza-
mentos do camión do lixo e no maior
investimento en número de colectores.
Este esforzo financeiro está a prexudicar á
recollida selectiva do lixo, xa que é pouco
frecuente ver colectores de papel, vidro e
envases nas zonas periféricas, recolléndo-
se todo o lixo xunto e reducindo o gasto
municipal na recollida.

DECÁLOGO DO URBANISMO SOSTIBLE

1 O crecemento urbanístico debe tender
ao modelo de vila e cidade compacta.

2 O Plan de Ordenamento Urbanístico
debe contemplar o solo coma un recur-
so natural.

3 Os equipos técnicos que se ocupen da
ordenación urbanística teñen que ser
multidisciplinares, e deben contemplar 
a variable ambiental e patrimonial no 
planeamento.

4 Evitar a fragmentación ou destrución
de espazos naturais (costa, ríos, zonas
húmidas, fragas...).

5 Evitar a destrución ou deterioro estético
dos valores arquitectónicos e culturais,
tanto do medio urbano coma do rural.

6 Evitar actuacións en espazos de alta
fraxilidade visual e contemplar medidas
de corrección paisaxísticas nas xa feitas.

7 Control da recalificación daqueles solos
con alto valor agrícola.

8 Potenciar modelos urbanísticos que
favorezan a implantación viable de
transporte público.

9 Buscar a eficiencia na rede de distribu-
ción de enerxía, na rede de saneamen-
to, na recollida selectiva de lixo, de
gasificación...

10 Maior implicación na xestión do solo
non urbanizable e do solo de protec-
ción ecolóxica municipal.

Os compromisos da carta de 

Aalborg, documento que firman

aqueles Concellos que se queiran

adherir ás Axendas 21 Locais

(cousa que fixeron os concellos da

Mancomunidade do Salnés), e que

ten como obxectivo crear estratexias

de desenvolvemento sostible

apoiándose nas administracións

locais, compromete a aquel 

que o firma con respecto 

do ordenamento do territorio a

“evitar o crecemento urbano

desmesurado, logrando densidades

urbanas apropiadas e priorizando 

o desenvolvemento urbano

naquela zonas ocupadas fronte 

a zonas verdes” e tamén

compromete a “asegurar un

urbanismo de usos de solo

mixtos, cun balance equilibrado

entre a actividade laboral,

residencial e de servizos”.
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Sen obsesións, por favor
Nin o máis meticuloso dos cirurxiáns de finais do
século XIX podería imaxinar que o máis común dos
mortais do século XXI tivera a súa casa supostamen-
te máis desinfectada, máis aséptica e máis libre de
calquera ser vivo estrano (léase, nocivo, patóxeno)
que calquera dos quirófanos do máis alto nivel. 
Seica parece esaxerado, mais a industria química aca-
dou o seu cometido: cremos que necesitamos máis
produtos porque a limpeza nunca será suficiente.
O problema xorde cando case todo o que rodea a
limpeza da casa non é inocuo para o medio, senón
máis ben tóxico e moi perigoso.

Dúas reflexións:
z PODEMOS SER LIMPOS SEN OBSESIÓNS: pasado

un umbral de salubridade, que beneficio real ten
a sobrelimpeza?

z O QUE FACEMOS NA CASA PARTICULAR REPER-
CUTE NO MEDIO COMÚN: como xa temos comen-
tado, hai que pensar no global e actuar no local.

De que cor é a auga?
O chamamento ao aforro de auga non é un asun-
to baladí, e menos na limpeza do noso fogar.
Seguro que nos apañamos cun pouco menos.

Tampouco é baladí a calidade desa auga cando xa a
desbotamos… que arrastra logo de limparmos e de
limpar? Calquera sustancia, sexa roña ou limpador,
marcha de onda nós para introducirse nos ríos, no
mar e para infiltrarse polo solo ata chegar ás augas
soterradas. Moito do que arrastra a auga non se
degrada endexamais: perdura no medio con conse-
cuencias imprevisibles a medio e longo prazo.

Os deterxentes e os limpadores axudan á auga
aumentando a súa penetración nas superficies: fan

que a auga molle máis, que poida arrastrar así a
sucidade…  a costa dos famosos tensioactivos. Os
tensioactivos son sustancias moi nocivas, sobre
todo os catiónicos.

Aínda que a súa porcentaxe nos produtos ás veces é
inferior ao 5%, ben chega para facer dano (non é
cuestión de cantidade). Ollo cos títulos “biodegra-
dable no 90%” e similares; de pouco serve.

E de que cor é a auga? Sempre nos contaron que
a auga era incolora. Por que ese afán pois de tinxi-
la de azul o verde no retrete? Por que unha cor é
máis limpa que a natural transparencia? 

Menos envases, máis claridade
Seguro que moitos de nós botamos en falta máis
espazo nos armarios, máis oco por algures. Témo-
lo ben doado no apartado da limpeza. 

Podemos reducir sen ningún trauma o número de
produtos, xa que hoxe en día a tendencia é “cada
mancha ou cada superficie, un limpador”, co seu
envase correspondente, envoltorio secundario e
demais marketing, cando a nosa meta debería ser
“ter moi poucos para todo”, coa mínima embalaxe,
o máximo rendemento e a maior inocuidade. Con iso 

z evitamos emporcar a auga máis do estritamente
preciso

z reducimos envases, non sempre fáciles de reci-
clar e cun alto custe medioambiental (gastos de
fabricación, toxicidade…) 

z aforramos, ao cabo.

