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Editorial
A finais de maio, cando botamos a andar o número 
anterior da revista, fíxenlle a un compañeiro a promesa 
de que si el facía o editorial de xuño eu faría o próxima, 
ou sexa esta de novembro. Xa se sabe que cando un está 
apurado promete o que sexa con tal de saír do paso, pero 
logo, á hora da verdade, cando hai que cumprir o que se di 
a min métenseme as pintas na cara porque a ver: ¿Como 
raio fago eu que nunca escribín de nada nin a ninguén, 
para dicir algo que pareza interesante e que vós lectores 
non pasedes a páxina “a todo filispín” preguntándovos ò 
mesmo tempo quen carallo é este e quen lle meteu un lapis 
na man?

Como de tódolos xeitos non había dios que me “safara” 
púxenme a darlle voltas á cachola, con todo o cariño do 
mundo, eso si, a ver que se me podía ocorrer, pero non é 
fácil. Falar dos artigos que van dentro era a mellor opción 
pero non creo que eu puidera dicir algo que estivera en 
consonancia con a súa calidade así que decidín entón 
darvos un pouco a tabarra con algo que está próximo: 

AS ELECCCIÓNS EN DORNA
Despois duns meses  como xunta xestora e dous anos como 
xunta directiva, a actual dirección de Dorna remata a súa 
andaina e, como mandan os estatutos, axiña convocará 
eleccións para, a mediados do inverno, saber quen será 
a próxima xente que levará este noso barco, tan querido, 
polos mares da cultura e o deporte. Non quixera deixar 
pasar a ocasión que teño de comunicarme con todos e 
todas para animarvos a que vos presentedes, porque Dorna 
precisa de todos e todas para seguir sendo tan grande e forte 
como se merece no mundo do asociacionismo.

Xa remato esta editorial volvéndovos a recordar como 
outras veces que podedes mandarnos os vosos traballos 
para a súa publicación na revista. Só tendes que falar con 
calquera da redacción ou chamar ó teléfono 646854598 
(Por suposto tamén podedes mandar as críticas).

A.C.D. DORNA

Enderezo Postal
A.C.D. Dorna
Rúa Con do Moucho, s/n
36626 - Illa de Arousa
Enderezo Páxina Web
www.acddorna.org
Correo Electrónico
acddorna@yahoo.es
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 Psicose, conxugación nas facianas de 
ira e bágoas. Cando dende  atalaias, expec-
tantes serpes  cosmonautas crean paisaxes 
lunares onde poder vomitar o seu ruín pen-
samento, as súas envexas, maldades, 
intereses ou mesmo diletantes estra-
texias. Mentres un país proe en alar-
ma e senténciase doente do mal da 
ardora. Cun tumba que dálle e un 
dálle que nos tumbas, así once xorna-
das, incubando lapas de loucura, con 
secuelas de non recoñecer O VERDE 
por tempo  e sen sermos daltónicos.

Mais, non de infortunios, rémo-
ras e Belcebús en barbeito e do que 
queremos falar neste recuncho. De-
sexo noso, aprender dos “traumatis-
mos” e sementar esperanza de pronta 
brotación. 

Para recompoñer... primeiro  da-
tos que cuantifiquen ó mal, logo ante 
o auxilio da curación as receitas dos 
grupos ecoloxistas, que de lais a lais, 
unha e outra vez, sempre advertiron. 
Malia, asentadas (que non sentada) 
de-mentes de moitos bocaláns rexei-
taron a diversidade  e o amaman-
to dos ecosistemas, apostando polo 
abandono do rural e a concretización 
da plica: todo o monte é oureg.... eu-

calipto/piñeiro.  Daí, plusvalías ó seu peto-
porco e o medio ambiente coma é cousa de 
todos... “Usura interesa”, chamábase aquela 
tenda!

O MAL DA ARDORA

Obrigado nesta convocatoria atender ó drama 
acontecido este verán. 

Demoníaca estampa: LUME incendiario, vento e 
vendabal, tose pulmonar, luminarias ó longo e ancho, 
torrefacción dos tizóns, cheiro e semente de morte.
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Valoración da doente
Tentar falar de danos en termos eco-

nómicos se non é imposible e terriblemente 
complexo, laborioso, etc. e sempre estaría-
mos coa teima de ter valorado correctamen-
te non só todo o estragado, senón tamén 
todo o tempo perdido, de vacío no chan, na 
floresta e na fauna.  Ademais sempre habe-
ría cousas moi difíciles de demostrar , exem-
plo: a desaparición de certa variedade ou 
especie, imaxínense a repercusión de tantos 
lumes na/s poboación/s dun pequeno insec-

to, ou cuantificar a contaminación dos acuí-
feros, ríos e rías por percolación ou deriva 
de cinzas e restos de materia orgánica, a per-
da de fertilidade do chan,  a erosión, ¿cómo 
se conta isto?...por non por falar de víctimas 
mortais  na nosa especie ¿canto vale de ún? 
¿e de catro?

Taboa das doenzas
Galicia concentra a metade de incendios de españa (Informe WWW/Adena)

Máis do 80 % dos incendios son provocados

Ate esta campaña, quen máis ardía era Ourense, este ano foi  a Costa

Pasamos a ter de media 5 focos por incendio, -antes 3- (informe Xunta de Galicia)

Este ano votóuse e aprobóuse a nova Lei de Montes: prohíbe cambiar o uso do chan queimado 
(votos en contra do PP)

Datos segundo varias fontes:

Marco Superficie queimada Método análise Fonte
A Coruña 43.000 Ha Comparativa fotografía 

satélite
C.S.I.C.

