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EDITORIAL

Ben é certo que tivemos un verán estraño no
tocante ao tempo, cun principio de verán
que parecía outono, mentres que agora esta-
mos a vivir un principio de outono que
semella verán… de tolos!. Tamén é certo que
algúns sucesos, relacionados coa natureza,
que nos soen acompañar no verán non foron
os normais, aledándonos así de non ter que
cheirar fume no montes.

Pero esto non quere dicir que os ecoloxistas
estiveramos de vacacións, pois os meses de
xullo, agosto e setembro foron movidiños de
abondo. Facendo un percorrido polos titulares
de prensa podemos recordar varios sucesos.

A costa do Salnés non sae moi ben parada no
mapa de verquidos na costa galega. Para
cando unha depuradora decente en O Grove
e en Sanxenxo? Para cando a ampliación da
rede de saneamento de Cambados que des-
borda por todos lados?

Marea negra nas costas de Sanxenxo

Foi ocasionada polo afundimento dun
pequeno barco, e foi solventado rápidamen-
te. Case non se falou deste suceso. Esta noti-
cia pode servir para recordarnos que as
grandes mareas negras só son causantes do
5% dos hidrocarburos que se derraman ao
mar. Ao achegarnos a calquera porto veremos
coma o mar perde o seu verde azulado para
pasar a ser marrón graxento. Cando nos mer-
gullamos nas augas dunha praia urbana, que
non nos estrañe saír dela coa pel aceitosa.
Para cando un control ambiental das augas
dos portos?

Costas do Estado propón un dique de
contención de area na praia de Silgar

Tal e como adoita actuar o Departamento de
Costas do Estado, este verán lanzou un pro-
xecto á opinión pública, publicitouno, pero
non abríu ningún proceso de alegacións,
polo que a participación e a opinión cidadá
quedou no esquecemento. Trátase dun par-
che novo para a zona de Silgar, querendo
remediar o escape da area construíndo un
dique de cemento paralelo á praia. En fin,
habería que ver o proxecto técnico para ver
se esta vez fixeron un estudo de dinámica de
costas, pois se o tiveran feito cando constru-
íron e rechearon no porto, quizais tiveramos
aforrado uns cartiños públicos. Ademais...
están seguros de que ese dique non fará
remansar as augas da praia provocando así
acumulación de fangos? Isto mesmo xa tivo
ocorrido en Donostia e en Barcelona, moti-
vo polo cal tiveron que desfacer o dique,
unha vez comezado.  Agardemos que Silgar
non sexa a terceira pedra onde tropezan.

Ademais da práctica inexistencia de incen-
dios, o verán tamén tivo outras boas noticias.

A Consellería de Medio Ambiente
abríu un expediente sancionador 
ao Hotel Hesperia

E o fixo por incumprimento das medidas
ambientais que lle impuxo este ano ao Cam-
pionato de Tiro ao Pombiño de A Toxa, pois
os perdigóns de chumbo cairon  ao Humidal
Protexido do Umia-O Grove. Non cabe
dúbida de que temos que seguir a presionar
coa campaña “Alto á barbarie do tiro ao pom-
biño!” ata que lles retiren definitivamente o
permiso de celebración deste campionato.

Un verán de altibaixos
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MANIFESTO lido na concentración da illa da Toxa

Sábado 14 de xullo de 2007, O Grove

Bos días, amigos e amigas, e grazas por apoiar este acto de protesta. 

En especial, agradecemos a colaboración das seguintes entidades que apoiaron a campaña:
Federación Ecoloxista Galega, ADEGA, AMIGOS DA TERRA, APDR, COTO DO
FRADE, MATARPORMATAR NON, LUITA VERDE, RIDIMOAS, SGEA, SGHN-Pon-
tevedra, VERDEGAIA, VAIPOLORÍO, APADAN, Asociación protectora ABEIRO, Asocia-
ción COMETA, Asociación GATOCÁN, Asociación OS PALLEIROS, Asociación
Protectora de Cans e Gatos de OURENSE, Asociación Protectora de Animais VERDUXO,
Asociación protectora de animais SEN FRONTEIRAS, Unión de Protectoras de Animais
Federadas de Galicia e as asociacións protectoras de animais de: BAIONA, BARBANZA,
CAMBADOS, LUGO, MARÍN E VIGO.

A moi poucos metros de aquí estase a celebrar un campionato de tiro “al
vuelo”, eufemismo baixo o que se agocha mutilar e masacrar a tiros a
milleiros de crías de aves indefensas para satisfacción duns mal chamados
“deportistas”. Estas aves percorreron centos de quilómetros por estrada, e
logo de sérenlle recortadas as plumas da cola para que non podan dirixir o
seu voo, sóltanse xusto diante do tirador. E a isto chámanlle deporte?

Esta práctica cruel e aberrante supón, ademais, a contaminación durante
décadas da nosa ría con quilos e quilos de perdigóns de chumbo, que enve-
lena aos nosos mariscos e aves nun espazo natural de incalculable valor, pro-
texido internacionalmente. Para isto, sáltanse constantemente a lei mediante
artificios, contando coa complicidade dunha administración covarde en mate-
ria ambiental. 

Argumentan os organizadores que o campionato é bo para o turismo, que
deixa cartos na vila e que lle dá renome á Toxa. Vese que non valoran á comar-
ca na súa medida, que non aprezan a súa beleza e valores. Acaso non ten recur-
sos A Toxa para atraer a un turismo máis san? E se fose así, que levan feito ata o
de agora xestores privados e públicos por buscar novas vías de atracción a unha
comarca chea de posibilidades sen explotar? Que non se escuden no movemen-
to de cartos: o furtivismo, o tráfico de armas, de drogas e de especies protexidas tamén moven
enormes cantidades de cartos, mais non deixan de ser inmorais, e ilegais na maior parte dos
países civilizados.

Os organizadores, e certos sectores locais, rozan o ridículo cando falan de que este campio-
nato axuda a “desestacionalizar” o turismo... En pleno mes de xullo? Se xullo é temporada
baixa... cando é alta?

Reclamamos que este ano sexa a última vez que se celebre este vergoñento certame. Por
cruel, por indigno, por ilegal, por inmoral, por contaminante, por denigrar a imaxe da comar-
ca e por afectar ás aves migratorias. Existen alternativas aos perdigóns de chumbo, e en lugar
de pombiños mutilados pódense empregar pratos ou hélices. 

Pedímoslle á Consellería de Medio Ambiente que non volva dar unha soa autorización máis
para campionatos de tiro ao pombiño, e que deixe de escudarse nunha lei de protección dos
animais que a todas luces xa está anticuada. Na man da administración está cambiala e mello-
rala. Por que se tarda tanto? 

E que nos escoiten entre o ruído dos tiros: Alto á barbarie do tiro ao pombiño, xa!

Alto á barbarie do tiro ao pombiño
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Aquí estou, retocándome as plumas que me
están a quedar feitas un asco da viaxe en
camión. O meu compás magnético tampouco
anda moi ben. Entre limpeza e limpeza, e entre
pluma e pluma, só fago tropezar coas miradas
dos outros pombiños que viaxaron nesta gaiola
comigo dende o pombal de Valladolid. Eses
ollos mostran tanta desorientación coma o meu
compás. Dende que nos meteron no camión eu
só sei que fomos cara o norte. Xa era hora de
que nos deran un garbeo por fóra do pombal,
pero podían estirar a mosca e meternos en clase
turista, ou polo menos deixar que voáramos
soas un anaquiño, que dende que saín do ovo
case que non fixen exercicio!. Ata nos cortaron
as plumas da cola para que non tropezáramos
uns cos outros e para aforrar espazo, supoño.