O fondo de armario 
Hai no mercado, case sempre en tendas especiali-
zadas (agora algo máis nas xeneralistas, por iso de
que o verde vende) varias marcas de limpadores
ecolóxicos, practicamente todas de fóra: Ecover,

O ECOFOGAR

A limpeza. 1ª parte
Por

CHARO GONZÁLEZ

FA I  T I  M E S M O  O  X A B Ó N

Saponificación: 

Reacción química 
na que unha graxa e 
un álcali dan lugar a 
unha nova substancia,
que, xuntándose coa
auga, aumenta o seu
poder de penetración; 
faina máis “limpadora”.

Podemos volver a facer
xabón. Malia que as nosas
avoas —e algunhas nais—
utilizaban graxa de porco,

nós podemos darlle unha
volta á reciclaxe e á reutiliza-
ción empregando aceite
vexetal de cociñar usado,
preferiblemente de oliva.

Antigamente, o álcali que se
usaba era a auga de lavado
de cinzas de madeiras
nobres. Hoxe, o máis prácti-
co é a sosa (carbonato sódi-
co), a poder ser evitando a
sosa cáustica (hidróxido
sódico), de manipulación
máis perigosa.

Fórmula e procedemento
- Auga

- Aceite usado, mellor de
oliva, e filtrado 

- Sosa (carbonato sódico)

- Esencias de plantas, 
elementos decorativos…
(opcional)

- Recipiente que non sexa de
aluminio. Pau para remexer.
Luvas. 

Para a mesma cantidade de
auga e de aceite, unha quin-

ta parte de sosa. Exemplo:
1litro /1 litro / 200 g
Diluimos a sosa na metade da
auga morna, e o botamos a
modo sobre o aceite, reme-
xendo co pau paseniñamente
e sen parar, sempre no
mesmo sentido. Coidado de
non arrimarse moito!!!
Vertemos o resto da auga.
Engadimos a esencia de
plantas para darlle o olor que
nos guste.
Paramos de remexer cando o

preparado estea como unha
crema espesa.
Hai que esperar a que endu-
reza, ou ben deixando todo
o preparado nunha caixa de
madeira, ou ben repartíndoo
en envases individuais, tipo
iogur (aí é máis fácil engadir
pétalos, cunchas, etc., para
decorar).
Pasados varios días, xa seco
todo, córtase e envólvese en
papel encerado, ou desmól-
dase, segundo o caso.
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persiste, repeteriamos o proceso e engadindo
tamén auga fervendo enriba.

O bórax, comercializado a granel como po, substi-
túe á lixivia como desinfectante e quitamanchas,
circunstancia que o honra suficientemente. A lixi-
via contén cloro, substancia totalmente a evitar.

Con este fondo de armario, o que nunca debe faltar
no ecofogar, imos xa bastante apañadiños, e seguro
que cada día descubrimos algunha aplicación máis
de cada un dos productos mencionados. 

Paus, panos e demais materias
Esta primeira parte da limpeza no ecofogar non
podemos rematala sen mencionar os utensilios que
nos axudan a realizala. Hai que valorar

z a permanencia no medio ambiente ou a posibi-
lidade de reciclaxe (e/ou reutilización) cando
acaba a súa vida útil, cando xa non os imos usar
máis para limpar

z a durabilidade/aguante dos materiais con que
están fabricados

Tendo en conta estas premisas, será máis fácil dis-
cernir e ter algo de craridade entre todo o que
nos oferta o mercado e o ecolóxicamente máis
axeitado.

Así, pode que seque menos, pero é máis favora-
ble unha fregona de pau de madeira e mocho de
algodón cru que outra moi moderna e escurridoi-
ra pero con materiais 100% sintéticos (non se
degradan facilmente).

É máis ecolóxico na cociña un pano de algodón,
tipo Flecha, que as baietas escurre-todo amarelas.
En cuestión de estropallos, é recomendable ler as
composicións e reflexionar. Para os máis animo-
sos, aínda quedan estropallos de esparto, e os
metálicos, que sexan mellor de aceiro.

Os panos de microfibra, os famosos panos ecolóxi-
cos, aínda que tamén sintéticos, xustifican dabon-
do a súa bondade porque animan á xente a utilizar
menos productos limpadores, xa que limpan só con
auga e se lavan con xabón. Pero ollo coas calidades,
que agora todo o mundo se apunta ao carro.

Ecolino, Froggy… Utilizan principios activos natu-
rais, moito máis degradables, inocuos e ecoloxica-
mente correctos. Algúns dos seus ingredientes son
substancias da nosa vida cotiá. Así que nós mes-
mos temos de man limpadores ecolóxicos que non
nos deberían pasar inadvertidos. 

Para o noso fondo de armario particular, o que non
nos debería faltar, botamos man da sabiduría
popular, e tamén do sentido común. 

