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EDITORIAL

Este Bugallo da verán parece querer 

poñer paz entre os lobos e os pombiños.  

Quizais sexa coincidencia, pero pensádeo 

un momento… termínase o campionato do 

tiro ao pombiño de A Toxa (alomenos este 

ano, que nunca temos que baixar a garda) e 

os lobos chegan ás nosas páxinas. 

Ata o noso val quizais non chegue o lobo, 

pero a través do Bugallo queremos que este 

estupendo animal, tan vinculado aos nosos 

medos infundados e viscerais, se libere desta 

negra sombra que lle dá fama de asasino. 

Pero, por que vai baixar o noso lobo-buga-

llo se este verán xa non vai poder cazar aos 

pombiños aturdidos por todo a nosa costa? 

Non sei, non sei. Agardo que non morra de 

fame por falta de caza fácil. 

A ver se van ter razón os defensores do cam-

pionato dicindo que moitas das aves que se 

soltaban escapaban vivas e eran beneficiosas 

para a natureza. Hui, hui, hui que quizais 

teñamos que contratar a investigadores da 

Universidade de Michigan para que estudien 

a involución do medio ambiente do Salnés 

tras este grave tropezón. 

“Chascarrillos fóra”, non se dubida que 

é realmente positivo que este ano non se 

escoiten os ruídos das escopetas tras as aves 

mutiladas e mareadas. 

Que non teñamos que sentir vergoña por 

ter que convivir coa barbarie e a crueldade 

disfrazada de deporte de elite. Que esta acti-

vidade tan anacrónica estea a chegar ao seu 

fin, alomenos na nosa comarca.

O traballo do 2007

Esta loita contra o pombiño, que xa ven de 

lonxe, foi unha das actividades mais impor-

tantes do do 2007. Neste número se vos pre-

senta a memoria das actividades do colectivo 

no 2007 que xa se presentou aos socios que 

asistiron á asemblea do CES  celebrada en 

Cambados no mes de abril. Se vos informa 

do traballo feito dun xeito moi resumido, 

por aquilo de facilitar a lectura, pero non 

dubidedes en consultar calquera dúbida 

sobre algunha temática, de suxerir cambios 

de rumbo, de prestarse a botar unha man, de 

informar sobre abusos á natureza, etc. Esto 

sempre é bo para unha asociación viva.

Paz entre lobos e pombiños
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DIVULGACIÓN AMBIENTAL

Melloramos o coñecemento da natureza a 
través das actividades mensuais abertas e a 
excursión anual 

Observamos mamíferos mariños coa CEMMA 
na actividade Balea á vista!, puxémoslles aneis 
aos paxaros en Anelando aves co grupo de 
anelamento “Anduriña”, sorprendémonos da 
dureza das plantas de duna en As plantas da 
area co agrónomo Jaime Blanco, iniciámonos no 
Cultivo de cogumelos, percorremos un tramo 
do Umia con Apadriña o río Umia seguindo a 
metodoxía dictada polo Proxecto Ríos, e estuda-
mos a xeoloxía do Salnés coa última actividade 
do ano, Os segredos das rochas.

Co nome de O reino do lobo desenvolvímos 
a excursión anual na Serra do Suído, guiados 
polos membros da asociación ecoloxista Asem-
blea do Suído.

Seguimos a publicar o boletín de divulgación 
“O Bugallo”

Este ano acadamos sacar dous números,

•	 Bugallo 36:  
tema central de “como afecta ao medio 
ambiente a dispersión urbanística”

•	 Bugallo 37: como non podía ser doutro 
xeito, como tema central: campaña contra 
o tiro ao pombiño.

ACTIVIDADES DE DEFENSA  
MEDIOAMBIENTAL

Alto á barbarie do tiro ao pombiño!

As nosas reivindicacións en contra do sufrimen-
to e matanza destes animais por diversión, e 
da inxustiza que supón facer cumprir a lei ou 
“facerse o tolo” segundo conveña aos petos 
ben mantidos, culminan nun acto de protesta 
en fronte á Ponte da Toxa, celebrado o 14 de 
xullo e apoiado por 25 organizacións. Entre 
tanto, escoitábanse as escopetas no campo 
de tiro durante a que esperamos sexa a última 
matanza. Polo de agora, acumulan outra san-
ción máis da Consellería de Medio ambiente e 
a Federación Española de Tiro ao Voo retirou 
do seu circuíto este campionato. Animamos ao 
Concello e hostaleiros do Grove a atopar formas 
legais e menos sanguentas de gañar cartos. O 
Salnés aínda ten un gran potencial de cara ao 
turismo verde se non acabamos coa galiña dos 
ovos de ouro, con ese ofuscamento en despre-
zar o bo que temos coa fin de gañar cartos de 
forma inmediata.

Por  
MARTA lOiS
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Todo un ano de acción
Un resumo das actividades do Colectivo Ecoloxista no ano 2007
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O CES non ten competencias  
en sinalización de infraestruturas viarias!

Aclaramos que a responsabilidade da insegu-
ridade da estrada do Bao é da administración 
competente e facémonos eco da necesidade 
dunha sinalización segura e adecuada a esta 
vía interurbana, aconsellando o mantemento 
da pintura reflectinte e a instalación de cata-
dióptricos.

Loitamos pola protección  
do Humidal Umia-O Grove

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

As dunas de Baltar estanse a recuperar 
pero de forma mooooi leeeenta

A parte positiva é que tras tres anos de reite-
rado atraso e promesas incumpridas, o Servizo 
Provincial de Costas desautoriza o uso indebido 
das dunas de Baltar en Portonovo, e comeza a 
recuperación morfolóxica e florística da zona. A 
parte negativa é que esta rexeneración parece 
non ter un seguimento, o que pode por en 
perigo o traballo feito ata o de agora. O CES 
propúxolle a Costas realizar na zona un viveiro 

de plantas costeiras que serviran para rexenerar 
Baltar e outras áreas costeiras degradas. Non 
tivemos resposta, ata o de agora.

Propuxemos melloras  
medioambientais para  
o campo de fútbol de Noalla

O campo de fútbol de Noalla, cuxas obras foron 
paradas pola Consellería de Medio Ambiente 
ao carecer de permisos, foi obxecto de estudo 
do CES e colaboramos co Concello de Sanxenxo 
e coa Consellería enviando por escrito posibles 
melloras ambientais no proxecto.

Denunciamos o corte de árbores na lagoa 
de Fianteira.

No lugar da Fianteira (Vilalonga, municipio de 
Sanxenxo) hai unha lagoa que ten unha parte 
dentro dos límites LIC do  Complexo Ons-O 
Grove. Acolle unha gran cantidade de alavancos 
e cercetas comúns, e ademais constitúe unha 
das máis importantes zonas de mancada (cam-
bio de prumaxe). 