O camión xa está quedo. Un par de persoas
abren as comportas e empezan a sacar as gaio-
las onde viaxamos. Xa lle toca á miña!.

Currucucuuuuuú!!!!! — gritou un pombiño
que ía noutra gaiola— Buscáronnos un hotel-
balneario de 5 estrelas, nada máis e nada menos
que un Hesperia na Illa da Toxa!!! Esta viaxe si
que promete.

Ata nos teñen preparada unha recepción inter-
nacional, agardando a nosa chegada. Haberá
unhas catrocentas persoas con distintos acentos:
portugueses, italianos, romaneses, españois.... 

Lévannos aos xardíns do hotel, cun céspede ver-
diño que daba gusto mirar para el. Todos nos
miran pero... Cando van abrir as gaiolas para
que poidamos voar??. Por fin, parece que se
aproximan e que nos van deixar estirar as nosas
ás. Xa teño ganas de coñecer o mar. Eu estou ao
final da gaiola pero xa escoito como as que
están na porta comezan a mover as ás e a voar.

— PUM!!! PUM!!! 

Que pasa?, ahhhh!!!! Que lles pasa a estes
humanos???!!!! Que andan a facer con esas
escopetas na man!!!! 

— Que nos matan, que nos matan!!!— escoito.

Non sei que facer, saio da gaiola ou quedo nela?

só sei que fomos cara o norte. Xa era hora de
que nos deran un garbeo por fóra do pombal,
pero podían estirar a mosca e meternos en clase
turista, ou polo menos deixar que voáramos
soas un anaquiño, que dende que saín do ovo
case que non fixen exercicio!. Ata nos cortaron
as plumas da cola para que non tropezáramos
uns cos outros e para aforrar espazo, supoño.

O camión xa está quedo. Un par de persoas
abren as comportas e empezan a sacar as gaio-
las onde viaxamos. Xa lle toca á miña!.

Currucucuuuuuú!!!!! — gritou un pombiño
que ía noutra gaiola— Buscáronnos un hotel-
balneario de 5 estrelas, nada máis e nada menos

Por
MARTA LOIS

Cucurrucucúuuuuu, pombiiiiiiña…
A concentración contra o tiro ao pombiño a vista de paxaro
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que un Hesperia na Illa da Toxa!!! Esta viaxe si
que promete.

Ata nos teñen preparada unha recepción inter-
nacional, agardando a nosa chegada. Haberá
unhas catrocentas persoas con distintos acentos:
portugueses, italianos, romaneses, españois.... 

Lévannos aos xardíns do hotel, cun céspede ver-
diño que daba gusto mirar para el. Todos nos
miran pero... Cando van abrir as gaiolas para
que poidamos voar??. Por fin, parece que se
aproximan e que nos van deixar estirar as nosas
ás. Xa teño ganas de coñecer o mar. Eu estou ao
final da gaiola pero xa escoito como as que
están na porta comezan a mover as ás e a voar.

— PUM!!! PUM!!!

Ahh?? Xa me toca sair!!! Vanme encher de per-
digóns de chumbo. Pero que lles fixen eu???

De súpeto escoitase música de fondo, creo que
o Cucurrucucú, paloma, parece que preto hai
festa. Que cruel, pensei, morrer con esa banda
sonora!. 

Un momentiño! parece que esta música está a
facer que paren os disparos dos escopeteiros e
comezaron a dicirse uns a outros:

— Os ecologistas!- Dicían os portugueses.

— Ecologisti!— gritaban os tiradores italianos.

Non entendo nada, pero vou aproveitar para
escapar. 

— A funcionar o máis rápido que poidades, por

favor!— díxenlle as plumas das miñas ás. — E ti
cola, a dirixir o voo cara o mar! Cola?!... cola??,
coliiiñaaa? Merda! coas presas xa me esquecera
do rape de cola que me fixeron. Estou aviada sen
temón! Agora non me queda outra, a escapar!

— Plas, plas, plas — soaban as miñas ás.

— Pum, pum, pum — voltaban soar as escope-
tas detrás de min. Cada vez máis lonxe. 

Xa estou voando sobre o mar tranquilo da ría de
Arousa. As escopetas están tan atrás que o
chumbo xa nin me roza. LIBRE! Creo que mere-
zo unha festiña para celebralo, creo que vou ir
coa a música que soaba antes.

Ah! Hai unha pequena festa no paseo marítimo
do Grove. Hai un grupiño de xente falando, con
música. Vou repousar neste farol da ponte da
Toxa, fronte á festa. Esta xente debe ser máis
importante que a do hotel da Toxa, por que hai
un montón de periodistas con eles, e non paran
de preguntarlle cousas. Agarda un momento,
estoume decatando que toda as cancións da
festa falan das pombas...que detalle! Parece
que aquí hai bo rollito. Non se escoitan tiros,
aínda que andan a xogar cunhas escopetas de
xoguete a darlles a uns pombiños de goma.
Pero que lles fixemos nós aos humanos para que
nos odien tanto? Será envexa por non poder
voar? Será que lle cagamos enriba? 

Vén mais xente, con pancartas que din: “matar
por matar non”, “dereitos para os animais”,
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“nin tesoiras, nin escopetas”, “alto á barbarie
do tiro ao pombiño”... eso digo eu, aínda que
non sei moi ben de que vai isto. É unha festa
un pouco rara. De súpeto unha das pancartas
ponse de primeira, onde se debuxaba unha
pomba coa cola cortada. A xente púxose
detrás desta pancarta e comezaron a andar
pola ponte hacia a illa da Toxa. Os periodistas
non facían máis que sacarlles fotos como tolos.
Un coche branco e verde, con sereas azuis foi
detrás deles. Eu tamén.

Non facían máis que gritar cousas como: “pom-
biño, pio pío!, tiradores, pum, pum!”, deixade a
escopeta e collede un  libro”, “Nen tesoiras, nen
escopetas”, “Non, non, non, ao tiro ao
pichón”… Nunca vira eu tantos debuxos de
pombiños xuntos. Esto debe ser a festa dos eco-
loxistas que dicían os italianos e os portugueses.

Pum, Pum!!!
Uiiii! Creo que se acercan ao campo de tiro de
onde fuxín. Pero a que van ir aí, que alí xogan
con escopetas de verdade!, que alí non teñen
música!!! Están tolos estes ecoloxistas! Si, si, alí
van. Eu voume esconder entre estas pólas, non
vaia ser.

Xa están enfronte dos escopeteiros, pero non
lles pegan tiros coma a min. E eso que os ecolo-
xistas non paran de gritarlles que deixen a esco-
peta, que vaian comer empanada con eles, que
collan un libro, que deixen de contaminar a
enseada do Bao co seu chumbo...

Ná! Os escopeteiros seguen ao seu, disparando.
Os ecoloxistas apelan á Consellería de Medio
Ambiente para que ilegalice este deporte tan
inmoral e cruel! Polo visto enviaron un escrito á
Consellería solicitándolles que acaben xa con esta
crueldade. Este escrito foi asinado por case 30
asociacións ecoloxistas e protectoras de animais. 

Os ecoloxistas rematan a festa comendo unhas
empanadas nun parque da Toxa. Vou ver se
collo unhas migallas, que non como nada dende
hai horas.

Todos se van. Agora quedo coas gañas de saber
que vai pasar o ano que vén. Prohibirán o tiro ao
pombiño en Galicia? En xullo
do ano que vén xa
virei por aquí de
vacacións a axudar
economicamente
aos hostaleiros do
Grove, que din que
non teñen turistas
nesta época. 

Se queres apoiar a
campaña de ilegaliza-
ción do tiro ao pom-
biño envía a postal
virtual á consellería de
Medio Ambiente. 