Os básicos, as nosas estrelas recurrentes son : o
xabón natural (o Lagarto de toda a vida), o vina-
gre (nada de exquisiteces, o máis vulgar, que en
algo tiña que destacar o pobre), o zume de
limón, o bicarbonato. Acompáñanos outros,
como o sal , o bórax… 

O xabón é un limpador impagable. Quizá non pro-
duza tanta escuma como outros deterxentes
pero… quítalle iso poder? En absoluto. Calquera
superficie queda de sobras limpa enxabonando pri-
meiro e acrarando logo. 

Para fregar o piso non hai nada máis efectivo que
derreter baixo auga morna a pastilla ou as escamas
de xabón sobre o caldeiro. É un fregachán apto
para todo tipo de superficie, sexa madeira, plaque-
ta, terrazo… E cando acabamos de fregar,OLLO!,
ese auga sucia do caldeiro sérvenos para aforrar
cando menos unha descarga da cisterna (un bo
exemplo de integración, non si?).

O zume de limón ten un gran poder desinfectante.
Mesturado a partes iguais con xabón diluído en
auga, temos un inmellorable deterxente para o
interior das alacenas.

Ademais, o limón é un inmellorable antigraxa.
Rociando cun limón cortado os mesados ou azu-
lexos, ao acrarar con auga o pano arrastra toda a
graxa. Tamén botando zume de limón sobre sal
ata que se empape, esta mistura terá capacidade
para desincrustar a graxa. E se o combinamos con
aceite de oliva, teremos un abrilantador e protec-
tor da madeira.

Para elexir un bo vinagre, para estes menesteres, é
preciso que non conteña colorantes na súa com-
posición. As súas aplicacións son infinitas. Úsase
diluído en auga ou ás veces tal cual.

Como desinfectante e abrillantador, nos sanita-
rios e como fregachán en pisos de madeira,
terrazo ou plástico.

Como limpador de cristais, polo poder desengra-
xante, xunto con papel de xornal. Tamén serve
para os azulexos e mesmo para os nosos anteollos.

Tamén é un gran descalcificador diluído en auga.
Grazas que nós non temos ese problema!

O bicarbonato resulta inmellorable como desodori-
zante do retrete, botando dúas culleradas e dei-
xándoo repousar toda unha noite. 

Xuntándose co vinagre, o bicarbonato desatasca
as tuberías, evitando así os tan nocivos desatasca-
dores: bótase unha presa de bicarbonato polo des-
augadoiro e logo un bo chorro de vinagre; se

E
Explosivo

F
Facilmente inflamable

F+
Inflamable e extremadamente inflamable

Xn
Nocivo

O
Comburente

T
Tóxico

C
Corrosivo

Xi
Irritante

O código H (produtos irritantes, nocivos… noxentos): a trastenda dos limpadores

Todo o referido aos produtos tóxicos e perigosos (tipos, constituíntes, industrias que os
xeneran, o por que da súa xestión controlada, etc.) quedou referida no Real Decreto
833/1988 e na súa modificación, o Real Decreto 952/1997. 

O código H define as características dos residuos perigosos:

Moitos dos produtos de limpeza 
cos que andamos habitualmente
están considerados tóxicos e
perigosos. Nas contraetiquetas
aparecen uns símbolos
acompañados de letras, 
que son como unha tradución 
do código H. 
Estes son os máis comúns:

H1 Explosivo (…)
H2 Comburente (…)
H3-A Facilmente 

inflamable (…)
H3-B Inflamable (…)
H4 Irritante (…)
H5 Nocivo (…)
H6 Tóxico (…)
H7 Carcinóxeno (…)
H8 Corrosivo (…)
H9 Infeccioso (…)

H10 Tóxico para 
reproducción (…)

H11 Mutaxénico (…)
H12 Substancias ou prepa-

rados que emiten
gases tóxicos ou moi
tóxicos ao entrar en
contacto co aire, coa
agua ou cun ácido. 

H13 Substancias ou prepa-
rados susceptibles,

despois da súa elimi-
nación, de dar lugar 
a outra substancia por
un medio calquera,
por exemplo, un lixi-
viado, que teña 
algunha das caracte-
rísticas enumeradas
anteriormente. 

H14 Perigoso para o medio
ambiente (…)
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Non sei en que momento aconteceu, se cando o
ser humano foi expulsado do Paraíso, ou cando se
afastou dos animais, se foi debido á linguaxe ou
cando se fixo sedentario, ou quizais uns factores
desencadearan os outros. Pero cando o ser huma-
no se separou da placenta na que el e o mundo
estaban protexidos e tivo certa conciencia de que
non era o centro da vida, senón que estaba fóra, e
polo tanto ameazado pola morte, sentíuse só e
perdido, e isto levouno, desde moito tempo atrás,
a intentar recuperar ese edén olvidado. As artes, a
filosofía, ou a relixión, están cheas de exemplos.

E esta segregación do entorno faise maior día a
día. Cada vez vivimos mais alonxados do medio
natural, as nosas mentes materialistas e utilitaris-
tas fixéronnos prisioneiros de tristes urbes, onde
non hai silencio, nin lugar para sentir a alma do
noso planeta. 

Só uns poucos mensaxeiros “daquel Paraíso”
aínda chegan directamente á cidade. Son os
paxaros e os seus cantos, criaturas tan humildes
que pasan desapercibidas pero que están en rela-

ción con todo o esquema cósmico e nos permi-
ten volver á natureza e non olvidar a nosa orixe,
onde se ubica a intemporalidade, onde se sitúa o
tempo eterno. 