No mes de xaneiro houbo unha corta de sal-
gueiros  levada a cabo pola empresa Cerámicas 
Campo. Nós consideramos, e así llo fixemos 
saber á Consellería de Medio Ambiente, que 
estas lagoa debería de estar sometida a un plan 
de restauración e protexéndoa así da explota-
ción e de recheos encubertos.

Explicando como  
variou o nivel do mar  
na praia de Montalvo,  
na actividade mensual  
Os segredos das rochas
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O Centro de  
Interpretación de Dena,
baleiro de contidos

Alegamos contra o Centro  
de Interpretación da Ría de Dena,  
que feita a obra aí quedou, baleiro!

Na desembocadura do Río da Chanca, en Dena 
(Meaño), levouse a cabo unha serie de actua-
cións baixo o anuncio de construción do Centro 
de interpretación da Ría de Dena, promovido 
polo Plan de dinamización turística do Salnés. 
Esta desembocadura atópase na Enseada do 
Bao, dentro do Humedal protexido, polo que 
alegamos ao proxecto para que tiveran en conta 
a normativa vixente con respecto a:

- A introdución de especies de flora  
non autóctonas agás as especies  
hortofrutícolas.

- A construción de edificacións ou  
infraestruturas de calquera tipo, incluída  
a apertura de vías.

- A emisión de ruídos que perturben ou  
incidan negativamente sobre a fauna.

- As verteduras sólidas e líquidas de calquera 
natureza que afecten á calidade das augas.

- Calquera actividade deportiva ou recreativa 
incompatible coas funcións ou valores  
do espazo.

Seguimos a dar ideas para a recuperación  
do litoral de Meaño

Ligado ao punto anterior, o Concello de Meaño 
promoveu, xunto co Servizo provincial de Cos-
tas, a idea (sen proxecto de obra)  dunha  senda 
que perseguía unir a área recreativa da ponte 
dos Pasales, sobre o río Chanca, coa telleira 
de Seixiños.  En previsión de posibles efectos 
negativos desta senda sobre este tramo de 
costa protexida o CES quixo adiantarse á ela-
boración do proxecto (que finalmente non se 
levou a cabo), realizando un informe titulado 

Proxecto de senda litoral interpretativa no litoral 
da Enseada da Chanca - telleira de Dena,  onde 
se aportaron e explicando as propostas do CES 
para esa zona.

Seguimos no río da Chanca,  
pero augas arriba

Enviáronse a Augas de Galicia e a Medio 
Ambiente senllos escritos onde se denuncia o 
tipo de actuación que levou a cabo este orga-
nismo sobre a canle do río da Chanca na parro-
quia de Simes (Meaño). Esta actuación consistíu 
na excavación no propio leito fluvial, a rotura 
da vexetación das marxes, a transformación 
mediante desterre de tramos das vertentes do 
regato e a construción de muros de pedra nal-
gúns tramos do río.

Vixiamos as obras na telleira de Vilalonga

As obras de transformación da telleira de Vila-
longa nun centro interpretativo da etnografía 
e da natureza do Salnés, inauguradas xa o ano 
pasado e en punto morto por falta de recursos. 

Este centro completouse con obras de “adecua-
ción do contorno” para facilitar o acceso nece-
sario dos autobuses e vehículos. O CES solicitou 
a retirada do recheo litoral que está fronte á 
telleira, o que si entenderiamos como adecua-
ción real e coherente coa finalidade teórica  
do edificio.

A natureza ten mellor gusto decorativo  
que calquera; para mantela bonita  
só temos que respectala

O tramo de costa entre A Fontenla e A Lanzada, 
con tramos de cantil e preciosas calas areosas, 
está a sufrir a febre urbanizadora que a desnatu-
raliza: faroliños, aparcamentos, paseos…, o que 
ao noso entender só responden a argumentos 
decorativos e non de necesidade funcional. E 
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todo isto de costas á cidadanía, sen un proxecto 
a exposición pública, polo que o CES protestou 
ante as administracións competentes.

Intentamos incluír o coidado ao medio 
ambiente nas propostas electorais

Ao igual que fixeramos nas eleccións municipais 
do 2003, preparamos un documento con pro-
postas de mellora e xestión ambiental presen-
tadas aos distintos partidos políticos que se ían 
presentar aos comicios de maio de 2007 na nosa 
comarca. EU - Vilagarcía, PSOE - O Grove, BNG 
- O Grove e BNG - Vilagarcía respostaron positi-
vamente, mantendo unha reunión con cada un 
dos seus candidatos para debater as propostas.

COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓNS  
E INSTITUCIÓNS

Coa CEMMA

Seguimos a colaborar coa Rede de avistamentos 
e varamentos de cetáceos, así como no estudo 
de afectación da actividade dos portos depor-
tivos nestes animais. As primeiras conclusións 
deste estudo xa están publicadas. 

Coa Federación Ecoloxista  
Galega, porque a unión é poder

A actuación máis relevante foi a organización 
dos representantes ecoloxistas nas mesas e 
foros de participación que xestiona a xunta. O 
CES celebrou dous encontros; un primeiro para 
presentar candidatos aos distintos foros e, trala 
asignación oficial dos representantes, para abrir 
canles de comunicación entre eles e os grupos.

Matar por Matar, NON!

Unha vez máis o CES asinou o manifesto en 
contra da celebración de batidas e campionatos 
de caza do Raposo fora da tempada de caza. 
Tamén estivemos na concentración promovida 
pola plataforma Matar por Matar non!  en Por-
tomarín, localidade onde se celebrou o campio-
nato nacional de caza de raposo.

OUTROS

O CES foi premiado

A Fundación Luis Tilve decidiu outorgar ao CES 
o premio pola defensa e conservación da natu-
reza no 2007. Un representante do CES acudiu 
á gala de entrega de premios e pronunciou un 
pequeno discurso de agradecemento, describiu 
a liña do CES e resaltou a necesidade de atopar 
novos modelos de desenvolvemento respectuo-
so co medio.  

A Rede Natura e o seu Plan Director

O presidente da Xunta e o conselleiro de Medio 
ambiente, xunto con outros cargos políticos e 
técnicos desta Consellería presentaron o 5 de 
Xuño en A Siradella ( O Grove) o Plan Director 
dos espazos Rede Natura 2000. O CES foi invi-
tado.  

O cambio climático e o Parlamento

O Parlamento de Galicia invitounos a varias 
conferencias e exposicións relativas ao cambio 
climático, ás que asistiu unha representación 
do CES.

Balance de socios

Durante o 2007 producíronse 8 altas e 4 baixas 
de socios.

- A 1 de xaneiro de 2007 eramos 174 socios.

- A 1 de xaneiro de 2008, 178 socios conforma-
mos o CES.

Así, o balance de socios durante o ano foi de 
catro socios máis, aos que damos a benvida e 
animamos a participar.

Manter un entorno natural do que sentir-

se orgulloso e un medio ambiente sauda-

ble é cousa de todos. 