Entra no blog do colectivo: 
www.cesalnes.blogspot.com e segue 
as instrucións de envío. 
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Ríos que non son ríos
Non sei quen trouxo este modelo de “río que
non é río”  e que está  cambiar os regatos do
Salnés. A min ocórreseme que o iluminado que
chegou con esa idea, previamente estivo en Ver-
salles e alí tivo unha revelación. Ao chegar aquí
decidiu facer  unha relectura deste xardín rena-
centista á luz dos regatos do Salnés, como dirí-
an os bispos. E así foi como os seus prosélitos
“fixeron un esforzo económico” que non lles
costou ningún esforzo, porque o fixeron con
cartos públicos, e converteron os regatos en xar-
díns pseudorenacentistas con árbores autócto-
nas podadas, ao longo de curso de auga
unidireccional, o que nun proxecto de Concello
ou Deputación se daría en chamar “Recupera-
ción ambiental do río …” .

En tanto, moita xente está contenta con este
novo estilo de beira ”non fluvial” sometida a
poda, despoxada de matogueira, socavada na
súa canle e nos seus bordos polas escavadoras,
e alumeada por faroliños baixos, por eso do
impacto lumínico, mesmo a altas horas da
madrugada. 

Agora podemos pasear polos camiños de terra
batida ou de taboas, da beira dun “non río”,
podemos sentar nun banco, apoiarnos nunha
pasarela a non fumar un pitillo, andar cun carri-
ño dun neno, cunha accesibilidade que xa lles
gostaría a moitas vilas do Salnés. Mesmo hai
profesores, que sen ser moi conscientes delo,

levan aos rapaces para que vexan por primeira
vez  - que emoción!-,  o que non é exactamen-
te un río, ainda que teña algo de parecido.

Na mentalidade de moita xente non entra a
vexetación da primavera, pois todo debe ser
paseable… Se nalgún lugar hai herba non sega-
da, se considera que ese sitio está abandoado.
Para moita xente toda a natureza debera ser
coma un xardín de tipo francés, renacentista, o
máis similar posible a Versalles, controlado ata o
absurdo. Moitos queren gozar, como Luis XIV ,
XV e XVI, dunha natureza capada e ridícula.
Odian que as herbas nazan espontánea,
libres…, e  queren sometelas. E tamén os ríos
sofren os efectos reais desa mentalidade.

Regatos fortificados nas súas beiras por horri-
bles muros de pedra; árbores aliñadas en duas
filas a espazos definidos e comprobados por
cinta métrica, nada de vexetación que sobresaia
dunha liña recta, marcada previamente nun
mapa de situación, paneis interpretativos sobre
o que había no río antes das obras, e que que-
dan moi monos…

Pero como debe de ser un río?

A vexetación da ribeira de ríos e regatos, tamén
chamada bosque galería, conta con todos os
estratos de vexetación: matogueira, arbustos,
ramas baixas, plantas trepadoras, árbores media-
nas, árbores altas, e mesmo vexetación asolagada.

Polo
SOCIO Nº 99



artificiais, cortando árbores enteiras, porque
cometían o delito de adentrarse algo na beiras,
eliminaron as máis chamativas e elegantes
matas de fentos do Salnés, cambiaron nalgúns
lugares, os bordos vexetais por bloques de per-
piaño. Augas de Galicia por medio de empresas
subcontratadas, é responsable da desfeita de
quilómetros de río: os pequenos regatos que
pasan polos concellos de Meaño, Meis, Ribadu-
mia, algúns tributarios do Umia, outros da pro-
pia Ría de Arousa. 

Posiblemente, nos momentos de precipitacións
máis torrenciais, as augas discorran máis rápido
agora por estes regatos acanalados, pero tamén
asolaguen máis deprisa  as zonas que máis sufri-
ron as  pasadas inundacións. As augas chegarán
a máis nivel nos lugares con risco de inundación,
porque se non hai nada que as pare chegará
máis axiña ás desembocaduras e atopará dificul-
tades para desafogar no mar, sobre todo cando
a marea estea alta. Pero tranquilos, non vai
pasar nada que estamos mellor organizados que
en Nova Orleáns.

Todas estas obras que fixo Augas de Galicia foron
realizadas sen ningún proxecto nin previsión. Ata
tal punto foi a falta de previsión que o material
que arrincaron ao  río, miles de toneladas de res-
tos vexetais, acumulárono, sen ningún permiso,
en fincas de particulares e tivérono alí meses,
pese ás chamadas e denuncias dos propietarios. 

Pódese gozar dun río, débese gozar dun río sen
hipotecar a súa esencia,  e hai formas de facili-
talo, pero sobre todo unha: deixando ao río ser
quen é. Tamén se poden facer paseos preto dos
ríos, non son necesarios grandes lucimentos, nin
sistemas de iluminación, pero si se poden habi-
litar camiños, se respectan as distancias ao curso
de auga e a zona máis íntima do bosque gale-
ría. Mesmo pódese facilitar o acceso á beira das
augas en lugares determinados. Así se vería e
sentiría o río sen danalo. 

Hai problemas de abondo nos ríos, e para solu-
cionalos hai que invistir: 

• Na eliminación das verteduras líquidas urba-
nas directas ás augas.

• Na erradicación da vexetación alóctona que
vai ocupando as beiras e o leito das canles e
desprazando á propia. 

• No control e eliminación dos recheos consen-
tidos das xunqueiras e brañas que son as
extensións naturais dos humidais e ademais
son factores fundamentais na regulación do
equilibrio hídrico, como controladoras das cre-
cidas e receptoras das augas de inundación. 

Se queremos mellorar os cursos fluviais, debe-
mos ter moi claro o que é un río para saber o
que lle impide ser el mesmo. Iso si que é un
esforzo, especialmente  para algunha xente. 

Son bosques que crean por si mesmos un
ambiente distinto e se estenden, distribuídos en
dúas franxas, máis ou menos anchas, ao longo
das dúas beiras do río. Mesmo ás veces se expan-
den  formando rodais adxuntos ao borde fluvial. 

Así é un bosque de río porque ás lontras, ás
cobras de auga, ás ras, ás toupas de río, aos mar-
tiños peixeiros…, non lles fai moita graza que a
xente os mire. Gústalle vivir en galerías naturais,
escondidas, umbrías e frescas, con moitas follas e
ramiñas no chan, con currunchos de olor a terra
húmida onde agocharse e estar en intimidade.
Aos peixes non lle gusta que o sol lles chegue ao
río, precisan sombra e tamén vexetación morta
nas augas para que eles e o seu alimento, os
invertebrados acuáticos, teñan estancias para
vivir e tamén, por que non,  para xogar ás aga-
chadas, aínda que isto pareza pouco científico. 

O río debe de ser un lugar fresco, cunha tempe-
ratura, no verán, algo máis baixa ca do seu entor-
no e, no inverno, algo superior. Sempre coa auga
tirando a fría, porque o frío das augas garante o
osíxeno disolto e o osíxeno garante a vida. 

As árbores, os fentos…, toda a vexetación que
vive a carón do río, son valedores da calidade
das augas: protéxena das altas temperaturas,
asegúranlle materia orgánica inerte que serve de
reserva e dispensador lento de nutrientes, filtran
os contaminantes que se ían introducir no río
desde as veigas próximas, sobre todo os fitosa-
nitarios e os abonos químicos, pero, sobre todo,
se o que nos interesa é gozar dun río, son luga-
res fermosísimos e ateigados de vida.