Nas hortas dos arrabaldes, nos xardíns e parques
urbanos, aínda se poden escoitar os latexos da
terra: son as voces do merlo, da papuxa das amo-
ras e do paporrubio. 

O MERLO

O merlo común (Turdus merula), quen non o coñe-
ce? Ave de plumaxe negra e brillante, e peteiro
amarelo-alaranxado. Habitante de terreos arbora-
dos e frondosos, mesmo urbanos.

É un dos primeiros paxaros en deleitarnos co seu
fermoso canto matinal xa que comeza a cantar no
inverno, no mes de xaneiro, e continúa durante
toda a primavera. Ademais é o máis madrugador
pois modula o seu canto cando aínda é de noite. 

A base de tons afrautados, puros e de rico reper-
torio, os seus asubíos caracterízanse por ser melo-
diosos e moi fermosos. E cántaos para o aire, para
o ceo e para desterrar o inverno.

Pero entón, porque o seu canto flúe coma un
líquido?

Para algúns estudosos da linguaxe, os paxaros imi-
tan as voces da natureza. E o merlo impregnouse
da auga que corre contenta e cantando sobre o
eixo vertical da terra. Pero a auga ten un destino:
o letargo horizontal. E o regato non quere repou-
so. O río quere seguir viaxando, ser libre e alegre,
por iso válese do merlo. 

Non é o merlo quen canta para a auga!. É a auga
a que canta para o túrdido, para que este paxaro,
a través do seu canto e empapado na alma fluída,
elévea cara a “gran bóveda”. Por iso, este peque-
no ser sempre busca a altura e repica, desde o máis
alto (a copa dunha árbore, o tellado ou unha ante-
na), como se dun campanario se tratase. 

Viaxando co vento, a auga ascende e florece no ceo. 

O merlo é aire. A súa voz azul borra toda morriña
e devólvenos a primavera. 

A PAPUXA DAS AMORAS

É a papuxa das amoras (Sylvia atricapilla) outro
paxaro, pequeno, de cor gris oliva, cun capirote
negro (acibeche o macho e marrón-avermellado a
femia). De todas as papuxas, é a máis amante das
fragas. Das fragas vellas, das zonas sombrías e das
espesuras.

Este sílvido albérgase tamén nas cidades, sobre
todo en espazos con vexetación tupida, nun lugar
sempre oculto.

O PARAÍSO PERDIDO

Por ENCARNA GONZÁLEZ

“NIÑO”

texto e ilustracións

Os latexos da terra

Paporrubio
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A miúdo difícil de ver, descóbreselle polo seu belo
canto. Para min esta papuxa con pano na cabeza é
unha das cantoras máis dignas de admiración. A
súa melodía consta de notas claras e profundas,
ben articuladas e moi aflautadas que se comezan a
escoitar en abril ata ben entrada a estación seca.

Porque a calor precisa da auga e dos seus sons
frescos, por iso o verán elixíu á papuxa, que coñe-
ce ben a umbría, humedecéndonos co seu reper-
torio tan musical.

¿Pero quen ensinou a este paxaro? 

Os seus rechouchíos, húmidos e verdes colleunos
dos brións, dos liques e dos fentos, das lentellas de
auga, das flores azuis do remanso. Ela absorbeu as
cores do río. Ela pon unha nota glauca ao estío.

A papuxa é verán, pero tamén “regato rexoubei-
ro”. A papuxa é auga, rocío…, a misteriosa papu-
xa da fonte. 

O PAPORRUBIO
E nas matogueiras e setos espesos, nas fraguiñas
que envolven o camiño, na senda sinuosa, na froi-

teira ou no nostálxico ceador do xardín, podemos
ver ao paporrubio (Erithacus rubecula). Paxariño
doado de recoñecer, por ser o único que ten a face
e o peito cor pimentón.

Ave inqueda e moi viva, de patas longas, ás lixeira-
mente caídas e ollos grandes que nos miran con
curiosidade desde a póla da maceira.

O seu doce canto sona moito en outono, cando
todos os paxaros calaron. Vacilante, tremoroso.
Parece quedar flotando no aire envolvéndoo todo.
Este cántico triste e desconsolado é o do sol que
decrece, o da caída das follas, o das cores terrosas.

O seu vermello murmurio relembra, ao soñador, a
languidez do pasado e avísanos da soedade vin-
deira, convocando á natureza ao recollemento,
preparándonos para recibir o frío, para refuxiarnos
do cru inverno. 

Por iso, houbo quen dixo: “Un paporrubio nunha
gaiola enfurece a todo o ceo”

Grazas paxaro azafrán, paxaro de terra, matogueira,
outono e melancolía! 

cor tempo estación elemento 

merlo azul mañá primavera aire

papuxa verde mediodía verán auga

paporrubio azafrán tarde outono terra

ANEXO

Con respecto a este escrito, sorprendeume da revista
Quercus n º 230, o artigo titulado “La función del
canto en aves y anfibios” que comeza así:

“Los animales llaman, gritan, cantan, maúllan,
ululan, pían, rugen y gorjean. Su lenguaje nos
llama tanto la atención que hemos dado un
nombre distinto al sonido de cada especie.
Pero, ¿qué es lo que dicen los animales? ¿Qué
sentido tiene esa comunicación? Por desgracia,
el anillo del rey Salomón (que le permitía hablar
con ellos) es solo un mito y tenemos que recu-
rrir a experimentos y observaciones para inten-
tar descifrar esa información”.