A túa colaboración activa, por pequena 

que sexa, é moi importante. 

Ponte en contacto connosco e dá un paso 

máis para evitar o deterioro do Salnés. 

Xa somos

178 
SOCIOS

Únete. Chama ao 

680 580 086

Analisando o estado  
do Río Umia, en outubro
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Frecuentemente, aos ecoloxístas, califícasenos 
como idealistas. Non está mal o asunto pero o 
que non nos parece tan ben é que se nos diga 
que somos pouco realistas. Aínda así, ás veces 
é certo, metemos moito a pata imaxinando un 
mundo ideal e pugnando duramente por  con-
seguilo, sen ser conscientes de que as cousas 
non se acadan de hoxe para mañá e que o que 
queremos non sempre é posible dun xeito inme-
diato por razóns económicas e técnicas. 

No caso do transporte público pasa algo así, 
pero iso non significa que non se deban de dar 
pequenos pasos. 

Neste artigo só quixera pensar en alto para facer 
unha reflexión sobre a posibilidade de mellorar 
e estender o uso do  transporte público na 
comarca do Salnés. 

Imaxinemos que as Administracións públicas do 
Salnés tiveran a vontade política de potencialo 
en toda a comarca. Xa partimos dunha base 
equivocada, porque aquí nin aos alcaldes, nin 
á Xunta lle importa de verdade esta cuestións, 
pero aínda así, imaxinemos…

Os actores deste plantexamento serían: 

•	 A	empresa concesionaria do servizo de 
transporte, 

•	 Os	usuarios, é dicir, nós. 

•	 As	Administracións públicas: Xunta, con-
cellos, Mancomunidade e mesmo a Deputa-
ción. 

Vexamos cal sería o papel destes actores hoxe 
en día. 

A empresa

A empresa concesionaria do transporte públi-
co é Monbús, un grupo empresarial  que se 
caracteriza polas súas irregularidades. Moitos 
sabemos do grao de explotación ao que some-
ten aos seus traballadores, mesmo facéndolles 
conducir co móbil encendido para variarlle o 
traxecto cando é preciso. Sabemos que nes-
tes últimos anos Monbús tragouse a todas as 
demais empresas de transporte de pasaxeiros 
da comarca e case de toda Galicia, baseándose 
nunha política laboral máis propia de China que 
deste país. Non quero imaxinar as que faría esta 

Por  
O SOCiO nº 99

Transporte público no Salnés
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empresa nun país asiático ou africano se tivera 
a ocasión…

Monbús acabouse convertindo nunha Fenosa 
do transporte: pasa e pisa por riba de todo, 
incumpre os seus contratos e chuléase diante 
das administracións pois sabe que pouco ou 
nada lle poden facer. Porén  estou seguro de 
que Monbús non poría ningún problema para 
ampliar servizos e horarios, posiblemente moi-
tas veces sería impuntual, e mesmo nalgúnhas 
ocasións nin sequera faría a liña de transporte: 
os profes e os alumnos do Salnés, por poñer un 
exemplo, saben ben da falta de seriedade do 
servizo de transporte ao alumnado. Na Con-
sellería de Política Territorial […] e Transporte, 
acumúlanse partes de denuncia por impuntuali-
dade e incumprimento do servizo de transporte 
escolar contra Monbús… Na propia páxina web 
de Monbús, di que os horarios de saída dos 
autobuses de línea son orientativos, así que non 
hai moito máis que comentar.

Pero pese a todo, e con algún que outro tirón 
de orellas, se a administración competente llos 
dera,  mellorarían o seu servizo. A única dificul-
tade sería entón que o servizo fora rendible.

Os usuarios  

A maior parte das persoas non usan o transpor-
te público. Todos os que non o usamos dicimos 
cousas coma esta: “Se houbera un servizo en 
condicións, amplo e cómodo… entón pagaría 
a pena.” 

É certo, os horarios son moi escasos. Se queres 
ir do Grove a Vilagarcía a facer un recado podes 
pasarte toda a mañá e parte da tarde en Vilagar-
cía agardando un autobús de volta. Pero tamén 
temos que recoñecer que a nosa actitude ante 
o transporte de pasaxeiros é moi individualista. 

Preferimos ir ao noso aire, que non nos poñan 
horarios de ida e volta, chegar á porta do lugar 
a onde imos, se podemos, e usar o noso trans-
porte particular, neste caso o noso coche, coma 
un espazo máis da nosa intimidade. 

Na comarca temos ademais outro inconvenien-
te que engade un atranco máis para que nos 
desanimemos a usar o  transporte público: a 
dispersión da poboación. Os autobuses non 
poden percorrer nunha liña todas as parroquias 
por onde pasan, parando en cada lugar. Isto 
non é comodo para o usuario que vai dunha 
vila a outra. 

E mirando desde o punto de vista do que vive 
nunha parroquia rural tampouco parece moi 
xusto ver pasar continuamente uns autobuses 
que non paran nunca, ou dispoñer en todo o 
día de dous autobuses de ida e dous de volta a 
dous lugares distintos. 

A Administración
Desde a Administración supón un coste moi 
grande subvencionar liñas de transporte que 
non se van usar. Ademais acaba sendo unha 
dilapidacion do gasto público. É verdade que se 
tiran cartos en cousas menos necesarias e máis 
cuestionables, como subvencións a equipos de 
fútbol  ou campos de herba artificial, presupos-
tos desorbitados para festas, contratación e sol-
dos de decenas de técnicos de non se sabe que 
cousas nos concellos e subvencións a empresas 
privadas, manter unha chea de museos que non 
teñen case nada que ver… Pero que se tiren os 
cartos nunhas cousas non é una xustificación 
para que poidan tirar noutras, xa que os erros 
nunca se compensan senón que se acumulan. 

Entón, que facer? Ante unha oferta mala, unha 
demanda exigüa e unha vontade política esca-

sa, cal é a alter-
nativa? 

Unha proposta: 
empezar  
pouco e pouco

O primeiro paso 
teno que dar a 
Admin is t rac ión 
pública. Sabemos 
que hai moito 
tránsito de persoas 
entre algunhas 
vilas, e poñemos 
algúns exemplos: 
entre Vilagarcía 
e Cambados, ou 
entre Vilanova e 
Vilagarcía, entre 
San Vicente do 
Mar e O Grove, 
entre Sanxenxo e 
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Vilalonga, entre Portonovo e Sanxenxo, entre 
Dena e Vilalonga, entre Barrantes e Cambados, 
e no verán entre O Grove e A Lanzada… Todo 
isto pódese comprobar e demostrar.