Pontevedra 40.000 Ha Comparativa fotografía 
satélite

C.S.I.C.

Ourense 7.000 Ha Comparativa fotografía 
satélite

C.S.I.C.

Lugo 10.000 Ha Comparativa fotografía 
satélite

C.S.I.C.

TOTAL 100.000 Ha Comparativa fotografía 
satélite

C.S.I.C.

Galicia 77.000 Ha G.P.S. Xunta de Galicia

Galicia 82.232 Ha E.F.F.I.S. Centro 
Europeo de Información 

Forestal
Galicia 180.000 Ha Fotografía satélite   de 

focos de calor
Partido Popular

Galicia 86.0033, 7 Ha Ministerio de 
Mediambiente

Illa Arousa 
   Monte

22 Ha ( ± 10 comunal 
e ± 12 privadas)

Parte forestal Consellaría de Medio 
Rural

Illa Arousa           
Muiño vento

6 Ha Parte forestal Consellaría de Medio 
Rural

MORTOS
 
CATRO VÍCTIMAS MORTAIS



5

Revista Dorna

Vencer estes males, non só pasa por 
unha xestión política de desenrolo sostible 
senón tamén pola educación e respecto que 
cada un de nós aporte. A nosa realidade his-
tórica fala de que somos un pobo moi vence-
llado ó lume, coma así o demostran os 13820 
permisos anuais expedidos para queimas 
(case 40 por día tódolos días do ano) e tantos 
outros sen computar.  Outro dato significati-
vo, sendo xeralistas, é que o monte galego 
está abandonado, só nos acorda á hora do 
paseo, da recolección da cama para o gando,  
madeira,  froitos silvestres,  setas e cogome-
los, ou ben cada certo número de anos para 
mandar un tractor  limpar un cacho,  desco-
brer os marcos, e permitir  facer ou aclarar 
negocios. A última consiste en converter ao 
monte nunha pista de motocross ou para un 
marabilloso 3 “S” (Saludable, Seguro e Ssss-
sssssssilencioso = quad! ). En definitiva todo 
é un subtraer e nada é un repoñer. De todo 
este descoido e coas desatinadas políticas ce-
lulósicas desenvoltas durante anos..... o mon-
te empobrecido languidece e o que non, ou 
tamén, sofre os arrasos de lumes terroristas e 
outras consecuencias inda por aparecer.

Receitas
 A aposta ecoloxista atende a un bosque 

plantexado e plantado con especies autócto-
nas –arraigadas ó noso clima e  substractos-, 
diversas, preferentemente caducifolias para 
que creen manto –chan fértil-, alberguen fau-
na, dén riqueza ó solo en nutrientes, fomenten 
a aparición de descompoñedores, e vexeta-
ción varia ós seus pés. Fíxense no que medra 
baixo dos eucaliptos ou dun piñeiral,  con-
trásteno cos soutos, outeiros, carballeiras etc. 

¿Qué acontece?. As especies no seu afán de 
sobreviviren e perpetuarse, manexan distintas 
estratexias de competencia, existen algunhas, 
exemplo o eucalipto que xera el mesmo unha 
toxina para que non medre baixo del nada 
que lle poida restar sustento –auga e nutrien-
tes-. Así é que baixo destas árbores o chan vai 
pobre herbas e matos. 

Por outra parte, coas frondosas engá-
dese a esta alimentación e morada edáfica, 
florística, microfaunística e faunística, outras 
vantaxes tal coma que son especies de com-
bustión lenta, polo tanto constitúen barreiras 
naturais ou alomenos máis resistencia a seren 
queimadas.

Tras toda esta epidemia, co seu respec-
tivo psicodrama, parécenos moi interesante 
salientar un anaco dun texto publicado en 
internet do grupo ecoloxista Verdegaia. Res-
catamos del, dúas das dez preguntas formula-
das e contestadas por tal grupo.



6

Ed
ic

ió
n 

O
ut

on
o 

06

¿E preciso limpar o monte?

O mato non é lixo.  En termos ecolóxi-
cos, “maleza” é un termo tan incorrecto como 
“alimaña”. É preciso rozar máis mato para re-
ducir o risco de incendios, mais non sería bo 
facelo de forma xeralizada. As rozas deben ser 
selectivas (non afectar a grandes extensións 
continuas) e centrarse nas áreas con maior 
risco de lumes. Non se pode ignorar que o 
mato cumpre funcións ecolóxicas importan-
tes: protección do solo fronte á erosión, man-
temento da fertilidade do solo, conservación 
da biodiversidade,….

¿É diferente si se queima unha zona 
arborizada dunha zona non arborizada?  
 