Que lástima que aínda sigamos pensando que só é
verdade aquelo que é mesurable! Así vai a natureza! 

Todo o que non entendemos, ansiamos medilo,
poñerlle condicións e límites que o fagan continuo,
estable, ordeado e uniforme; quizais porque ao estar
descarriados da vida salvaxe, sentímonos perdidos,
volvéndonos seres arrogantes que nos cremos supe-
riores e intentamos someter o enigmático á dictadu-
ra da razón. Pero acabamos aniquilándoo.

O coñecemento empírico é un coñecemento superfi-
cial, está no exterior da vida. Mira a vida desde fóra en
lugar de facelo desde dentro. E se ve algo que non
comprende coma unha árbore, unha floriña ou un
paxaro, dobregarao a toda clase de cálculos analíticos,
de sistematización e esquematización, de experimen-
tos e observacións e controlarao tamén tecnicamente.

Entón “non haberá máis misterio nin sentimento de
asombro”. A flor murcharase e deixará de ser flor; a
árbore, quizais mutilada, enmudecerá para sempre e
o paxaro levantará o voo e non volverá xamais. Canto
máis disgreguemos a natureza, máis se afastará de
nós. Perderemos a relación harmoniosa con ela e des-
truiremos a verdade e a beleza. 

O misterio da vida resístese a quedar oprimido polos
estudos científicos, porque vai máis alá da nosa capa-
cidade de comprensión intelectual.

Sen embargo, a través do saber intuitivo, daquel que
procede do máis profundo do noso ser, mergullaré-
monos na natureza e sentiremos os seus latexos, e
traeranos as lembranzas perdidas, levaranos máis alá
do tempo e amosaranos grandes verdades. 

Marc Chagall dixo: “Todo o noso interior é real, qui-
zais más real que o mundo visible. Cando se lle
chama fantasía ou conto a todo aquilo que nos pare-
ce ilóxico, só se demostra que non se entendeu a
natureza”. 

Debemos ter en conta 
o saber científico pero
sen desdeñar o saber
intuitivo, posto que o
sentir é outra forma de
aprehender a mesma
verdade, para así poder
atopar o noso currunchi-
ño no mundo.

De cando en vez

as nubes acordan una pausa

para os que contemplan a lúa

Matsuo Bashó
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A xiada é un fenómeno natural que causa moitas
perdas na agricultura. Coñecémolas ben, e sabe-
mos que non son frecuentes á beira do mar, aínda
que se poden dar nas terras que rodean as ensea-
das moi pechadas e, por suposto, son escasísimas
ou nulas nas illas e nas penínsulas. Alí, a carón do
mar, as augas suavizan as temperaturas e impiden
que estas baixen de cero graos. Unha franxa entre
100 metros e 1 quilómetro desde o litoral cara a
terra, podémola considerar case libre de xiadas. 

Tamén son menos intensas en zonas orientadas ao
sur, precisamente porque os terreos orientados ao
norte tardan máis en desconxelar.

A xiada fórmase ao condensarse o vapor de auga
por debaixo de cero graos. E isto acontece no
outono, no inverno e na primavera, momento no
que os danos á agricultura son maiores. As plan-
tas na primavera agroman unhas follas incipientes
e delicadas, escasas en tegumentos protectores, e
as follas mozas, ao igual que as gomarizas e os
botóns florais, serán as partes máis sensibles da
planta, as menos resistentes ao xeo. Por iso as pri-
meiras flores das árbores frutais non se logran
coma froitos. Moitos cultivos sofren e cómpre pro-
texelos con invernadoiros, e ata unha data con-
creta non temos a seguridade de que non hai
xiadas. Parece ser que nas Rías Baixas, é o mes de
maio o da fin das xiadas. E en maio a primavera xa
está moi adiantada, máis aínda nas Rías Baixas
que no interior de Galicia, onde as plantas flore-
cen 15 días despois. Por iso aquí as plantas culti-
vadas e ornamentais xa levan sufrido moito se o
ano trae xiadas…

Pero quen sofren as xiadas en maior grao? Pois
frecuentemente as plantas de orixe mediterráneo
e tropical, as que proceden de zonas libres de xia-
das. Non lles pasa o mesmo ás plantas dos deser-
tos, coma os cactus que as resisten ben, moito
mellor que as plantas autóctonas. E por suposto,
sufren moito algunhas plantas de produción agrí-
cola, porque aínda que non morran, a miúdo
malogran e diminúen o crecemento das partes
aproveitables. Outras coma as patacas resisten
mellor as xiadas, e mesmo, se non queremos
botar insecticidas ás patacas, compensa cultivar a
variedade de cedo porque producindo case o
mesmo tamén se liberan das pragas. Precisamen-
te o mesmo frío de xaneiro e febreiro que malo-
gra moitas colleitas, tamén impide o
desenvolvemento de fungos e das larvas de moi-
tos insectos que danan as colleitas, entre eles o
escaravello da pataca. Deste xeito, canto máis
resistente sexa unha planta ás xiadas, máis pletó-
rica chega á época da recollida.