Cremos que se buscamos o traxecto que máis 
xente move, xente de sectores de poboación 
que non teña coche ou non lle resulte cómodo o 
seu uso, tramos entre vilas con dificultade para 
o aparcamento…, se buscamos o percorrido 
que cumpre todas esas condicións, dotámolo  
cunha liña de autobuses durante todo o día, 
con saída de cada lugar cun espazo temporal 
de 15 minutos  e cun número moi limitado de 
paradas…, e se a Administración (Mancomu-
nidade, Concellos, Deputación, Xunta…)  sub-
venciona esta liña nun primeiro momento do 
seu establecemento, entón poderemos comezar 
un camiño para a extensión do transporte públi-
co… Despois todo sería estender os servizos a 
outras liñas. 

Outra proposta, usar a tecnoloxía 

Non é caro e si moi cómodo dispor, nas para-
das e estacións de autobuses, de mapas con 
sistemas de GPS onde se nos indique o lugar 
por onde vai o autobús que nos vén recoller, 
e o tempo aproximado que tardará. Tamén se 
poden facer máis cómodos e atractivos os luga-
res de espera.

Publicitar o transporte público

O transporte público en autobús non se publici-
ta, todo o mundo sabe que o hai, que ten uns 

horarios, que hai unhas paradas, pero parece 
que o seu uso é cada vez máis residual. Todo se 
publicita e tamén os transportes: o metro nas 
cidades, o tren, e non digamos o AVE, os barcos 
de pasaxe, as compañías aéreas. Por que non se 
anuncian os autobuses? Pode ser un transporte 
rápido, cómodo e barato e co tempo pode 
tamén ser ecolóxico.

Diversificar o transporte público 

Quizais haxa que ampliar a oferta dos trans-
portes públicos. A diversificación do transporte 
público tamén é unha boa alternativa. Pode-
ríanse retomar as liñas de barco, hai tempo 
habíanas entre o Grove e Cambados. Estas liñas, 
en moitos casos, acortan distancias e son ren-
dibles enerxeticamente. Podería haber liñas de 
microbuses ou minibuses que en moitos casos 
usan combustibles máis ecolóxicos que o gasoil. 
E por que non nalgúns lugares introducir o tren, 
tamén na propia comarca? 

Cómpre promover os carrís bicis en viais que 
unen distintos puntos, e roteiros a pé entre 
lugares, que non sigan as estradas, sendeiros 
coma o camiño de Santiago, totalmente natu-
ralizados, de terra batida rehabilitando vellos 
camiños en desuso.

Estou seguro que se non empezamos a buscar 
alternativas para deixar o coche no garaxe, a 
medio ou longo prazo, a nosa calidade de vida 
cada vez será peor e pronto a nosa economía 
vaise resentir. Ainda que sexa só polos cartos, 
cómpre que comecemos canto antes.

Fo
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Estou embarazada

O meu corpo comeza a transformarse. Na miña 
primeira vez experimentei dita transformación, 
o meu corpo aceptou o cóctel das hormonas, 
pero como non é o meu primeiro embarazo 
teño un tempo de espera.

É o momento de decidir e buscar información 
sobre a lactación, xa que despois, coa chegada do 
bebé, a mente non está para ditos menesteres. 

Neste tempo busquei e rebusquei, e atopei infor-
mación que ignoraba, como que a lactación é 
beneficiosa para min e para o meu bebé. Tamén 
chegou ás  miñas mans a recomendación que 
fai a OMS sobre a lactación, é a seguinte: Peito 
materno en exclusiva ata os 6 meses, e 9 meses 
nos países en vía de desenvolvemento. 

Ao principio pensei que daría, durante ese 
tempo, o peito en exclusiva, pero despois come-
cei a pensar: e se o bebé ten sede polo calor... 
dareille auga? Quedeime coa dúbida, pero esta 
se aclarou no momento que lle preguntei a 
“miña” matrona, pois vou ás clases de prepara-
ción ao parto. A resposta foi ben clara: 

— “En exclusiva quere dicir que nada máis 
que peito. E aclaroume que as mulleres do 
deserto non lles dan auga aos bebés, só 
peito; e alí fai máis calor que aquí e, aínda 
así, os bebés non se deshidratan”. E dicir, 
nin auga, nin zume, nin infusión…, SÓ LEITE 
MATERNO EN EXCLUSIVA.

Continuei investigando sobre os beneficios da 
lactación para as nais e descubrín:

• A lactación axúdanos a recuperarnos mellor 
do parto, parece ser que a lactación fai que o 
útero se contraia e recupere antes a súa forma 
inicial. Tamén prodúcense menos hemorraxias 
post-parto.

• As nais lactantes recuperan a figura antes, 
xa que, se manteñen unha alimentación 
equilibrada e adecuada, a produción do leite 
require un alto gasto enerxético.

• Que un alto porcentaxe de mulleres que dan 
o peito non sufren a depresión post-parto.

• Que a lactación protexe da osteoporose (pro-
blema que adoita presentarse na menopau-
sa), do cancro de mama e ovario.

Púxeme en contacto cos grupos de apoio á 
lactación (gracias á información que me deu 
a matrona) que non son máis que mamás que 
lactan ou lactaron aos seus bebés e que axudan 
a outras nais con inquedanzas ou dúbidas sobre 
a lactación, situación na que eu me atopaba. 
Eu pregunteilles que cousas debía ter en conta 
para unha feliz lactación. Dixéronme:”descansa, 
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bebe, aliméntate adecuadamente. Esquécete, 
sobre todo no período inmediato do parto, das 
roupas, comidas, limpeza, etc.”.  

Eu escoitaba como falaban das súas experien-
cias. Pensei que esaxeraban, pero se realmente 
era así como elas dicían, desexaba atoparme xa 
nesa situación, pero aínda tiña que esperar. 

En canto aos beneficios que aporta a lactación 
aos bebés quedeime sorprendidisima.

•	 Sábese que a lactación diminúe o Síndrome 
de Morte Súbita do lactante.

•	 Apareceu unha palabra rarísima, o CALOS-
TRO, explicáronme que o calostro ou primeiro 
leite satisfacía tódalas necesidades nutritivas 
do bebé durante os primeiros días, protexia o 
aparato dixestivo do bebé e axudaba á elimi-
nación do meconio (esas cacas tan feas que 
teñen os bebés os primeiros días de vida).

•	 Os bebés que alimentan co leite materno a 
DEMANDA, é dicir, cando o bebé pida e o 
tempo que precise, non lles falta ningún tipo 
de nutrientes. Eu non entendín moi ben isto 
é explicáronme que os peitos producen á 
carta, tanto a cantidade coma as necesidades; 
o bebé ao mamar (pola frecuencia, tempo, 
forma, etc) indica que é o que necesita.  

Enseguida xurdíronme as preguntas:

— Pero e se non teño leite? 

E dixéronme: 

— Canto máis lle deas, máis leite terás. 

— E se o leite é augado? 

— Ao principio das tomas o leite que sae ten 

máis auga para que o bebé beba, é dicir, que 
se quite a sede (as veces os bebés choran 
non por fame senon por sede), pero cando 
avanza a toma, o leite que sae é mais espe-
so, e o momento no que saen os nutrientes. 
Por iso non debe de dar o peito un tempo 
determinado, é o propio bebé o que o 
determina (as veces non é necesario dar os 
dous peitos).