É habitual que se diferencia entre os incen-
dios que afectan a zonas de mato e aqueles 
que queiman zonas arborizadas. Esta dife-
renciación non nos debe facer crer que, en 
termos ecolóxicos, un incendio nunha zona 
de mato é sempre menos grave que outro 
nunha zona arborizada. Por un lado, os efec-
tos ecolóxicos máis preocupantes dun lume 
adoitan ser a erosión e a perda de fertilidade 
do solo, e non a destrucción da vexetación 
en si mesma. Por outro lado, moitas áreas de 
mato presentan un importante interese na-
tural (varios tipos de mato están incluídos 
na Directiva europea que protexe os hábi-
tats máis valiosos a nivel europeo), mentres 
que a maior parte das zonas arborizadas son 
plantacións forestais e non bosques. Só o 
35% da superficie arborizada galega se con-
sidera que é bosque natural ou seminatural.  

Dano nas augas
Adicamos un apartado especial, pola 

nosa estreita relación con iste,  á deriva de 
faíscas, tizóns e cinsallo ó mar. Recordamos 
que os ríos, acuíferos, manantiais, pozos... 

adoecen da mesma deriva e son ponte antes 
do mesmo mar, pois todo forma parte do ci-
clo da auga.

As augas, tanto mariñas coma moitas 
continentais sofren numerosas e variadas 
intrusións, (cobre, chumbo, estaño, mercurio, 
cadmio) coma os máis graves dentro dos 
químicos, coma contaminantes físicos son as 
extraccións de areas, construcción de portos 
e recheos, por último quédannos os conta-
minantes  orgánicos: deterxentes, verquidos 
agrícolas, hidrocarburos,  verquidos fecais a 
os que lle temos que sumar tódolos restos 
orgánicos dos incendios, e partículas de solo 
erosionado. 

Polo que  á illa respecta, e saltando  o 
ciclo da auga, inda tratándose de choivas to-
rrenciais como as que se veñen producindo, 
ter un colchón inmediatamente debaixo do 
que ardeu (Bousa e Area da Secada, non pa-
sara igual na praia do Maión e na do Peixe) 
é un grande alivio posto que este recollerá o 
posible material que veña dende monte de 
máis arriba. Por outra banda ó termos as la-
deiras con socalcos, estes mesmos farán de 
freo natural, impedindo escorregar os mate-
riais. Mais ¿ e os montes de todo arredor? ¿ 
onde se vai depositar toda esa borralla?. 

Aprendamos pois, que un incendio vai 
máis alá que a queima de vexetais e ten gra-
vísimas repercusións que antes ou dispois 
nos afectarán!. Tomemos tódalas precaucións 
cando “in extremis,  non, coma cotidiania” se 
faga un lume, solicitemos os permisos perti-
nentes. Preocupémonos algo máis polo que 
nos rodea, non só cando “a tronada está enri-
ba” ou por pura especulación e instiguemos 
ós gobernos a que  elaboren ou polo menos 
se cumpran as leis   -neste caso as medio am-
bientais-  e que QUEN CONTAMINA QUE PA-
GUE!. 

María  Vázquez Oubiña
Grupo ecoloxísta GAIA
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Salgado
Salgado nos ollos
Espero
vivida e fresca
coa choiva nova
Falcatruadas de nenos
anxos
salpicando trebois
de escuma están
do arume salgado
dos ollos teus
Xurdiron apertas,
tamén
Bícasme de lonxe
sempre no mare

E AMAREITE SEMPRE     SEMPRE

   SEMPRE

MAIS QUE AMOR, COMPAIXÓN

O peirao está valeiro
A morriña balancéase
cos desexos
Arrincóume un anaco
de entereza
para poder
querer; querenche
 e o peirao está valeiro.
Os montes acougan
tristes
de negrura
mesta
sem sombra
nen vento
E non hai queixa aquí,
Non hai
Dor que escorregou
cara a vila
da autocompaixón
Sen paixón
sen acougo.

HAI LUME NOS SALAIOS
O perirao está valeiro.

Anuska Cores Viñas

Anuska Cores Viñas
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¿AREOSA OU AROUSA?
A etimoloxía Arousa suscita a interrogante 

de cal foi o primixenio nome desta illa. Para 
o historiador pontevedrés Celso García de la 
Riega, a Illa de Arousa ven sendo a Illa Paetanión 
mencionada no poema do escritor latino Rufio 
Avieno. Sinala de la Riega, a existencia na Illa 
dun altar a Hércules, substituído máis tarde 
por un ó emperador Augusto. De aquí derivou 
a chamarse a Illa Arae Augusti, e despois pola 
influencia de Cesaraugusta (Zaragoza) pasou a 
chamarse Arauza, Aroza e finalmente Arousa. 
Tamén hai quen coida que ten algo que ver ca 
verba ARA SOLIS, é dicir, Altar do Sol. Agora 
ben, inda hoxe en día existe o topónimo Areoso, 
e este parécenos o candidato máis idóneo a ser 
a orixe da denominación Arousa. Non descarto 
outras posibilidades, dado que para esta 
denominación estamos a falar en hipótese.

Pero imos afacernos outra pregunta:  ¿a 
Illa toma o nome da Ría, ou a Ría toma o 
nome da Illa?

Para facer un estudio histórico de A Illa de 
Arousa e practicamente do resto da Ría, estamos 
obrigados a consultar os documentos existentes 
nos arquivos de San Martín Pinario e estudios 
realizados por grandes investigadores históricos 
sobre a influencia da Igrexa na zona.