Pero a xiada tamén ten as súas cousas boas. Está
comprobado que as sementes que sufriron xiadas,
teñen máis éxito á hora de xermolar. Por iso moita
xente que planta de semente, previamente intro-
dúcea no conxelador uns cantos días, reproducin-
do as condicións dunha xiada ou dunha nevada. 

Pódese saber a afectación nunha zona obser-
vando a presenza de certas especies. Por exem-
plo o hibisco ou o plataneiro son plantas de
xardín que son indicadores dun lugar libre de
xiadas. É doado logo elaborar un mapa de zonas
libres de xiadas.

Falemos do tempo: xiadas
Por

JOAQUÍN RODRÍGUEZ
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O DÍA A DÍA DO CES

2006, de outubro a decembro
Por ÓSCAR L. PÉREZ

z Actividades Mensuais Abertas

Outubro (sábado 21.10.06): “Viaxe pola enseada das aves”,
foi unha viaxe para 80 persoas pola Enseada Umia-O Grove a
bordo do barco Neptuno.

Novembro (sábado 25.11.06; Instituto Francisco Asorey, Cam-
bados): “Cultiva os teus cogomelos”, foi un obradoiro de cul-
tivo doméstico dos cogomelos Pleurotus.

Decembro (sábado 23.12.06; Edificio de Usos Múltiples de
Portonovo): “Nadal ecolóxico”, foi un obradoiro de confección
de adornos e xoguetes de Nadal feitos con cartón e envases.

z CEMMA 

- Informe sobre a costa de Galicia. Unha representante do CES
asistiu á Asemblea Xeral celebrada en Panxón o 14 de outubro.

- Varadas. Colaboramos na atención a pé de praia nas vara-
das de 1 caldeirón e 3 golfiños comúns.

- Rede de observación de cetáceos. Durante 2006 dedicá-
moslle un total de 2322 minutos de observación, tendo a
sorte de observar directamente os animais durante 339
minutos repartidos en 14 ocasións.

z Duna de Baltar

Enviouse un escrito ao Servizo Provincial de Costas expoñen-
do que aínda non foron realizadas as obras de restauración na
duna secundaria, danada pola instalación do campo das fes-
tas de Portonovo, sinaladamente a retirada dos camiños de
xabre, e describindo a situación da replantación feita na duna
primaria nos anos 2004 e 2005 e solicitando que se realicen
as devanditas obras de restauración e que se faga un segui-
mento da replantación na duna primaria e a eliminación de
plantas non dunares.

z O Bugallo

A finais de decembro saíu á rúa o nº 35.

z Paseo fluvial do río Armenteira 

O proxecto “Paseo Interpretativo Cicloturístico por Ribadu-
mia no regato Armenteira”, no Concello de Ribadumia, pla-
neado como unha continuación do paseo fluvial que hai nas
marxes deste regato, afluente do río Umia, contempla a reali-
zación de obras de limpeza e de construción de muros, esco-
lleras, pasarelas e pontóns e a xustificación, segundo se le no
propio proxecto, é o “acondicionamento de paseos para la
protección de las márgenes del río”. O CES comprobou que,
cando o proxecto aínda estaba en fase de exposición pública,
xa empezaran as obras pois xa estaba realizado en gran parte
o aplanamento das marxes fluviais con xabre. Foi enviado un
escrito de alegacións, dirixido a Augas de Galicia, ao que se
engadiu un anexo de tres fotos das obras do paseo parcial-
mente executadas, e outro ao Concello de Ribadumia solici-
tando que se incorporen ao proxecto detalles como o
emprazamento das sendas de xabre e de novos muros e que
posteriormente se abra de novo o período de exposición
pública. Tamén se enviou un comunicado á prensa.

z PDRA 

Unha representante do CES asistiu á reunión da PDRA cele-
brada o 7 de novembro en Vilagarcía na que, entre outros
temas, discutiuse sobre a retirada dos depósitos de Ferrazo.

z Plan Estratéxico de Desenvolvemento Local 
(O Grove)

A consultora contratada polo Concello do Grove para facer un
Plan Estratéxico de Desenvolvemento Local interesouse pola
opinión do CES, que fixo entrega do “Bugallo nº 30 – Informe
da costa 2005”, do “Estudo do litoral de Cantodorxo–Virxe
das Mareas ( O Grove)”, e de diverso material sobre o tiro ao
pombiño e solicitoulle á empresa unha copia do diagnóstico.

z Puntos limpos

O Concello de Sanxenxo responde informando sobre as normas
de funcionamento do punto limpo e envía o “Regulamento de
funcionamento do punto limpo do Concello de Sanxenxo”
(BOP, nº 155, 14 de agosto de 2006, p. 24 a 28).

z Ponte de Ponte Arnelas

Foron enviadas a Augas de Galicia as alegacións ao proxecto
de construción dunha nova ponte sobre o río Umia en Ponte
Arnelas e tamén se enviaron escritos ao Concello de Ribadu-
mia e a Augas de Galicia solicitando a ampliación do prazo de
exposición pública e a inclusión dos 19 anexos que faltaban.
Augas de Galicia respondeu que non era procedente a peti-
ción de nova documentación nin a ampliación do prazo de
exposición pública e tamén respondeu ás alegacións comuni-
cando que non afectan ás súas competencias. A continuación,
o CES enviou un escrito á Delegación Provincial da Conselle-
ría de Medio Ambiente solicitando que se revise o procede-
mento de ampliación do prazo de exposición pública e que se
nos informe sobre o organismo competente para recibir e
estudar as alegacións.