E seguiron argumentando:

— Ademais hai un alimento mais barato, quen-
te, desinfectado e que se poida dar en cal-
quera sitio?

Só precisas que o teu bebé estea contigo.

Aleitar non doe. Para 
previr as fendas na 
mamila o máis impor-
tante é unha postura 
correcta “embigo con 
embigo”, o neno coa 
boca ben aberta, os 
beizos cara fóra e o 
nariz e mailo queixo 
apoiados no peito.

Con toda esta infor-
mación decidín dar o 
peito ao meu bebé, só 
faltaba coñecelo. 

Ese día chegou. En canto mo puxeron sobre o 
meu corpo empezou a reptar e chegou ata o 
meu peito. 

De isto xa fai un ano. Podo asegurar que é unha 
das experiencias máis gratificantes da miña vida: 
DAR O PEITO AO MEU BEBÉ.

“As mulleres do deserto  
non lles dan auga  
aos bebés,  
só peito; 
e alí fai máis calor  
que aquí e, aínda así,  
os bebés  
non se deshidratan”

BEN MAL
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Océanos e mares, míticos e lendarios, descoñecidos e 
inhóspitos por ser duros, hostís,  esixentes e traizoei-
ros. Cuxa única entrada é un umbral, unha barreira 
verdadeira que separa dous universos enfrontados: a 
costa: Vacilante fronteira entre o mar e a terra onde 
conflúen abismo e altura, precipicio e chaira, inercia 
e movemento, baleiro e plenitude, balbordo e silen-
cio. A costa é acantilado (pétreo retablo) ou chaira 
(espellismo de area) o simple rocha dura. A costa 
é pedra e auga, nubes e escuma, flores e areais, 
homes e animais, árbores e dunas.

E por fortuna, a nosa rexión, proa da “balsa de 
pedra” ancorada entre un océano e dous mares, é 
un oasis no que se citan seres enviados das catro 
esquinas da Terra: do norte de Europa, de África, 
do leste do Mediterráneo e de Norteamérica. 

Neste paraíso de límites, onde a diversidade da 
vida despregouse ata o infinito, atopamos as 
únicas pontes entre a inmensidade das augas e o 
mundo terrestre. Flotando etéreas sobre as pro-
fundidades, voando heroicamente ou desganadas 
na praia podemos ver as gaivotas: mensaxeiras do 
mar, conquistadoras da terra.

Láridos cosmopolitas que se achan espallados 
por todo o planeta, estas brancas aves poden ser 
peláxicas coma a accidental gaivota de Sabine, 
boa pescadora que pasa polos mares do Salnés 

O PARAÍSO PERDIDO 

Por EnCARnA GOnzálEz

 “niñO”

 texto e  
 ilustracións

O gaivotón errante
procedente do alto Ártico do norte, de Siberia e 
de Norteamérica, aínda que só se lle mira desde 
terra a causa dos temporais, pero a maioría destes 
paxaros mariños son costeiros.

Así, nas nosas beiras, destacan con presenza 
regular, as gaivotas canas, de número reducido e 
que podemos ver ao Suroeste da Illa da Toxa; as 
cabecinegras, procedentes de Europa Atlántica, 
Central e do Leste, pódense atopar no O Grove, 
A Illa, Portonovo, Sanxenxo, Combarro…; as esca-
sas arxénteas, frecuentes no lado Norte da Ría de 
Arousa e, as máis numerosas, repartidas por todas 
partes, mesmo en zonas moi interiores: as gaivotas 
choronas, as escuras e as patiamarelas. 

A plumaxe de todas elas, na que predomina o 
branco e o gris, quizais para que os peixes non 
as descubran na claridade do ceo, ao tempo que 
actúa como luces de aviso para outras da súa espe-
cie, é longo, graxo e con grande cantidade de aire 
nas plumas, o que as dota dunha gran resistencia 
ao vento que, xunto cunhas ás fortes e longas, 
lle permiten pairar alto aproveitando as correntes 
ascendentes ou as brisas axeitadas e voar moi 
rápido e sostido, para percorrer grandes distancias, 
chegando a realizar sorprendentes migracións. 

Estas longas travesías son o resultado da necesida-
de que teñen de desprazarse polo mar para buscar 



alimento, xa que no deserto mariño a obtención 
de comida é moi difícil e se distribúe de forma máis 
imprevisible que en terra: e ao non dominaren nin 
a carreira nin a sondaxe en areais ou rochas ao 
xeito dos limícolas, nin as acrobacias no voo coma 
os carráns, o picado dos mascatos ou o mergullo 
dos corvos mariños, pardelas e álcidos, moitas 
aprenderon a utilizar con inxenio os recursos 
máis doados que lles ofrece a vida, incluíndo na 
súa dieta todo tipo de residuos, convertíndoas en 
importantes oportunistas que aumentaron consi-
derablemente o seu número.

A esixencia de cubrir grandes áreas, acrecéntase 
ademais pola necesidade que teñen de alternar  
auga e solo, é decir, de volver a terra para reprodu-
cirse e de ter que desprazarse lonxe do niño para 
buscar o sustento. Todo elo as obriga a reducir 
a frecuencia das visitas aos polos, establecendo 
o seus lugares de cría, ás veces en colonias, en 
enclaves retirados e inaccesibles aos depredadores. 
A súa estrategia de supervivencia baséase na baixa 
taxa de natalidade, o establecemento de lazos de 
parella de longa duración e a lonxevidade.

Pero hai unha gaivota que destaca sobre as 
demais. Hai unha diferente que sobresae do resto: 
o Larus marinus ou gaivotón atlántico. Gran paxa-
ro, cunha lonxitude desde a punta do peteiro ata 
o extremo da cola que pode ser de 74 cm e cuxa 
duración estímase entre 10 e 20 anos. 
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O gaivotón, poderoso e depredador, é o máis 
corpulento e pesado, que empequenece ás demais 
gaivotas e aínda que se integra, non se vincula con 
elas. Mantense illado, só ou en parellas, arrogate 
e maxestuoso sobre a area, ignorándoas, absorto 
nos seus pensamentos. 

A súa cor é tan sombría coma a dunha gaivota 
escura, pero coas patas rosadas, en lugar de ama-
relas, coma se estivesen destinguidas.

A cabeza protuberante e o peteiro forte danlle 
aspecto vigoroso e, como nos demais láridos 
grandes, en época de cría, sobre este, destaca 
un punto vermello extravagante, cuxa función é 
estimular aos pitiños a peteiralo para poder saciar 
o seu apetito. 

O seu voo tamén impresiona. Parece lento porque 
os aleteos profundos e amplos fano imponente. 