A principios do século V a presencia do 
bispo Consencio, tan relevante na loita contra os 
priscilianistas, o que se carteaba co mesmo Santo 
Agostiño. O especialista na historia compostelán 
López Ferreiro, confirma que vivía nunhas illas 
que el entenden puidesen ser as de Ons, as do 
Grove ou a de Arousa:

“Quedó asimismo incluida en la Diócesis 
Iriense, la que a principios del siglo V poseía el 
Obispo Consencio. Se ignora el nombre de esta 
Sede, pero por la interesantísima correspondencia 
que sostuvo su prelado con San Agustín, se cree 
que se hallaba en un país profundamente agitado 
y revuelto por las perversas maniobras de los 
Priscilianistas. Este país, en aquella época, no 
podía ser otro que Galicia. Sabemos además 
que Consencio habitaba en unas islas, las cuales 
verosímilmente no distarían mucho de Celenes o 
Caldas de Reyes, en donde poco tiempo después 
se reunió un Concilio para condenar los errores 
y maldades de dichos herejes. Por otra parte, 
en algunos sitios de aquellas costas, como en 
la península del Grove, en los puertos de la 
península de Barbanza, próximos a las islas de 
Sálvora, de Arosa y de Ons, se encuentran restos 
considerables de muy remota antigüedad, que 
demuestran lo poblados que ya en otros tiempos 
debieron estar aquellos parajes”.

Non é estraño a partir destas datas 
da presencia de relixiosos nas diversas illas 
atlánticas galegas. Pensemos no mesmo San 
Fructuoso, nacido a comezos do século VII en 
O Bierzo. Sábese que no ano 654 atopabase por 
estes lares. O historiador Sandoval considera 
que foi o fundador do Mosteiro de San Cibrán 
de Cálago en Vilanova de Arousa: “Cuando 
se construía este monasterio observó el Santo  
Arosa que cae enfrente... y para reconocerla 
pasó a ella en un batel con varios monjes. Aquí 
se produjo el milagro en el cual, habiéndose 
separado el barco de la costa, cuando ellos en 
el interior buscaban agua potable, creyéndose 

AROUSA:  A  ILLA DÁ O NOME A RÍA
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perdidos, San Fructuoso se lanzó al agua... 
andando sobre las olas del mar, y volviendo con 
otra embarcación a recoger sus compañeros. 
En recuerdo de este suceso mandó edificar 
otro monasterio en Arosa, que en el año 1736, 
existían las ruinas del edificio y un pozo hecho 
para el servicio de los monjes. 

Co descubrimento da polémica Tumba do 
Apóstolo Santiago, o rei galaico asturiano Afonso 
II,  doaríalle, ano 835 ós monxes da Corticela 
(posteriormente mosteiro de San Martiño Pinario) 
as illas de Ons, Sálvora, Framio (A Toxa), Sinales 
e Arousa. 

De alí a uns anos (no 858) a poboación 
desta zona veuse ameazada pola segunda vagada 
de barcos viquingos, que como sinala López 
Ferreiro “Cal huracán desencadenado entraron 
por la Ría, llevándolo todo a sangre y fuego”. 

Tempo máis tarde, co gallo da inauguración 
da primitiva catedral de Santiago (6 de maio do 
ano 899), sendo Sisnado bispo, hai unha doazón 
real feita por Afonso III, na que se inclúen “... la 
isla de Ons con la iglesia de San Martín, la de 
Arosa con la de San Julián, la de Sálvora con su 
iglesia, la de San Vicente del Grove...” (López 
Ferreiro).

O rei Ordoño II confirmaría a doazón de 
Afonso III (Privilexio do 20 de abril do ano 911), 
na que ían ademais das citadas, as illas de Tambo, 
Cíes, Sálvora e Framio, engadindo pola súa banda 

a vila de Ardena (Ardia, O Grove),.
Obsérvese que todas estas citadas doazóns 

son insulares, pola importancia que os productos 
mariños tiñan cara a mesa episcopal de Santiago, 
e tamén polos despoxos que se lle arrincaban á 
mar.
            A metade da Arousa, con data do 19 de 
abril do ano 912 pasaría a depender do mosteiro 
de San Martiño Pinario (rexido nesta data polo 
abade Guto) por decisión do bispo Sisnando I, e 
confirmada polo rei Ordoño II. A outra medade da 
Arousa, sería doada polo nomeado rei Ordoño ó 
mosteiro xa citado de San Martiño. Desta maneira 
a totalidade da Illa de Arousa pasou a mans 
abaciais (27 de xuño do ano 912). Con todo, o que 
estaba a facer Ordoño II era confirma-las doazóns 
feitas por Afonso III.
           A primitiva igrexa de San Xulián da Illa de 
Arousa, xa existente no século IX como ollamos 
nas citadas referencias documentais, atopábase 
na zona coñecida hoxe en día como Nicho, e foi 
derruída a principios do século XIX “por ser 
unha igrexa pequena e de pouco valor artístico”, 
segundo a documentación consultada.

No ano 938, o bispo Hermenexildo 
consolidaría a fundación na Arousa o mosteiro de 
San Xulián, que coidamos estaba unido á igrexa 
parroquial, (zona de o Nicho, Praza de Abastos 
etc.)e nel se recollían tanto as dádivas como os 
trabucos con destino a San Martiño Pinario. Uns 
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anos antes (12 de maio de 929),  e vendo que 
Arousa era un lugar a propósito para o retiro e a 
contemplación, o rei Afonso IV (925-930) funda 
o mosteiro de San Xulián.