Por que se quere cambiar isto? Ten sentido?
Pois paradoxalmente a maior desfeita dos ríos
do Salnés levouna a cabo nestes últimos meses
a administración que ten as maiores competen-
cias sobre as augas de Galicia, e que así se
chama: Augas de Galicia. Coa desculpa de evi-
tar posteriores riadas, as obras que este orga-
nismo da administración autonómica acometeu
nos regatos, con carácter urxente, foron bru-
tais. Converteron moitos regatos en canles case
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A “revolución verde” daríanos de comer a todos,
remataría coa fame do mundo. Despois da
segunda Guerra Mundial había moita “química”,
que se ía a facer con ela, non se lles ocorreu
outra cousas que empregala para a Agricultura,
e crear a ”era dos icidas”; por que non?

Preguntarédesvos que é iso da era dos icidas, pois
non é máis que os herbicidas, acaricidas, nemati-
cidas, funxicidas, insecticidas, é dicir, os praguici-
das ou fitosanitarios; ademais de sementes,
abonos minerais, hormonas de enraizamento…

O obxectivo principal desta era non é mais que o
agricultor dependa deste mercado, que dependa
da química, que deixe de ser autosuficiente; está
claro, que a agricultura sexa un negocio para as
catro multinacionais de sempre. Desta forma
queda atrás o esterco, asociacións de distintos cul-
tivos, as propias sementes da explotación, rotación
de cultivos, multicultivos, todo aquilo que servía ó
agricultor para a defensa dos seus cultivos.

Os nosos cultivos son plantas seleccionadas ó
longo da historia, o agricultor seleccionaba esas
plantas que producían máis; ou que se adapta-
ban mellor ás condicións climáticas, edáficas,
etc, que se adaptaban mellor ó lugar; que pro-
ducían os alimentos máis nutritivos; que resistían
as plagas e enfermidades, etc. 

Atopámonos na globalización da agricultura,
introducimos cultivos non autóctonos, non do
lugar, así o que conseguimos é traer xunto coa
planta os seus “inimigos”, mais non a fauna alia-
da das mesmas. Mais non pasa nada, que o agri-
cultor non se preocupe, que queres producir,
que é o mais rentable? Coa era do icidas, facemos
que todo sexa posible, independentemente das
condicións edáficas, climáticas, asociacións de
cultivo, inimigos, fauna útil, etc., temos todo
tipo de produtos para superar todas as dificulta-
des. Que aparece unha enfermidade, compra tal
produto e bótao a tal dose, que existe carencias,
compra este produto, así ata producir o desexado.

O que non se ten en conta o empregar estes
“produtos magníficos”, é a dependencia do
agricultor, os costes destes, o gasto enerxético
para a produción dos cultivos.

As plantas teñen a súa propia defensa, ben fisioló-
xica, estrutural ou funcional, fronte a axentes
externos. Cando se empregan estes produtos esta
defensa vese comprometida. As plantas ocórrelles
coma a nos, os medicamentos son bos cando esta-
mos enfermos, aínda que o mellor é tratar de estar
sans, mais non usamos os medicamentos de forma
preventiva (por se temos un catarro), tampouco
tomamos vitaminas sen necesitalas. Se facemos
todo isto, que pasaría co noso sistema inmunoló-
xico? Isto é o que se está conseguindo nos nosos
cultivos, deixalos indefensos, débiles fronte ás difi-
cultades. Tamén se observa isto en canto ó abona-
do, imos dar ás plantas comida en abundancia,
mais isto fai que as plantas desenvolvan moi
pouco as súas raíces, que haxa excesos de nutrien-
tes, isto ten como consecuencia plantas débiles,
“empachadas”, producir desequilibrios no terreo e
isto fai que a planta non sexa capaz de absorber os
nutrientes subministrados de xeito que o agricul-
tor o que fai é engadir máis cantidades dos mes-
mos producindo a contaminación do terreo e
acuíferos e a perda de fauna do chan, entre outras.  

Outro punto a ter en conta son as chamadas
resistencias das plagas e enfermidades a estes
icidas. O tipo de materia activa, o mal emprego
das doses do produto, ou o seu uso prolongado
pode provocar que estes produtos non causen o
efecto desexado sobre os axentes ós que van
dirixidos, podendo facer incluso todo o contra-
rio, conséguense individuos que non morren que
se reproducen ou multiplican.

A revolución verde non só non rematou coa
fame senón que compromete a agricultura e o
seu propio manexo. A agricultura de hoxe en día
fundaméntase no emprego dos praguicidas, a
ver ata onde chegamos.

A era dos icidas Fo
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O voo é un desexo. É unha fuxida lonxe da terra. Polo voo penétrase no abismo eternal, na rexión da liber-
dade absoluta, onde xa non pesa o tempo. 

O home que non ascende, cae coma Ícaro, mito que demostra que o voo é unha aspiración moi primitiva. 

Pero “Os homes non poderán voar nunca, porque o voo está reservado para os anxos.” Milton Wright.

E para os paxaros!

Se queremos voar non podemos imitar ás aves. Un autor escribe: “O voo onírico non é nunca un voo
alado. Cando aparece a á, nun relato do soño de voo, debe sospeitarse dunha racionalización deste. A á
representa para o soño onírico a racionalización antiga. Pois é esta racionalización a que formou a imaxe
de Ícaro.

O home antigo non tiña á súa disposición unha realidade racional, é dicir, unha realidade fabricada pola
razón, como o globo ou o aeróstato. Éralle forzoso recorrer a unha realidade natural. Entón formou a
imaxe de home voador sobre o tipo do paxaro… E no mundo do ensono non se voa porque se teñan ás;
crea un as ás porque foi quen de voar.“

Os seres humanos non deben plaxiar ao paxaro.

Cando un corazón aéreo quere remontarse, ten que ter visto moitos animais etéreos, e non só examinar
como voan, senón tamén sentir o voo, escoitar como cantan, percibir de onde veñen e cara onde van,
agardar o seu regreso e lamentar a súa marcha… E por fin poderemos viaxar coas nubes.

E, como voan as aves? 
Estes seres son os señores do aire. Algúns pasan a maior parte da súa vida no alto, coma os anduróns novos
que voan durante tres anos antes de pousarse por primeira vez. Outros, os carráns árticos, obsesionados
por seguir ao sol, cruzan o globo dúas veces ao ano, desde o Polo Norte ata a Antártida, nunha extraordi-
naria viaxe que dura sete meses. Hainos que poden acadar a velocidade de 300 km por hora, coma o fal-
cón peregrino; os voitres son capaces de voar a unha altura de 3.600 m sen mover as ás. E as rapaces
nocturnas que voan na escuridade total teñen un aleteo tan silencioso que nin sequera o fino oído dos
ratos as pode percibir.

Para realizar estas fabulosas actividades todas as aves utilizan certas traxectorias de desprazamento aéreo.
As máis esenciais son o voo recto, o voo ondulado e o voo quebrado. 

O PARAÍSO PERDIDO

Por

ENCARNA GONZÁLEZ 

“NIÑO”

texto e ilustracións

Os homes-paxaro

recto ondulado quebrado

E que significan estas formas, que sempre vimos no ceo?

Desde antano, en moitas culturas, os animais non se representaban por imitación de su aspecto físico,
senón polas líñas rítmicas causadas pola súa movililidade, movementos que a súa vez relacionábanse cos
elementos da natureza aos que pertencían: aire, auga, terra e lume. 

E, inversamente, estes elementos materiais figurábanse polos ritmos que os animais deixaban ao camiñar.
Por exemplo, a auga conformábase polas pegadas dos pés das ras.

Deste xeito, seres animados e forzas da natureza encaixaban uns dentro doutros ata complementarse e
formar unha unidade indisoluble. 

Así, estes esquemas xeométricos, tan representados na arte e cunha orixe que se perde no tempo, aínda
chegan a nós porque proceden do sentimento e do espírito dos homes e son os rastros ou as pegadas
que nos levan á nosa patria primeira. 