O gaivotón vén de lonxe, de Islandia, Escandinavia 
e de Irlanda, Oeste de Gran Bretaña e tamén da 
Bretaña francesa, onde aniña en colonias, a miúdo 
coas sombrías, ou en parellas illadas. 

O seu biotopo fórmano as costas rochosas e os 
illotes de cons, pero aquí, no noso territorio, ade-
mais, frecuenta esteiros, enseadas e praias, onde 
se alimenta e, aínda que poucas veces se lle ve 
comer, adoita facelo de peixes planos. 

Nas costas da Península Ibérica é migrador e inver-
nante habitual pero moi escaso, pero en Galicia é 
máis abundante, destacando a súa presenza no 
intermareal Umia – O Grove, que alberga unha das 
taxas máis altas de poboación, ata 50 individuos, 
especialmente entre setembro e abril, ainda que 
algún tamén se queda con nós durante o verán.

Pero do gaivotón solitario, quen sabe nada?

Ninguén sabe que pensa.

Ninguén sabe nin de onde vén nin a onde vai. 

Acompaña ao inverno, vagando polas praias perdidas, indiferente

Libre de angustias da súa dubidosa sorte

Coma se fora a vivir para sempre.

E cando os días fríos se retiran

O gaivotón vaise con eles, 

Revivindo as súas viaxes lonxanas e antigas 

E desaparecerá . 

Do gaivotón errante nunca saberemos nada.

Deste paxaro quero ser irmá. 

Dese vello ser enigmático e tranquilo. 

E abrazada á súa memoria nómada

Fugarnos moi lonxe, arrastrados polo destino do vento.
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Hai evidencias que indican que o número de 
danos que se producen na cabana gandeira así 
como o número de reses afectadas por dano 
non están relacionadas coa densidade de lobos 
nunha zona (Blanco et al. 1992). O tipo de 
manexo do gando si que condiciona o número 
de danos (Okarma 1995, Kacsensky 1996) xa 
que cando é moi accesible para o lobo pódense 
producir danos cuantiosos aínda que exista 
unha boa densidade de ungulados silvestres 
(menor relación custo/beneficio enerxético) polo 
que é necesaria unha adecuada vixilancia e un 
bo manexo gandeiro.

As situacións de sobrepredación ou lobadas nun 
ataque ao provocar a morte de moitas reses por 
causas diferentes á mordedura do depredador 
(asfixia, afogamento, despeñamento, etc.) adoi-
tan deberse a unhas instalacións demasiado 
permeábeis á entrada dun depredador, tanto 
un lobo coma un can.

Unha alta porcentaxe dos gandeiros afectados 
non adopta ningún tipo de método de preven-
ción a pesar de estar financiados. Comprobado 
está que, en zonas onde o lobo leva centos 
de anos convivindo co home e este adopta as 
medidas axeitadas para protexer as súas reses, 
os danos redúcense na súa práctica totalidade 
(Serra da Cóbrega).

Tódalas Administracións dan unha serie de axu-
das para métodos de prevención e sufragan os 
danos cometidos polo lobo ó rabaño, tanto de 
reses danadas como mortas.

Un exemplo é o interesante sistema escalonado 
de danos adoptado por Castela e León que con-
siste en ir diminuíndo en porcentaxes a cantida-
de a pagar se o gandeiro non adopta ningún 
método para protexerse dos ataques. O gran 
problema no pago dos danos é o retraso co 
que se fai, o que levanta a furia e as protestas 
dos que os sofren, moitas veces radicalizándose 
e pedindo a exterminación da especie relacio-
nándoa co fin do sector. Porén, en Asturias, o 
declive de cabezas por km² foi máis acusado nas 
zonas sen lobos (un descenso do 4,4% entre 
2000 e 2004) que en zonas con danos de lobo 
(un descenso do 2,8% para o mesmo período). 
Só se viron afectadas o 0,33% das explotacións 
gandeiras por danos de cánidos e o 4% da 
poboación que habita nas zonas lobeiras en 
2004. Destacar que os custos de producción e 
os prezos de mercado son os que explican as 
flutuacións no número de ovellas e non o con-
trol de depredadores (Berger 2006)

En Galicia a conflitividade xenérana os danos 
sobre o gando en libertade (poldros e tenreiros) 
en réxime extensivo que deambula libremente 

Por  
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texto e fotos

lobo.galicia@gmail.com
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Danos do lobo á gandería 
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no monte sen control e cuxos danos non paga 
a administración.

A porcentaxe de gando afectado (dos expe-
dientes tramitados como positivos) adoita ser 
moi baixa, por exemplo en Cantabria, cerca do 
0,06% no caso do vacún e do 1,2% do ovino 
(Fernández et al. 1990). Sendo así resulta difícil 
explicar esas mobilizacións, protestas e queixas 
tan radicais nos medios de prensa politizando 
a cuestión por parte dos sindicatos agrarios 
cunha negociación tan branda por parte da 
Administración que, influenciada polos votos, 
decreta zonas de exclusión da especie (Serra 
do Cuera), concede batidas en época de repro-
dución e incluso chegan a retirarse camadas 
enteiras. Non existe ningún lugar da península 
sen presión cinexética, incluíndo o único Parque 
Nacional con lobos (Picos de Europa).

¿Tan firme oposición ao lobo é coherente cos 
danos causados?

Picaresca gandeira:

Cando unha res morre por causas naturais 
(vellez, enfermidade, despeñamento, raios, etc.) 
certos propietarios aproveitan a ocasión de 

toparse en zona lobeira para atribuírlle ao 
cánido o dano. Falamos entón de intento de 
fraude.

A única maneira de comprobar se a res foi depre-
dada ou carroñeada é a presenza de grandes 
manchas de sangue, hematomas e hemorraxias 
internas ou subcutáneas que se producen por 
mordiscos en mortes violentas co animal vivo e 
o corazón bombeando sangue (Farmnote 2001, 
Andolt 1996, Main 2001). Estes signos atópan-
se cunha inspección detallada da res (Clevenger 
et al. 1994). A súa persistencia no tempo incluso 
en cadáveres relativamente antigos (Main 2002) 
é un importante aliado para absolver ao lobo 
do ataque e demostrar unha non depredación 
senón un carroñeo post-mortem. En intentos 
de fraude  aprécianse cortes limpos feitos por 
coitelo e expoñendo tecidos e órganos dife-
rentes nun mesmo plano de corte deixándoos 
ó mesmo nivel, sen hematomas subcutáneos 
nin feridas sangrantes. As mordeduras produ-
cen cortes irregulares e desgarros con tódalas 
evidencias mencionadas anteriormente. É pri-
mordial prospectar o terreo para ver os indicios 
de loita no campo (arrastradeiras, vexetación 
tumbada, sangue, excrementos, pelos, etc.).  

Cans:
Os cans asilvestrados e/ou incontrolados ató-
panse presentes en case toda a área de 
distribución do lobo na península ibérica. 
Presentan un problema para a conservación 
da especie, tanto por hibridación en zonas 
de baixa densidade, coa consecuente conta-
minación xenética, como por atacar o gando 
culpando ó lobo dos danos causados.