Pasadas as razzias normandas e 
musulmanas, as terras da Arousa, fóronse 
repoboando con xentes traídas do interior, 
baixo o padroádego do mosteiro de San Martiño 
Pinario, recuperando a actividade pesqueira 
e salineira, e dado que a igrexa e o mosteiro 
foran  derruídos, víronse axudados os veciños 
da Arousa, pola curia e os altos estamentos  
composteláns, pois no ano 1166 consta unha 
doazón dos irmáns Munio e Gerardo ó abade 
Pedro do citado mosteiro de San Martiño, para 
axudar ás obras de construcción dos edificios 
relixiosos da Arousa. Anos atrás Xelmírez, nun 
Privilexio do ano 1115, daba conta das pertenzas 
do mosteiro de San Martiño Pinario, atopándose 
entre as mesmas Arousa cas súas salinas.

A paralización das actividades bélicas 
e depredatorias contra a Illa, trae  un baleiro 
documental  que chega ata o século XIII cando o 
abade de San Martiño, arréndalle a totalidade da 
Arousa a un tal Juan Suárez de Arça, encargado 

de coller e enviar ó Mosteiro as rendas veciñais, 
agás “as salinas e os coellos”, monopolio do 
mosteiro.

En 1272 un privilexio Papal, confirma a 
doazón feita no seu día da Arousa, ó  mosteiro 
de San Martiño cos seus dezmos e pertenzas, 
privilexio ampliado anos despois polo mesmo 
rei, xa que o 27 de marzo de 1311, o rei 
Fernando IV, residindo en Palencia, concede ó 
Mosteiro de San Martiño a exención de tódolos 
peitos e demais foros reais, a condición de que 
os habitantes da Arousa, provean de aceite para 
manter a lámpada (chamado O POTE), que o 
citado rei mandou poñer no Altar de Santiago de 
Compostela.

O ano 1548 é o punto de partida da única 
memoria histórica ou tradición oral da Arousa, 
“os trece veciños”, que é simplemente o reparto 
da Illa en 13 forais, coas seguintes condicións 
: Facer dentro dos catro anos seguintes unha 
casa tellada no lugar do foro, plantar nese 
tempo trinta árbores de dar froito, e outras 
árbores e carballos e salgueiros; deben deixar 
libres os camiños antigos e montes para as 
vacas e eguas e todo o demais gando que 

trouxera o mosteiro á Illa; non poden 
acoller persoa de fóra da Illa, non lle deben 
dar terreo para que labren, nin edifiquen, 
nin vivan nela, máis que ós ditos vasalos e 
caseiros que ó presente viven e sucederan 
coma cabezaleiros do dito foro, cada un no 
seu foro e non por irmandade, nin división 
nin partilla; cada ano por cabeza, home 
ou muller deben pagar luctuosa; o quinto 
do viño; deben tamén pagar dúas cargas 
de pan, unha de centeo e outra de trigo, 
e unha e media de “mijo”; así mesmo os 
que co tempo veñan a vivir á Illa, e os que 
no presente son e viven nela, buscasen 
oficio da mar de pescar, paguen o que 
concertaren co abade do mosteiro. Deben 
dar aloxamento e axuda  ó enviado do 
mosteiro para encerrar e currar así vacas 
coma eguas; non poden cazar na Illa 
coellos nin perdices sen licencia expresa 
do abade, nin ter furóns nin cans de caza; 
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deben axudar a cazar ó enviado monacal; deben 
pagar un carro de leña; non poden ter gando de 
bestas nin eguas, con licencia nin sen ela; non 
poden ter vacas nin bois, agás aqueles que lle 
parecese ó mosteiro, para súa labranza, e os que 
tiveran sen licencia os perdan; poden ter cabras 
e ovellas, sempre que non fagan dano na Illa; 
o foro non o poden trocar, vender, cambiar nin 
allear con persoa algunha. 

Na súa obra divulgativa titulada VIAJE A 
GALICIA, e publicada no ano 1745, o P. 
Sarmiento ó referirse á Illa de Arousa, expón o 
que segue referente á existencia dunha torre ou 
faro na Illa de Arousa:

“ Informéme en Villanueva del estado 
de la isla, que está a poco más de media legua, 
créese que estuvo continente con el territorio 
Tragove, púes se pasa casi en bajamar a élla; 
tendrá una legua de circuíto, y es prolongada.

En la casa de la orden benedictina que 
está en la isla de Aroza, para recoger sus frutos 
á dirección del prior de Villanueva, y que está 
cerca de un montecillo, se conservan piedras que 
fueron de una torre muy antigua, y que estaba al 
oriente distante un tiro de fusil.

Habrá cosa de 50 años que aún estaba 
en pie, y habrá cosa de seis años que acabó de 
derribarla el viento. Era casi cuadrada, y de unos 
25 pies. Su estructura era en todo semejante a la 
torre de La Lanzada y a las Torres do Este (que 
creo ser Turris Augusti de Mela). El sitio de la 
casa se llama hoy sitio de la Torre.

Creo, y con fundamento, que la Torre de 
Aroza era faro o farol para la entrada, pues desde 
ella se ve la isla de Sálvora, distante por el aire dos 
leguas (poco más de 11 kms.) y Aroza o Arouza 
viene de Ara Augusta. Uno de los montes de la 
isla se llama Bertolo, y hai aquí feligrexía, toda la 
isla es de San Martín de Santiago...”