Rastro horizonte: o voo recto
Este voo propio de seres coma a garza real, é una acción directa que non perde energías en idas e voltas
ou en subir e baixar. 

Represéntase coma un trazo horizontal e, no simbolismo universal, a liña recta pertence ao elemento telú-
rico: que é o material, o terrenal e o coñecido. O finito e que pertence ao tempo. 

Por ser caducidade e tempo, a terra é o lugar do último repouso, é un refuxio ou a sepultura. 

A terra, no seu seo horizontal, acóllenos e cúbrenos coma a unha semente e, coa chegada dunha prima-
vera, devólvenos a vida, porque a terra é nai. A nai dos animais e das árbores, e dos homes tamén. 

O desprazamento recto ademais é un perfil que separa dous mundos. Fronteira que media entre o mundo
terrestre (ou mariño) e o celestial. É a inmensa liña do infinito: pradeiras do ceo ou rutas do horizonte
azul, por onde marchan os barcos, silenciosos, cara a viaxe lonxana. Por eso soñamos con garzas e con
culleretes, e con araos e corvos mariños, e con todos os paxaros de voos nivelados que nos conducen polo
camiño solitario.

Rastro sinuoso: o voo ondulado
Algunhas aves combinan o bater dos seus membros alares con instantes de aforro energético. Gañan
altura durante os aleteos e logo pechan as ás deixándose cair. Descender para subir.

O resultado é un movemento ondulado que sube e baixa avanzando a pulos. Lavandeiras e picas, escri-
bentas, frinxílidos e petos, entre outros, utilizan esta forma de moverse, máis ou menos profunda, eco-
nomizando enerxía.

En iconoloxía, a líña ondulada considérase correspondente ao elemento auga. O mar, os océanos, os
ríos e os lagos adoitábanse interpretar coma unha sucesión de ondas, porque flúen coma o elemento
que as compón. 

É o volver ás augas e ao seu mundo subterráneo. De novo retornar á nai. Porque a inmersión non repre-
senta unha extinción definitiva, senón un rexurdimento. Baixar e subir coma a acción do bautismo, que
nos purifica. Subir e baixar coma o rastro líquido das lavandeiras. Ritmos palpitantes que se impulsan para
liberar o nacemento. Outra vez a morte únese á vida. 

Este voo curvado tamén pertence ao elemento aéreo. 

Rastro errático: o voo errático  
Coma o zigzagueante aleteo da becacina, con forma triangular, que concerne ao ígneo elemento, por-
que é coma as lapas. É o lume do desexo.

Que desexo?

Triángulo cara arriba: arrincamento da terra, para acadar o espazo do ceo.

E a forma triangular invertida? Será unha caída ou será unha esperanza que descende de arriba?

Mais nunca esquecer que a liña quebrada é un sendeiro roto, fragmentado, e partido. Propio de máis
paxaros: carráns, andoriñas... Nos que o seu movemento errante está desviado do recto camiño. Como o
amargo destino humano, arrastrado pola corrente do tempo.
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Voo de garzas
lento e pausado.
Lánguido e fúnebre.
Que invita ao letargo 
e ao recollemento.

Espazo sinuoso e de movemento. 
Mundo de libertade, azul e lixeiro. 
Universo de paxaros.

Baixar á terra, subir ao ceo,
ruta dos paraísos perdidos...

Baixar do ceo, subir á terra,
senda de petos e de escribentas.

O ser é naufragio. 
Desvanecemento.
O eu á deriva
co carrán e a andoriña
De aí a inclinación 
polas longas travesías 
do ser melancólico, 
cos sterna e as hirundinas!
Viaxeiros inquedos 
por saír do labirinto.
O mar e a viaxe.
Onde está a Terra Prometida?Xa para finalizar, hai outras formas de desprazamento aéreo

que as aves utilizan en determinados momentos: 

- Rastro circular: subida ás alturas ou a esperanza de subir.
Voo das grandes rapaces. 

- Rastro picado: caída aos abismos ou o medo 
a baixar. Voo de caza ou pesca de falcóns e 
mascatos.

Pero estas serán historias para outros voos. 



OUTONO 2007   • nº 37 O BUGALLO Colectivo Ecoloxista do Salnés

12

Non nos esquezamos, somos mamíferos, temos
“mamas”. É curioso, á  nosa nai, nomeámola
como “mamá”, o noso recipiente no estadio
intrauterino, o noso vehículo na vida, o noso
referente.

Pregúntome como farían as nosas nais prehistó-
ricas se non tiñan nin tetinas de plástico, bibe-
róns e demais instrumentos. Ah! claro, elas
daban o peito, aleitaban  coas súas mamas o
mellor alimento para os nosos bebes (é dicir,
daban de comer, entre outras cousas). Hoxe en
día parece que o obxectivo da sociedade é afas-
tarnos da nosa natureza como mamíferos, de
dar o peito; claro, pero ollo cos meses da baixa
maternal... Na nosa sociedade nin sequera
temos tempo para estar co noso bebé, nin para
xogar, telo en brazos, e, como non, dar o peito
a demanda.

Temos que escoitar aos nosos bebés: son puro
instinto, non están “contaminados” coas
modernidades da nosa sociedade. Os bebés son
libros abertos que nos indican o que necesitan,
pero os adultos temos que aprender e molestar-
nos a escoitar.

Como calquera mamífero, aprendemos por
observación das nosas nais, das femias da tribu,
mais existen xeracións de mulleres que non leva-
ron a cabo a lactación materna, isto fai que
actualmente falten de modelos para aleitar. E
para cubrir esta necesidade existen “grupos de

lactación”. ¿Estaremos perdendo a nosa cultura
de mamíferos?

A pregunta é, por que a nosa sociedade prefire
o artificial ao natural? Non será por que a ali-
mentación dos nosos fillos é un negocio? Se
damos o peito “eles” non teñen ganancia. Pre-
ferimos o artificial para romper o vinculo
nai–fillo, para ter adultos mais fáciles de mane-
xar. Hoxe en día ter o bebé no regazo parece un
sacrilexio, mellor cunas, chupetes, biberóns, etc.
Porque as necesidades das nais e dos fillos non
son importantes. Ou serán todas estas razóns
xuntas?

Canto gañaría o ser humano se estivera máis
cerca da súa natureza como mamífero, da súa
propia natureza.

Mais, qué é un chupete? non é máis ca un teto
de plástico. E que é un biberón? un peito de
plástico. Seguramente se preguntaramos aos
bebés que preferirían, apostaríame a que prefi-
ren o tacto quente e suave da súa nai que o
“made in China”; preferiría saber que está cerca
dela e con ela.

Parecemos “robots da sociedade”. Estamos pro-
gramados: traballa, vaite de vacacións, ten fillos,
mais ollo!, só 16 semanas de baixa maternal,
despois tes o permiso de abandoalo. 

Queremos dispor da nosa vida e gozar dos
nosos fillos.

Mamíferos
Por

PAULA GÓMEZ PALACIOS

Dentro dunha das máis provocadoras campañas publicitarias utilizouse esta imaxe. 
Por que nos chama a atención tanto esta foto?
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Un  multiusos 

Ademais dos básicos xa mencionados que, sós
ou en compaña dos outros básicos, abranguen
todos os tipos de limpeza, existe un produto
non demasiado coñecido e totalmente natural,
que non podemos pasar por alto. Quen o proba
non o solta, e cunde moito!  Trátase da “pedra
verde” ou “pedra máxica”. É un composto con
base de arxila branca, xabrón e outros compo-
ñentes naturais, que se presenta en sólido e
que se aplica con esponxa en todo tipo de
superficies e lugares: cociñas, baños, paredes,
coches, mobles de xardín, calzado deportivo,
pasamáns…, agás a madeira, limpa e abrillanta
toda a casa. Resulta especialmente útil nas pla-
cas vitrocerámicas ou nos fornelos de gas.