O CES comprobou que xa estaban empezadas as obras cando
o proxecto aínda estaba en fase de exposición pública.

z Rede Litoral Vivo

O sábado 7 de Outubro, o CES participou na creación dunha
rede de asociacións que ten como obxectivo a defensa do lito-
ral galego e acordouse que se denomine Rede Litoral Vivo.

z Socios

De outubro a decembro houbo 4 altas e 15 baixas. O crece-
mento neto do Colectivo durante 2006 foi de 3 socios, xa que
a 1 de xaneiro de 2006 eramos 171 socios, durante o ano tive-
mos 18 altas e 15 baixas e a 31 de decembro eramos 174.

z Tiro ao pombiño

A Dirección Xeral de Conservación da Natureza respondeu ao
CES comunicando que non autorizou o campionato á empre-
sa propietaria do Gran Hotel, que denunciou á empresa pola
caída de perdigóns no Espazo Protexido, que lle foi incoado
expediente sancionador no que se aplica sanción e que se lle
obriga a restaurar o medio, o que supón retirar o chumbo, e
tamén que nas datas nas que foi celebrado o campionato, non
procedía a prohibición por razóns de risco de introdución de
gripe aviaria. O CES enviou un comunicado á prensa mos-
trando o noso acordo coa apertura dun expediente sanciona-
dor á empresa “Hostelera del Noroeste S.A.” por ter celebrado
a proba de tiro sen autorización.

z ZARA

Preparouse un escrito, para que fora xestionado pola FEG, sobre
un catálogo de ZARA no que se usan especies protexidas como
motivos decorativos.
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“Canto máis centremos a nosa atención
cara as marabillas e as realidades do
Universo que nos rodea, menos afición
teremos por destruílo”

Rachel Carson (1954)

Rachel Carson naceu en Springdale, Pennsyl-
vania (1907) e morreu en Silver Spring, Mary-
land (1964). Estudou na Johns Hopkins
University (Baltimore, Maryland), onde se gra-
duou en Zooloxía en 1932. Foi profesora nas
Universidades Johns Hopkins e Maryland
College Park e investigadora no Laboratorio
de Bioloxía Mariña de Woods Hole, Massa-
chusetts. En 1980 foille concedida a título
póstumo a Medalla Presidencial da Liberdade,
que é a maior condecoración civil que se
outorga nos EEUU.

Bióloga mariña

Empezou a traballar a media xornada para a
Axencia Nacional de Pesquerías e desde 1936
foi contratada a tempo completo (a segunda
muller en conseguilo). Desde a Axencia escribiu
artigos para revistas científicas, material educa-
tivo sobre recursos naturais e guións para o pro-
grama de radio “Novela Romántica baixo as
augas”. Ascendeu no escalafón e chegou a ser
a editora xefa de publicacións da Axencia, que
por entón xa pasara a denominarse Servizo
Nacional de Pesca e Vida Silvestre.

Divulgadora científica

Simultaneamente co seu traballo no Goberno,
desenvolveu unha carreira como escritora,
sendo contratada polo periódico The Baltimo-
re Sun para escribir artigos sobre Historia
Natural. Desde o principio da súa carreira pro-
fesional destacouse pola súa implacable esi-
xencia literaria. De feito, ela empezou
estudando Inglés como especialidade pero
máis tarde cambiouna por Bioloxía Mariña.
Este talento literario axudoulle no seu rol de
divulgadora científica. Un dos seus guións
radiofónicos foi rexeitado por ser demasiado
literario e acabou sendo publicado no Atlantic
Monthly en forma dun artigo, “Baixo o mar”
(1937), que a dou a coñecer no mundo edito-
rial e foi o xerme do seu primeiro libro “Baixo
o vento do mar” (1941). En 1951 publicou 

¿Que había antes do ecoloxismo? (V)

Rachel Carson
Por ÓSCAR L. PÉREZ

“O mar que nos rodea”, que foi o seu primei-
ro éxito editorial e co que gañou ao ano
seguinte o Premio Nacional para libros de non
ficción, e ademais a película do mesmo título
baseada no libro gañou o Óscar ao mellor
documental. Xustamente nese ano de éxito e
recoñecemento público (1952) renunciou ao
seu posto na Administración Federal e dedi-
couse só a escribir. En 1955 publicou “A beira
do mar”, o terceiro libro da súa triloxía mariña.