Tódolos documentos consultados, entre 
eles os aquí citados, non aparece en ningún 
momento citado o nome “Ría de Arousa”, pero 
si atopamos “Insula Arouça” “aroza” “Aroca” 
“Arousa”..., polo tanto, podemos afirmar que 
a Illa dá o nome á Ría e non ao revés. 

Xoán Dopico 
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Para esta segunda parte sobre o tema dos apelidos de Arousa 
referireime a outro tanda de apelidos con bastante difusión 
na nosa illa, e tamén farase relación ó catastro do marqués 
da Ensenada datado no 1752. Este catastro fai inventario dos 
propietarios de casas e máis dos homes que tiñan oficio dentro 
da “Isla de S. Julián de Arosa”.

Moitos apelidos aparecen xa castelanizados inda que non está 
xeralizado: así escribe tanto Outeiro como Otero. Tamén é moi 
frecuente a utilización da preposición de (de Otero,de Rial,de 
Cores,...) que foi desaparecendo no caso de moitos apelidos 
pero noutros conservouse xunto coa forma primitiva . É tamén 
destacable o seseo (Dopaso) e inversa (Dionicio) e moita grafía 
que evidencia a falla de normativa (Phelipe, Garzía...)

A ausencia de moitos apelidos, hoxe moi comúns no noso 
concello, pode implicar ou ben que son posteriores á data do 
devandito catastro ou ben que non se atopan recollidas por 
algunha razón de tipo administrativo .

Hai que insistir sobre a orixe toponímica dun grande número 
de apelidos, fundamentalmente de lugares próximos á Arousa, 
algúns moi evidentes como sucede co apelido Lojo. Os 
patronímicos como Fernández, González,...obvianse pero hai 
que salientar a abundancia do apelido Suárez, xa no catastro 
do marqués da Ensenada.

Os apelidos recollidos desta vez son Agra, Dacosta, Nine, 
Ramos, Santiago, Viñas e Vidal.

Apelidos 
da 

Arousa M
al

en
a
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AGRA: É un apelido toponímico que por 
proximidade xeográfica témolo no Campo da 
Agra (Corrubedo) e A Agramuíña en Santiago 
de Lampón (Boiro). O seu significado é o 
dunha extensión de terreos labrantíos que soen 
pertencer a varios donos.No catastro do marqués 
da Ensenada non  hai referencia a ningún Agra.

DACOSTA: Apelido que conserva a preposición, 
inda que tamén exista como Costa, Costas ou 
Acosta. Neste último caso produciuse unha 
segmentación irregular. Isto débese a  variacións 
na grafía. É toponímco  coa mesma procedencia 
que “costa” en galego: beiramar . Na nosa zona 
existen unha boa cantidade : o lugar da Costa 
en   S. Pedro de Cea ( Vilagarcía), A Costa  en 
S. Pedro de Bealo (Boiro) , A Costa en Sta 
Baia de Boiro, A Costa en Sta Mª de Besomaño 
(Ribadumia) . 
A xeralización da preposición deuse no século 
XVIII. Aparece un “Joseph de la Costa “ no 
arquivo do marqués da Ensenada.

NINE: Toponímico procedente do lugar así 
chamado de Sta María de Castro en Boiro. Non 
se atopa ningún Nine no catastro do marqués 
da Ensenada. Procede do nome persoal Ninnus 
(Ninno) que se usou na Alta Idade Media: tamén  
aparece documentado o nome de Ninna para 
muller. O nome do lugar parece ser anterior ó 
ano 1000. Claramente os Nine da Arousa teñen 
a súa orixe neste lugar de Boiro. O nome que en 
latín medieval é NINNUS, en galego é NINO e 
en castelán NIÑO: a carabela La Niña chámase 
así porque o seu propietario era Niño de apelido. 
No catastro do marqués da Ensenada non aparece 
ningun Nine.

RAMOS: É un apelido procedente do nome 
da festa cristiá de Ramos ou Domingo de 
Ramos que lembra a entrada de Xesucristo en 
Xerusalén antes da súa crucifixión. Na Idade 
Media era práctica común aplicar como nome de 
bautismo festas da liturxia cristiá como Nadal, 

Aparicio,... Posteriormente eses nomes pasaron 
a ser apelidos. No catastro aparecen catro Ramos 
na relación de Vecindario e varios máis na de 
oficios:   Joseph Ramos, Bonifacio Ramos, 
Rosendo Ramos , Ciprián Ramos,…Procede do 
latín “ramu”: conxunto de flores, follas…Existen 
topónimos con este nome en freguesías da 
provincia de Coruña e Lugo.

SANTIAGO: Moi frecuente como nome de 
bautismo dende a Alta Idade Media pasou a 
ser apelido posteriormente. Procede do latín 
“Sanctus Iagus” que é unha contracción latina 
de “Iacobus”que á súa vez é a forma latina do 
hebreo “Yaacob”. O seu significado é “o que 
suplanta”. Son moi abundantes os nomes e 
apelidos derivados deste nome : Diego, Díez, 
Diz (moi usual en Galicia). Atopamos como 
topónimo de preto o de Santiago do Deán na 
Pobra do Caramiñal.