As marcas que atopamos son europeas, con
garantía ecolóxica, e véndense en tendas espe-
cializadas ecolóxicas (“Pierre Verte”) ou porta a
porta (“Pierre magique d’argile blanche”),
coma as famosas friameiras. O prezo pode
parecer elevado, ata 15 euros, mais a duración
é tan grande que compensa sobradamente,
ademais da compensación ambiental que o
xustifica definitivamente.

Na venta porta a porta cada vez atopamos
máis produtos ecolóxicos, coma os panos eco-
lóxicos de máis calidade, normalmente oferta-
dos polo mesmo persoal que as friameiras ou
as potas. 

A lavar!

Unha das actividades da casa que máis tempo
nos ocupa no mantenemento da nosa casa é o
lavado da roupa e da louza,   por iso se trata
dun dos puntos estratéxicos a mellorar de cara
ao ecofogar.

Noutras ocasións trataremos polo miúdo o afo-
rro enerxético na elección e uso dos aparellos
caseiros, que en cuestións de lavados é tan
importante. Agora pensemos na auga e nos
deterxentes. 

O lavalouzas parece ser o sistema polo que
aforramos máis auga na cociña, pero como
máquinas que son,
aínda precisan que
nós as poñamos a
andar; falando claro:
que as goberne-
mos…, xa que de
nada nos sirve ter un
aforrador nato se nin-
guén lle ensina o seu
potencial. Cómpre
saber compensar ese
gasto: hai que enche-
lo ben, usar os pro-
gramas axeitados e, sobre todo, utilizar menos
auga do fregadeiro. Hai que evitar lavar dúas
veces os platos, craso erro cometido por moita
xente; podemos eliminar os restos de comida

O ECOFOGAR

Na venda porta a porta 
cada vez atopamos 
máis produtos ecolóxicos, 
coma os panos ecolóxicos de
máis calidade, normalmente
ofertados polo mesmo persoal
que as friameiras ou as potas.

A limpeza (2ª parte)
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CHARO GONZÁLEZ
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cun anaco de papel ou con auga xa usada na
cociña (por exemplo, de lavar verduras, etc) e un
cepillo.  Os deterxentes adoitan ser agresivos,
polo que debemos buscar alternativas ecolóxi-
cas (os xa mencionados “Ecolino”, “Ecover”,...)
e cómpre reflexionar sobre a suposta necesida-
de de complementos como o abrillantador, o
desodorante, etc.

O lavado da louza a man ten moitas variantes,
pero quizais a menos mala sexa a de utilizar
unha tina ou un dos senos do fregadeiro con
auga xabonosa, para lavar, e logo aclarar baixo
a billa ou noutra tina de auga limpa. Deberia-
mos evitar lavar peza por peza baixo a billa, xa
que gastamos máis auga e máis xabrón.

A gama actual de produtos para a louza é
inimaxinable, pero nós, coma sempre, iremos
ao básico e ao menos malo. Das marcas con-
vencionais, do super, convén usar as concen-
tradas, pero sendo conscientes de que a
cantidade a usar deber ser a mínima, pois é
innecesaria a morea de escuma que facemos ás
veces. En moitos supermercados véndese
“Froggy” que, sen ter certificado ecolóxico,
presenta unha composición bastante acepta-
ble, e non e resulta pouco agresivo coa pel. As
marcas ecolóxicas atopámolas nas tendas
especializadas e non conteñen fosfatos mais si
ingredientes naturais, case degradables ao cen
por cen. Outra opción é o xabrón natural,
aínda que forma menos escuma e ás veces
parece menos eficaz contra a graxa.

A roupa

Foi tal a revolución que supuxo a introducción
da lavadora, que a calidade dos ríos en Estados
Unidos se veu rapidamente mermada polas
consecuencias dos fostatos dos deterxentes: o
paso do xabrón natural aos agresivos e poli-
compostos deterxentes de lavadoras supuxo
un dos maiores focos de contaminación difusa
(non sempre evidente e inmediata) do século
XX. Aínda que hoxe en día moitos deterxentes
de lavar a máquina xa teñen reducidos os com-

postos nocivos, distan moito de estar en sinto-
nía cun bo coidado do medio. Ademais, témo-
nos que cuestionar sempre o uso dos
engadidos: suavizantes, branqueadores, etc...,
e ver se son realmente imprescindibles. Os pro-
dutos ecolóxicos para a roupa non son baratos,
e aínda máis que noutros casos, faise impres-
cindible o sentidiño. Nalgunhas tendas espe-
cializadas podemos atopar as noces de
lavado. Son as cáscaras dunha froita da India,
que se usaron alí desde hai séculos como
xabrón. Serven para varios usos: metídas nun
saco introdúcense directamente no tambor da
lavadora e, tras o lavado, pódeselles extraer o
xabrón que soltan ao fervelas, para usalo como
limpafogar. Son mellores para a roupa de cor
que para a branca, e parecen unha alternativa
a ter en conta.

O lavado a man da roupa non está de moda e
semella incompatible co xeito de vida actual.
Mais se se rehabilitasen algúns lavadoiros
públicos que aínda existen, este xeito tradicional
de lavado seguería a ser unha alternativa para
alfombras, prendas delicadas, calzado...,  sem-
pre usando xabrón natural, claro está. Sabemos,
por experiencia, que os nenos se sorprenden
moito cando os achegamos a tradicións popula-
res coma a de ir lavar no río. 

Na casa, cando lavamos a man, temos que pen-
sar que a auga que resulta se pode aproveitar
para unha descarga da cisterna ou para a frego-
na, polo que é mellor lavar nunha tina para
podela aproveitar.

E outros lavados...

O coche
Aínda que ás veces parece a prolongación mate-
rial do noso propio eu, convén quitarlle impor-
tancia ao propio coche incluíndo o seu estado
de pulcritude (ás veces superior ao do seus
donos ). Para lavar o coche convén usar caldeiro
con auga xabonosa (non fan falla deterxentes
especiais), ou auga sen xabrón, se optamos por
un pano ecolóxico. Evitemos, no posible, o man-

Hai que encher ben 
o lavalouzas e, 

sobre todo, 
utilizar menos auga 

do fregadeiro: 
hai que evitar lavar 

dúas veces os platos.
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Da auga tratamos, ao fin e ao cabo

A auga que usamos na casa para calquera
menester é auga potable. Convén deterse a
pensalo: estamos a limpar con auga potable, a
mesma que precisamos para beber e cociñar en
condicións saudables. Témola tan de man, de
sempre, que sen dúbida a infravaloramos. Usá-
mola alegremente ou razonablemente? 

gueirazo, utilizando no seu caso os túneles de
lavado, que aforran máis auga.

Os patios e terrazas
Nestes lugares, onde o mangueirazo é o rei, é
onde temos que ser moi razoables. Se esa
mesma superficie a varremos antes cunha vasoi-
ra dura e logo lle pasamos unha fregona vella,
seguro que aforramos bastantes litros.

— Coido que empezo a entender,
mamá…

— O que, meu rei?

— A solución para arranxar o do 
cambio climático, a contaminación…

— E logo?

— Se limpamos con panos ecolóxicos,
comemos da agricultura ecolóxica,
compramos un coche híbrido... alá
foron os problemas!!!

— [Viva o optimismo radical!!!] 
Claro que sí, filliño, claro que sí...