É difícil romper o mito da clara diferencia-
ción entre un dano provocado por un can 
e un lobo. Estudios científicos demostran 
que a localización das feridas e mordeduras 
non permiten diferenciar o autor do ataque 

(Umberger et al. 1996, 
Main 2001). A imposi-
bilidade para distinguir 
as pegadas de ambos 
dificulta aínda máis a 
tarefa (Mech 2003). 

Incluso polo patrón 
de consumo non se 
pode sinalar o culpa-
ble xa que igual cos 
lobos, os cans prefiren 
os cuartos traseiros e 
as vísceras, non con-
somen en ningún caso 
o contido estomacal e 
adoitan abrir o abdome 
para acceder ós órga-
nos internos (Green e 
Gipson 1994). Na can-

tidade consumida influirá a dependencia das 
reses para sobrevivir e a “calma” coa que se 
puideran alimentar tras o ataque.                                                                                         

Os únicos indicios fiábeis que permiten atri-
buír o ataque ó lobo parecen ser a presenza 
de pelos ou excrementos. Aínda que para 
unha fiabilidade do 100% sería necesario 
recorrer ás análises xenéticas.

A pesar de todo o mencionado anteriormen-
te, os danos ó gando e a conflitividade que 
xeneran é un problema dificil de atallar que 
segue sendo o principal factor de ameaza 
para o lobo ibérico.



VERÁN 2008   •   nº 38 O BUGALLO Colectivo Ecoloxista do Salnés

16

Logo de ter despexado o armario da limpeza 
doméstica, queda decidir:  e nós? Tamén nos lim-
pamos ecoloxicamente? Procuramos no aseo dia-
rio unha maior harmonía co medio ambiente?

Os obxectivos principais para uns hábitos de 
hixiene máis ecolóxicos xa os sabemos: aforrar 
auga e materias primas, producir menos lixo e 
contaminación da auga, buscar a nosa saúde e a 
do medio ambiente. 

Con menos auga podemos igual! Coloque-
mos perlizadores e redutores de caudal nas billas 
e nas duchas para acadar igual presión co 50% 
de aforro de auga. Evitemos no posible os baños 

de bañeira chea, e a 
billa aberta durante 
a ducha. Botemos a 
andar o maxín para 
aforrar auga e tamén 
para reutilizar a auga 
para a cisterna.

O continente tamén 
é importante. Evitar 
os produtos de “usar 
e tirar” ou os que 
teñan unha embalaxe 
excesiva, e escoller os 

grandes envases fronte aos pequenos.  Aforra-
remos materias primas e enerxía, e reduciremos 
o impacto do lixo. Pensemos por exemplo nas 
vantaxes das maquiniñas de afeitar permanentes 

fronte ás rexeitables fronte aos tubos de aluminio 
ou de plástico ou nos panos do nariz de algo-
dón fronte aos de papel.  Falando de papel… o 
hixiénico tamén ten a súa variante reciclada, que 
non é máis cara, aínda que non é tan bonito por 
fóra (non ten coloríns nin ese branco que nos 
teñen inculcado como símbolo de delicadeza e 
desinfección).

De novo “o sentidiño”, para coidar o medio 
ambiente e de paso aforrar uns cartiños.Valorar 
as necesidades reais, tanto das nosas compras 
coma dos nosos costumes de hixiene. En lugar de 
utilizar produtos moi específicos —unha loción 
para cada parte do corpo, por exemplo— bus-
quemos solucións máis universais. É importante 
analizar as mensaxes publicitarias con sentido 
crítico para non caer nun consumismo innecesa-
rio e absurdo.

Menos dános máis. Utilicemos  produtos natu-
rais e tan ecolóxicos como sexa posible. Cantos 
menos compoñentes teña un limpador ou cos-
mético, máis garantía teremos da súa benevo-
lencia.

Os produtos hixiénicos máis naturais utilizan 
máis derivados de plantas —aceites esenciais, 
extractos— e menos ou ningún compoñente 
químico, nalgúns casos procedentes do petróleo.  
Un exemplo claro son os parabens —metilpa-
raben, propilparaben…— sospeitosos de seren 
carcinóxenos e os primeiros a evitar nas nosas 

O ECOFOGAR

É importante analizar  

as mensaxes publicitarias  

con sentido crítico  

para non caer  

nun consumismo  

innecesario e absurdo.

O aseo persoal (3ª parte)
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eleccións. Tamén son sospeitosos os compoñen-
tes de aluminio/cloro que fan que os desodo-
rantes sexan antitranspirantes (suar é natural  
e necesario, e bloquear o proceso da transpi-
ración pode ter consecuencias negativas), e hai 
alternativas menos agresivas para evitar o cheiro, 
como os desodorantes con esencias naturais 
ou as pedras naturais de sales de aluminio,  
por exemplo. 

Ou sexa, a ler as etiquetas!!!

Busquemos o selo. “Ecocert”, “Bio” ou BDIH 
son selos que aparecen en infinidade de produ-
tos, que garanten que todos ou cáseque todos 
os compoñentes son de cultivo ecolóxico e que 
non estiveron experimentados con animais. O 
lema “non testado en animais” ou o debuxo do 
coelliño tamén nos garante que ningún animal 
sufreu danos nun laboratorio para probar se o 
xel é hipoalerxénico ou se o champú fai escocer 
os ollos, prácticas habituais e normalizadas nas 
empresas de cosmética.

Moitos xabóns e cremas certifican tamén que se 
fabricaron axudando a proxectos de cooperación 
nos países menos desenvolvidos ou segundo os 
criterios do comercio xusto: a liña Natyr de Inter-
món-Oxfam; moitos de The Body Shop, etc.

Tamén na maioría dos casos os produtos 
artesáns, como xabóns, cepillos de madeira, 
etc, aínda sen selos que os avalen, xustifican por 
si mesmos a súa bondade.

Peor canto máis lonxe. O transporte desde 
a fábrica á nosa tenda ten un custo ambiental 
moi elevado (consumo de combustible, conta-
minación…). 

Mercando produtos que precisen menos 
percorrido ata nós axudamos ao medio 
ambiente: crema de mans de mel galego, 
xabóns da Armenteira… son máis eco-
lóxicos que os mesmos traídos da China,  
por exemplo.

Interesándonos pola procedencia do produto 
tamén axudamos a abrir perspectivas entre os 
comerciantes, para facer ver que hai compra-
dores sensibles que len as etiquetas máis alá 
das marcas.

Hai produtos ecolóxicos de moi alta calidade 
chegados de países europeos como Alemaña 
(Weleda é un bo exemplo), mais en España 
cada vez hai máis empresas que se dedican 
a este campo e teñen unha ampla oferta:  
Mon Deconatur, Tot Herba, etc.