VIÑAS: É un apelido que procede da voz galega 
“viña”, tanto na súa forma plural como singular 
ou preposicional (Daviña). A súa orixe poido 
ser a denominación do propietario ou encargado 
dunha viña. A forma plural soe ser de orixe 
toponímico de localidades así chamadas que por 
proximidade probablemente sexa, no noso caso, 
á do lugar de S. Xián de Artes en Ribeira.

 VIDAL: Antigo nome de bautismo , procedente 
do nome latino “Vitalis”, “relativo á vida, vital”. 
O cognomen “Vitalis” xa está documentado 
na época imperial romana e o seu uso 
incrementouse coa chegada do cristianismo, polo 
valor simbólico que lle otorgaron os primeiros 
cristiáns. 

Dolores Barreiro
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RAZÓNS PARA 
ESTAS LIÑAS

Resulta bastante doado constatar que as 
contaminacións catastróficas tipo “ Prestige”, son 
un risco e unha realidade aceptada no modelo de 
desenvolvemento e tipo de progreso que temos. 
Considérase como un dano colateral que hai que 
asumir, de igual maneira que a masiva urbanización 
do noso litoral e a contaminación galopante das nosas 
rías e ríos. Igual que as continuas guerras, a pobreza 
vergonzosa da maioría da humanidade e os 9 millóns 
de nenos que cada ano morren no mundo por fame e 
outras causas evitables…. 
Son temas que dalgún modo, a nosa sociedade dá 
por inevitables e o máis que se pode facer é minimizar 
os seus efectos máis negativos e xerar unha política 
informativa de aceptación e esquecemento.
Desde este punto de vista, aínda que nos introduzamos 
no politicamente incorrecto, son de entender os 
esmagadores intentos das diversas administracións 
(con diferentes acentos e sensibilidades, isto tamén é 
certo) en minusvalorar, ocultar e esquecer os graves 
danos que supuxo e supón  o “ Prestige”.
Por todo isto, e neste mundo onde só se permite vivir 
o presente, celebrar as efemérides e volver deseguido 
a ese presente  obrigado e deformado polo guión da 
industria dos medios de comunicación, tentar falar das 
consecuencias do “Prestige”, preséntase como unha 
tarefa desesperanzadora e sen sentido de futuro.
Sen embargo, como non o sabemos todo sobre 
ese futuro, como cada un de nós é como é, como a 
verdade e a esperanza son do último que deberiamos 
perder, e, asemade, como un bo e querido amigo ten 
solicitado este artigo (e un bo amigo é das primeiras 
prioridades a atender) e, sobre todo, polos malos 
momentos vividos polas nosas xentes do mar e o 
exemplo e xenerosidade dos voluntari@s,.. por todo 
isto, talvez, sexa útil dedicar un tempo e unhas páxinas 
a mostrar parte da verdade coñecida sobre o que está 
a acontecer no noso litoral.

I.- O IMPACTO  
GLOBAL  

DO “PRESTIGE”
Desgraciadamente, fai bastantes anos que se coñe-

cen os efectos que provocan as mareas negras nas po-
boacións e recursos mariños, pois van demasiados anos 
nos que se rexistran e analizan este tipo de contamina-
cións.

O relevante, no caso que nos ocupa, é determinar  a 
incidencia e duración das consecuencias negativas. E 
estes dúas cuestións van vir determinadas polos seguin-
tes factores :

 O volume da vertedura e extensión das 
manchas e irisacións

 A extensión no tempo das mareas negras
 A toxicidade dos hidrocarburos vertidos
 As medidas de protección e  recuperación 

sobre as poboacións e recursos mariños 
afectados.

En todos estes catro aspectos o Prestige mostra da-
tos moi duros e fortes, e por esta razón, foi catalogada 
como a catástrofe mariña máis importante da Unión 
Europea.

Sen embargo, a Administración do Partido Popular 
nas súas diversas variantes do Goberno do Estado e 
da Xunta de Galicia, Deputacións e alcaldías diversas, 
despregou unha estratexia de minusvaloración e nor-
malidade que a final foi aínda máis negativa. Neste 
camiño, tal postura política, foi acompañada por moi 
diversos técnicos afíns (de forma obrigada ou volunta-
ria, ou temerosa ou prudente) que elaboraron as máis 
variadas mentiras, escusas e medias verdades, para dar 
unha imaxe de normalidade e non afectación. Un mila-
gre en nada real .
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II.- AS TÁCTICAS DA 
OCULTACIÓN

Falar doutra cousa, de só parte do que esta a pa-
sar ou mentir descaradamente foron  os camiños 
(nada novos por certo) empregados para disimu-
lar as consecuencias do Prestige. Entre as diver-
sas liñas empregadas podemos destacar   :

 A limpeza aparente de determinadas 
zonas, sobre todo praias pretendendo xustificar 
coa limpeza da capa superficial dos areais, o 
abandono da contaminación nas capas inferiores, 
nos fondos mariños e rochedos 

 Que xa se está iniciando a recupera-
ción  en xeral sen entrar nos niveis reais de afec-
tación e perdas e esquecendo as especies e zonas 
que seguen a perder produtividade

 A alta capacidade de reacción das au-
gas mariñas galegas, nunha especie de profecía 
a que nun futuro indemostrado todo volverá a ser 
como sempre, e polo tanto o único a facer é espe-
rar

 Que “nunca se saberán” os danos reais 
e completos orixinados pola contaminación e 
..como non podemos saber “todos todos” os da-
nos, tampouco podemos saber unha parte impor-
tante deles??