Corren tempos de escepticismo e recelo
sobre o consumo de produtos ecolóxicos,
verdes, naturais, como vía para acadar
solucións concretas para problemas de
tamaña envergadura coma o quecemen-
to global, o deterioro (case) irrevocable
de ecosistemas, a perda de calidade nas
augas, a sequía… E non só se da ese
escepticismo nas persoas máis afastadas
da sensibilidade ambiental senon tamén,
e máis lamentable, no propio movemen-
to ecoloxista. 

O debate céntrase sobre o que realmente
está na man dos cidadáns de a pé como
consumidores, e se se está a cargar dema-

As teimas sobre o consumo ecolóxico

siada responsabilidade sobre eles des-
viando a atención dos responsables das
grandes decisións, os políticos e gober-
nantes, e do beneplácito que estes, táci-
tamente, outorgan ás multinacionais, as
cales concentran maior poder que os pro-
pios gobernos nacionais.

Hai sectores do ecoloxismo que rexeitan o
ecoconsumismo, tan en boga nos países
máis desenvolvidos, porque pode conver-
tirse en símbolo dun novo snobismo, ou
simplemente porque por ser moda atrae
a empresarios oportunistas e a consumi-
dores mal informados. Deste xeito estase
a desvirtuar, pouco a pouco, a filosofía de
cambio que xerou, hai décadas, a ansia
doutro tipo de consumo.

Pola contra, outra parte do movemento
ecoloxista non carga as tintas contra o
boom no consumo ecolóxico, é máis,  o
defende coma unha vía para introducir
indirectamente nas bases da sociedade
unha cultura de defensa do medio
ambiente.

A clave segue a estar en consumir menos
e de maneira responsable.

Os túneles de lavado 
aforran máis auga que
lavalos coa mangueira.
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A tormenta é un mal rollo. O ambiente faise
espeso, a luz tórnase violeta, maxenta, rosada…,
estraña, e nós sentímonos tensos. 

Mal rollo, enerxía negativa, raios, tronos, medo…
A tormenta é a película de terror da meteorolo-
xía, e como nas pelis de medo todo comeza coa
calma, pero a situación pouco a pouco vai enra-
recendo. A historia comeza cun inocente aire
quente que comeza a súa viaxe desde a superfi-
cie da terra cara o ceo, vaise elevando sen pausa,
vaise cargando de electricidade e chega a formar
nubes escuras e altas que avanzan en vertical,
pechando a luz sobre as nosas cabezas. Son os
tenebrosos cumulonimbos. E a partir dun
momento, a nube comeza a golsar a súa furia,
tamén sobre as nosas cabezas. Nós podemos ser
as víctimas desa furia. (Ver consellos para seguir
en caso de tormenta.)

O mal rollo da tormentas, a sensación psicolóxi-
ca, puidera ter que ver coas cargas eléctricas
negativas e positivas. Dicir esto é falar en termos
de ciencia fronteiriza, e mesmo non parece nada
científico falar de enerxía positiva e enerxía nega-
tiva, bo rollito e mal rollito. En tanto si é certo que
en condicións normais a superficie terrestre está
cargada negativamente. Se nestas condicións
normais subíramos a unha altura de 80 km senti-
ríamos un ambiente tenso, moi similar ao da tor-
menta, pois esa zona da atmosfera adoita estar
cargada positivamente. (Ver figura 1). 

Entre esas alturas e o chan, hai moita distancia
para que se desencadee unha repentina descar-
ga eléctrica pero, en condicións normais, vaise
producindo, pouco a pouco, un lento e case
imperceptible fluxo de cargas que, aparente-
mente, non ten influenza sobre as nosas vidas.
Pero quizais só aparentemente.

Esta felicidade ambiental do tempo “normal”
vai cambiar de súpeto cando chega a tormenta.
As gotiñas de auga da gran nube tormentosa
recen formada están cargadas negativamente,
mentres que na parte superior da nube, créanse
cristaliños de xeo que se cargan positivamente.
A superficie da terra ao ter enriba tanta carga
negativa queda cargada positivamente, e alá a
80 quilómetros, na ionosfera, as cargas invírten-
se, facéndose anormalmente negativas, pola
proximidade da parte conxelada da nube que
ten carga positiva. (Ver figura 2) 

As cargas positivas e negativas son diferencias de
potencial eléctrico, non son valores absolutos de
carga eléctrica. Son como o arriba e o abaixo:
que Manolo estea máis abaixo que Marta inevi-
tablemente produce que Marta estea máis arriba
que Manolo (perdoade o exemplo). Pois igual
acontece coas cargas eléctricas: Se son positivas
debe ser porque hai cargas negativas preto.

A cercanía entre cargas distintas produce as
descargas eléctricas: son os raios. Curiosamen-
te as partes da terra máis puntiagudas: campa-

Por

JOAQUÍN RODRÍGUEZ

Falemos do tempo: 
tormentas
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narios, torres, árbores, guindastres, xogadores
de baloncesto e danzantes de Cobas co pau
para arriba, son coma as escalas por onde
soben e se acumulan as cargas positivas da
terra,  onde con máis probabilidade se produ-
ce o impacto das descargas eléctricas. 

Pero tamén se orixinan os  raios entre a parte
baixa e a alta das nubes, é dicir, entre as gotas
de auga e os cristais de xeo: son os lóstregos e
frecuentemente anteceden aos raios, e descar-
gas entre a parte alta da nube, a das gotiñas
de xeo, e a ionosfera que é a zona alta da
atmosfera, a que está por riba dos 80 km. 

A película chega ao seu final cando comeza a
chover, entón descarga electricamente a tor-
menta e a sensación de alivio é grande. 
A ionosfera queda novamente con cargas
positivas, e a terra recupera as cargas negati-
vas que perdera no transcurso do tempo. Por
fin volve todo á normalidade. 

Deste xeito,  podemos comparar a terra cunha
enorme pila recargable: ten acumulada carga
eléctrica, e descárgase co tempo, pero as tor-
mentas encárganse de recargala nunhas pou-
cas horas.

Para que nos serve a nós ter cargas negativas ao
noso lado? non o temos claro, pero pode ser
que nos sintamos mellor con elas. Sexa ou non
certo, con tormenta ou sen ela, no peche desta
sección, desexo que teñades moi bo rollo. 

É preferible estar dentro de casa ou dun
edificio pero sen tocar o teléfono, os apare-
llos eléctricos e as conducións metálicas. Asi-
mesmo cómpre alonxar os obxectos
metálicos e evitar as molladuras especia-
mente da auga salgada.

Se nos colle no campo non hai que correr, e
aconséllase anicarse evitando levantar os
brazos e preferiblemente nunha zona pro-
texida e baixa, lonxe de lugares altos.

Se se vai en grupo sempre é mellor disper-
sarse porque no caso de que alcance a un,
sempre estarán os outros para atendelo.

O lugar máis seguro para pasar unha tor-
menta é o coche, pero sempre que se man-
teñan as ventás e os conductos de
ventilación ben pechados. O coche está illa-
do do chan polos pneumáticos reproducin-
do o modelo teórico dun corpo illado
eléctricamente chamado polos físicos caixa
de Faraday. Tamén os avións se asemellan ás
caixas de Faraday.

NORMAS A SEGUIR 
EN CASO DE TORMENTA

Esquerda: figura 1 
Dereita: figura 2

Mapa de risco de tormentas en Galicia en número de raios por km2

Fonte: Instituto Nacional de Meteoroloxía
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O DÍA A DÍA DO CES

Inverno-primavera, 2007 
Por

MARTA LOIS

Actividades abertas para descubrir a natureza

Observamos mamíferos mariños en febreiro coa CEMMA na
actividade BALEA Á VISTA! En abril puxémoslles aneis aos
paxaros en ANELANDO AVES co grupo de anelamento
“Anduriña” e sorprendémonos da dureza das plantas de
duna en AS PLANTAS DE AREA, co agrónomo Jaime Blanco.
Apúntate ás próximas actividades!