•	 Mel, como máscara facial e como ungüento 
para o acné.

•	 Áloe Vera puro, directamente da planta 
—que tan ben se dá nos xardíns do Sal-
nés, aínda que algunhas persoas poden ser 
sensibles ao uso directo— ou comercial, 
co certificado ecolóxico. Magnífico cicatri-
zante de feridas, queimaduras, postsolar, 
post depilatorio, postbarbeado… e magnífico 
como crema de noite e como loita para as 
manchas da pel.

Algúns exemplos do máis natural que podemos 
usar:

•	 Xabón básico, a poder ser artesán, de gliceri-
na ou aceite de oliva, sen perfumes artificiais, 
con ou sen esencias de plantas.

•	 Aceite de oliva. Só, como crema facial 
para as noites, para masaxes, e tamén para 
os bebés (os aceites de bebés, tan sonados, 
debemos evitalos). Mesturado con limón, 
como crema artesán reparadora das mans. 

Basicamente o natural
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Nada máis nacer, de hai un par de décadas a 
esta parte, os bebés convértense nos países máis 
desenvolvidos en grandes produtores de lixo e 
contaminación, directa ou indirectamente.

O sentido común tenos que levar a frear o con-
sumo descomunal de produtos de puericultura, 
xoguetes de curta vida útil e grandes residuos e 
accesorios facilmente prescindibles. O coidado 
do bebé pode e debe ser máis ecolóxico. Ade-

mais, as cremiñas, ungüentos, xabóns naturais…
que se merquen para eles serven para o resto da 
familia, e en moitos casos tamén viceversa. 

Os cueiros e toalliñas teñen a súa alternativa 
ecolóxica, que, coma no caso das compresas, 
pasan por recuperar vellos costumes (reutili-
zables/lavables: IMSE, por exemplo) ou bus-
car alternativas biodegradables e compostables 
(Tushies, Naturebabycare, etc.). 

Sobre a limpeza da roupa, comentada 
no número anterior do Bugallo, temos que 
engadir que para  aforrar auga, deterxentes 
e suavizantes están a aparecer nas tendas de 
electrodomésticos as Ecobólas. 

Son bólas de plástico resistente recheas de 
ceolitas, que se introducen no bombo da 
lavadora en cada lavado. As ceolitas son 
minerais que literalmente atrapan tintes, par-
tículas de suciedade, o que fai aumentar a 
eficacia do deterxente e evita ademais tinxi-
dos accidentais dunhas prendas con outras.

Tamén se venden saquiños de algodón 
recheos de ceolitas.  As Ecobólas duran varios 
anos e os sacos, cáseque 60 lavados. 

Graciñas aos lectores e lectoras por facer 
suxestións que nos poñen na pista de máis 
alternativas ecolóxicas. 

As Ecobólas
PARA BUSCAR MÁIS: 

www.terra.org

www.jovenesverdes.org

www.bebesecologicos.com

www.crianzanatural.com

www.biobio.es

Dise que cada muller, ao longo da súa vida 
fértil, utiliza en torno aos 17.000 compresas e 
tampóns. Ou sexa, unha auténtica e constante 
fonte de contaminación: celulosas branquea-
das con cloro, algodóns —ás veces transxéni-
cos— cultivados con pesticidas, plásticos, e máis 
plásticos e máis plásticos. Pero a alternativa 
existe!!, e a oferta non é pequena.  

Podemos escoller:

•	 compresas	 e	 tampóns	 biodegradables	 e/ou	
compostables, sen branqueantes clorados e 
celulosa, algodón ou pasta de millo orgánicos 
(Natracare, Nature, etc).

•	 compresas	de	tea	lavables,	co	sistema	similar	
ás nosas avoas e nais pero máis perfeccionado 
(coñécense tamén como lunapads).

•	 copas	menstruais,	de	silicona	médica,	lavables	
e cunha duración de 10 anos. É o sistema 
máis ecolóxico e económico, aínda que o máis 
descoñecido no noso país, non así no norte 
de Europa (Divacup, Mooncup, etc.).

E dentro dos produtos convencionais, hai que 
tentar escoller os que minimizan os residuos. 
Non estamos acaso fartos de atopar nas praias 
restos dos plásticos dos tampóns de última 
xeración? 

iso chamado hixiene íntima feminina

Eles e elas non teñen a culpa, coitadiños
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A gran invasión

Para as autoridades portuarias polos  

continuos recheos no porto de Tragove, 

estragando unha zona de gran beleza e  

importancia ecolóxica do municipio cambadés. 

Máis marisco e menos cemento!   

…e estrugasmentas…

Fin de ano 2007. Como millóns de españois, 
despois de darlle moito ao mando a distancia 
do televisor para botar unha visual, recalo na 
Primeira cadea de Televisión Española e quedo 
abraiada: non hai panorámica da Porta do Sol, 
non hai a busca da alegría nas persoas reunidas 
na praza. 

Os anuncios sucédense ata cáseque o momento 
mesmo das uvas e, de súpeto, o agasallo: os 
famosos cuartos e as campanadas non viñan 
sós, senon que o facían acompañados por unha 
sorte de “comecocos”, parte do logotipo dunha 
famosísima marca de tarxetas de crédito. 

Durante eses intres eternos  nos que todos 
os espectadores nos concentramos nas uvas 
sen perder de vista a pantalla, permaneceu o 
devandito logotipo, polo que ata o formato do  
encadre do reloxio veu ser modificado. 

A grande esfera dos números 
romanos quedaba relegada a 
un lado, nun plano amplo no 
que había que deixar sitio á marca 
que patrocinaba a retransmisión. 

Invádennos tan sutilmente que 
cada vez é máis dificil percatarse. 
As marcas están por todas partes, 
xa non hai vida sen un logotipo ben 
grande. 

Recoméndovos, aos que aínda non 
o lerades, nestes anos que pasaron 
desde a súa publicación, o libro da xor-
nalista canadense Naomi Klein: “NO LOGO.  
El poder de las marcas” (Ed. Paidós), impres-
cindible para saber desde cando, como e a qué  
prezo deixamos de ser libres, e as ideas para 
recuperarnos.

Naomi Klein
No Logo:  
el poder de las marcas
Paidós Ibérica, 2002 
544 páxinas 
ISBN: 84-493-1074-1

Para as asociacións protectoras de animais 

da comarca, vitais para dar acubillo a seres 

abandonados por animais con roupa. 

Nunca sobradas de apoios, nalgún caso aínda 

teñen que aturar os ataques de energúmenos. 

Vaia a nosa solidariedade para con elas.

Invádennos tan sutilmente que 
cada vez é máis dificil percatarse. 
As marcas están por todas partes, 
xa non hai vida sen un logotipo ben 

Recoméndovos, aos que aínda non 
o lerades, nestes anos que pasaron 
desde a súa publicación, o libro da xor

Naomi Klein
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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