Primavera silenciosa

Probablemente as obras más influentes no
desenvolvemento do movemento ecoloxista
en EEUU foron “Walden” (1854), de H. D.
Thoreau, “Un Almanaque do Condado Areoso”
(1949), de A. Leopold e “Primavera silenciosa”
(1962), de R. Carson. En palabras de Daniel J.
Keveles, historiador da Universidade de Yale,
“Probablemente o libro de Carson foi máis
influente que ningún outro acontecemento ou
publicación no nacemento do movemento
medioambiental que xurdiu nos anos sesenta”
e segundo a Enciclopedia Británica “A profética
Primavera Silenciosa de Rachel Carson foi
tamén un superventas que está considerado o
creador da conciencia mundial fronte aos peri-
gos da contaminación ambiental”.
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Sobre a súa decisión de investigar e escribir
un libro acerca dos efectos dos pesticidas,
Carson escribiu: “Canto máis aprendía acerca
do uso dos pesticidas, máis aterrorizada me
sentía [...] Descubrín que todo o que tiña sig-
nificado para min como naturalista estaba a
ser ameazado e que nada do que eu puidera
facer sería máis importante”. Cando xa tiña
case rematado o manuscrito, escribiulle a
unha amiga: “ A beleza do mundo vivinte que
estiven intentando salvar sempre estivo nun
lugar predominante da miña mente [...] Sen-
tín que tiña a solemne obriga de facer o que
puidera. Se polo menos non o intentara, non
podería volver a ser feliz na Natureza. Pero
agora podo crer que polo menos axudei un
pouco. Non sería realista crer que un libro
puidera provocar un cambio total”.

O desencadeante para escribir esta obra foi
unha carta que Carson recibiu duns amigos
que se queixaban de que unha pulverización
despiadada con insecticidas por parte do
Goberno matara aos paxaros das súas terras. A
tese central do libro é que o uso indiscrimina-
do de pesticidas ten efectos medioambientais
adversos: “Estamos expoñendo poboacións
enteiras a produtos químicos dos que se
demostrou en experimentos con animais que
son extremadamente velenosos e en moitos
casos acumulativos nos seus efectos”. Carson
explicou que o pesticida era acumulado a
medida que pasaba duns seres a outros nas
cadeas tróficas e por iso un insecticida idea-
do para matar aos insectos acababa por
matar a outros animais que se alimentaban
deles e a outros que se alimentaban destes;
por exemplo, o pulverizado de olmos con
insecticidas en Detroit matou paporroibos
porque estes comeron lombrigas que come-
ran as follas caídas das árbores rozadas. No
capítulo “Fábula para mañá”, Carson alertou
de que os paxaros poderían desaparecer se
os pesticidas seguían a ser utilizados sen con-
trol e de aí vén o título: unha primavera sen
paxaros que canten. 

O libro foi un superventas que creou unha
gran controversia e o debate acrecentouse e
pasou a ser un asunto público de primeira
orde en abril de 1963, cando Carson partici-
pou nun debate televisivo na CBS cun repre-
sentante da industria química. A autora
recibiu moitas críticas, como a de Robert
White - Stevens, científico da empresa Ameri-
can Cyanamid: “Se seguimos as ensinanzas
da Sra. Carson, volveremos á Idade da Escuri-
dade, e os insectos, as enfermidades e os
parasitos volverán a herdar a Terra”, pero a
crítica máis importante e perdurable é a que
sinala que desde que se prohibiu o DDT
aumentou a malaria ata os niveis anteriores
ao uso do insecticida.

O debate chegou ás altas esferas da política e
Carson testificou ante o Comité de Asesora-
mento Científico do Presidente Kennedy,
exhortando a que se creara unha comisión
sobre pesticidas e un organismo regulador
que protexera á xente e ao medio ambiente
contra os perigos das substancias químicas
utilizadas polo home. O informe foi emitido
en maio de 1963 e nel recomendouse poñer
límites ao uso dos pesticidas e recoñeceuse
que “ata a publicación do libro Primavera
Silenciosa de Rachel Carson, a toxicidade dos
pesticidas non era coñecida de forma xeral
pola xente”.

A celebración do primeiro Día da Terra no Par-
que Fairmount de Filadelfia o 23 de abril de
1970, a creación da Axencia de Protección
Ambiental en 1970, e a prohibición do DDT
en 1972 son consideradas tres consecuencias
directas do movemento ambiental xerado por
Primavera Silenciosa.

Carson morreu de cancro de mama un ano e
medio despois da publicación do libro e a
pesar do seu comentario “realista” sobre os
efectos que pode provocar un libro, expresa-
do na antedita carta a unha amiga, a súa bió-
grafa Linda Lear declarou que “R. Carson foi
un exemplo convincente do poder dun indivi-
duo para producir un cambio”.

“Houbo unha vez un pobo no
corazón de América onde toda
vida parecía vivir en harmonía 
co entorno. Despois, unha rara
praga estendeuse sobre o lugar 
e todo empezou a cambiar. [...] 
Os poucos paxaros que se vían
estaban moribundos, tremían
violentamente e non podían voar.
Foi unha primavera carente de
voces. [...] Soamente o silencio
cubría as terras, os bosques e 
os pantanos” 

Rachel Carson, 
“Primavera silenciosa” (1962) 

“R. Carson 
foi un exemplo
convincente 
do poder dun
individuo 
para producir 
un cambio”.

PARA SABER MÁIS:

• http://www.rachelcarson.org/

• http://usinfo.state.gov/products/pubs/carson/spanish/

• Rachel Carson. ”Primavera silenciosa”. Ed. Crítica
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Todas estas empresas colaboran economicamente coa publicación do Bugallo 
e co labor de educación ambiental que desenvolvemos.

Colectivo Ecoloxista do Salnés