A asemblea anual do CES

Celebrouse en marzo na casa da cultura de Meaño. Ademais
de presentar a memoria de actividades e de contas do 2006,
modificamos a directiva debido ás baixas presentadas por
razóns persoais, e debatemos sobre posibles novas estrate-
xias a seguir. Tamén rematamos a reunión cun “piscolabis”
de pinchos e viniños ecolóxicos e de Comercio Xusto. 

Prohibición do tiro ao pombiño, XA!

Comezaba ben o ano para os que trememos con só pensar
en que exista xente que se divirta matando animais dun
xeito tan inmoral. A administración ía deixar de facer a vista
gorda ante as ilegalidades que ano tras ano realizaban no
campo de tiro de A Toxa. Mais todo quedou nun soño (ou
nun susto para os organizadores) e a frase, xa tan manida,
de “por cartos, todo vale” parece que se fixo realidade unha
vez máis. Mais o colectivo estase a mover, a conseguir
apoios dentro e fóra da comarca, para que a lei prohiba o
tiro ao pombiño. Móvete para que a do 2007 sexa a derra-
deira matanza de aves en Galicia!

As dunas de Baltar estanse a recuperar!

Tras tres anos de reiterado atraso e promesas incumpridas,
o Servizo Provincial de Costas está a actuar como debe, des-
autorizando o uso indebido das dunas de Baltar (Porto novo)
e levando a cabo a recuperación morfolóxica e florística da
zona. Felicidades ao Servizo de Costas e ás dunas. Prote-
xendo a costa, gañamos todos.

Xa basta de botarnos farois!

Tras levantarse a polémica infundada no concello do Grove,
sobre que eramos os ecoloxistas os culpables do mal esta-
do da sinalización e iluminación da estrada do istmo da
Lanzada, o CES quixo aclarar, a través dunha nota de pren-
sa, que nós só somos unha asociación e non unha adminis-
tración, así que non temos competencias como para frear
nada. Cremos que a estrada, ao igual que os veciños, care-
ce totalmente do mantemento necesario, e tamén propoñe-
mos o emprego de pintura reflectante e catadriópticos, ao
igual  que os empregados nas autoestradas, para facilitar a
condución nocturna.

Bugallo tras Bugallo

Sacamos adiante un novo número da nosa revista, o 36,
que ten como tema central o urbanismo e a súa afectación
ao medio ambiente. Recordade que estades invitados a
colaborar como redactores.

Entre veleiros e iates, coa CEMMA 

A Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (da cal
o CES forma parte) está a estudar a afectación da actividade
nos portos deportivos sobre o comportamento dos golfiños. O
estudo segue adiante e os voluntarios nunca sobran, apúntate.

Loitando polo Humedal Protexido 
Umia-O Grove

Reunímonos co técnico da Consellería de Medio Ambiente
que leva a conservación do espazo protexido para falar, pedir
explicacións, achegar alternativas... sobre distintos impactos
ambientais que afectan ao espazo: ampliación do aparca-
mento, recheos na costa, verquidos, construcións ilegais... 

As pelexas do deporte rei

O Campo de Fútbol de Noalla, cuxas obras foron paradas
pola Consellería de Medio Ambiente ao carecer de permi-
sos, foi obxecto de estudo do CES e colaboramos co Con-
cello de Sanxenxo e coa Consellería enviando por escrito
posibles melloras ambientais no proxecto.  

Volverán facer tellas na Telleira de Vilalonga?

O bonito proxecto do centro interpretativo da etnografía e
da natureza do Salnés que se ía facer na Telleira parece non
pasar máis aló da obra, inaugurada xa o ano pasado, pero
sen persoal nin equipamento didáctico nin divulgativo. Mais
as obras seguen na zona desta vez de “adecuación do con-
torno” para facilitar o acceso necesario dos autobuses e
vehículos. O CES decidiu presentar un escrito ao Concello,
Costas e á Consellería de Medio A para solicitar a retirada
do recheo litoral que está fronte á telleira, o que si enten-
deriamos como adecuación real.

Un novo proxecto de decoración urbana 
da costa natural

No tramo de costa entre A Fontenla e A Lanzada, con tra-
mos de cantil e preciosas calas areosas, está a sufrir a febre
urbanizadora que a desnaturaliza: faroliños, aparcamentos,
paseos, cousas que ao noso entender só responden a argu-
mentos decorativos e non de necesidade funcional. E todo
isto sen un proxecto a exposición pública, senón que foi
realizado de costas ao cidadán, entre as administracións
competentes. O CES presentou escritos de protesta ante o
Concello de Sanxenxo, servizo de Costas e a Consellería de
Medio Ambiente.

Propostas electorais

Ao igual que fixemos nas eleccións municipais do 2003,
preparamos un documento con propostas de mellora e xes-
tión ambiental presentadas aos distintos partidos políticos
que se ían presentar aos comicios de maio de 2007 na nosa
comarca. EU de Vilagarcía, PSOE do Grove, o BNG do Grove
e de Vilagarcía, respostaron positivamente ás nosas propos-
tas, mantendo reunión cos seus candidatos.
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Breves

O CES RECIBE O PREMIO LUIS TILVE 2007

O CES ven de recibir o Premio Luis Tilve 2007,
na categoría “Defensa do Medio Ambiente e
dos Bens Comúns”. Este premio, organizado
pola Fundación Luis Tilve, recoñece as activi-
dades e iniciativas significativas, dentro do
ámbito galego, nos eidos do medio ambiente, o
traballo digno e a solidariedade.

Na concesión deste galardón, o xurado, presidi-
do por Fernando González Laxe, tivo en conta
as accións exercidas polo Colectivo na defensa
dos valores naturais da comarca, en contra do
urbanismo salvaxe, e as actividades divulgativas
a prol dun desenvolvemento sustentable.

A entrega deste premio tivo lugar o pasado ven-
res 22 de xuño, no hotel Coia de Vigo, contan-
do coa asistencia de diversas autoridades de
ámbito local e galego.

EXCURSIÓN Á SERRA DO SUÍDO

Dentro da programación do CES está a realiza-
ción dunha excursión anual. Este ano, o destino
escollido foi a Serra do Suído, área de montaña
de grande valor ecolóxico e ameazada por pro-
xectos de diversa índole.

Da man dos compañeiros da asociación ecolo-
xista “Asemblea do Suído” (grupo integrado
na Federación Ecoloxista Galega), unhas 50 per-
soas puidemos coñecer algúns dos valores natu-
rais e patrimoniais desta zona: chouzos dos
pastores, un antigo foxo do lobo, pegadas e res-
tos da actividade deste animal... e non só os res-
tos, pois dous afortunados compañeiros tiveron
a ocasión de ver en directo (a unha certa distan-
cia, iso si) ao rei do monte.

…e estrugas
Para a recentemente creada Plataforma contra
a ZEPA da Limia. Esta Plataforma emprega,
para alertar á xente contra a declaración desta
Zona de Especial Protección das Aves, demago-
xia e falsidades, como dicir que non poderán
empregar fitosanitarios nas súas terras. Nada,
nada... vinte quilos de estrugas para repartir
solidariamente entre a sorprendente representa-
ción desta Plataforma.

mentas…
Para a Consellería de Pesca, que está a colabo-
rar coa CEMMA nas iniciativas para o coñece-
mento e conservación dos mamíferos mariños,
para diminuír a interacción destes animais cos
aparellos de pesca. Recordamos que a CEMMA
é a Coordinadora para o Estudo dos Mamífe-
ros Mariños, e que o CES forma parte desta
asociación.
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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