 Que “Hai que esperar 3, 5, ou 10 anos 
para saber todos os efectos”, e mentres tanto, 
mellor non falemos dos danos que se están xa a 
orixinar no momento presente 

 Botarlle directamente as culpas aos afec-
tados . Así a Administración Pesqueira Galega de 
López Veiga, desempoou a vella tese da sobreexplo-
tación dos mariñeiros e mariscadoras (os heroes uns 
meses atrás)e incluso tentou poñer en práctica un plan 
de redución da flota de baixura. O máis salientable 
foi o papel desempeñado polos dirixentes das Fede-
racións e Confrarías, afíns e próximos ao PP, e que 
acompañaron neste argumento a súa Administración , 
negando incluso que houbera danos polo Prestige. 

Curiosamente cando, no ano 2005, a Administración 
Central , xa no poder do PSOE despois das eleccións 
de 2004, abriu unha liña de axudas para os danos do 
Prestige neste ano 2004, estes mesmos dirixentes cua-
lificaron estas axudas de miseria e insuficiencia… eles 
que dicían que o Prestige non fixera nada ??? 

 Buscar as mil e  unha causas (indemostra-
das) que tamén puideran xustificar os efectos do 
Prestige. Así se mencionaron as baixas temperaturas 
das augas, para a continuación falar das infrecuentes  
elevadas temperaturas, os depredadores, os “senti-
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nazos” doutros mercantes, a forza da ondas que des-
prendía precisamente este ano o percebe, a falla de 
limpeza de algas que afogou  a ameixa..etc, etc, e todo 
xusto no ano do “Prestige”. Causas que existían antes 
do Prestige e nunca orixinaran uns danos tan conside-
rables.

Pero aparte destas tácticas de despiste e botar balóns 
fora, outras foron moito máis descaradas como as 
utilizadas polo anterior conselleiro de Pesca, López 
Veiga, onde usou as capturas do Gran Sol e outras 
pesqueiras distantes para falar de normalidade e 
as propias estatísticas “trucadas” da Consellería de 
Pesca para argumentar que non existían problemas co 
“Prestige”

Complementarias con todas as anteriores, optouse 
por tomar represalias directas coas organizacións do 
sector e confrarías que denunciaban a situación de 
perda de captura de seus asociados. E procedeuse a 
censurar e impedir as comparecencias dos datos e téc-
nicos que defendían os problemas contaminantes do 
“Prestige”.

E, como non podía ser menos, proliferaron os ar-
tigos “pseudocientificos” de diversos medios de co-
municación, que deste modo axudaban as teses da 
Administración dese momento. Nin que dicir ten que 
a pesar das reclamacións escritas, razoadas e demos-
tradas dos sectores produtivos, ningún director  destes 
medios, a pesares das peticións, aceptou  inserir unha 
rectificación ao respecto

Por último, non debemos esquecer a vella táctica de 
silenciar o asunto, de non falar e converter os danos 
do  Prestige nun tema tabú e deixar que outros temas 
da realidade de cada día ocupen a mente e as preocu-
pacións da sociedade.

III.- FASES NA EVOLUCIÓN 
DOS DANOS  

NOS RECURSOS MARIÑOS

Nos danos orixinados polas mareas negras sucé-
dense tres fases :

a) Unha primeira fase de mortalidade inme-
diata, na que as poboacións rexistran unha elevada 
e rápida mortalidade debido ao contacto, inxestión 
ou enterramento polas manchas e irisacións conta-
minantes.

Existen numerosos datos documentados, a pe-
sares dos múltiples intentos de ocultación pola ad-
ministración do PP, que constatan estes efectos e 
forte mortalidade de: 

 Ameixa babosa en Ribeira e Aguiño e 
moitas outras zonas

 Navalla nas zonas da Lanzada e Co-
rrubedo

 Orella de mar nas zonas de Corcubión 
e Costa da Morte

 Coquina en Carnota
 Percebe en Camelle, Ons e Cies
 Os peixes planos 
 A práctica desaparición da cigala nos 

fondos mariños galegos.
Estes efectos foron tan fortes que en diversas zo-

nas da Costa da Morte  a propia Consellería do PP, 
levou adiante planes de recuperación dos bancos 
marisqueiros afectados e utilizou, meses máis tarde, 
as capturas destas ameixas repoboadas como índice 
de normalidade.

Ademais de todos estas evidencias, a diminución 
inicial de capturas  foi evidente pola elevada suba 
de prezos que se rexistraron unha vez reiniciada a 
actividade, nos anos 2003 e 2004.

b) Unha segunda fase de fracaso reproduti-
vo, referente os efectos da contaminación sobre os 
procesos reprodutivos e a supervivencia dos ovos e 
larvas das especies mariñas. Este efecto non se de-
tecta nun primeiro momento (a non ser que se fa-
gan programas dirixidos a detectar este problema) e 
manifestase cando os individuos chegan a talla co-
mercial. Daquela observase que existe unha baixada 
importante nas capturas. Nesta segunda  fase inflúe 
decisivamente o persistente que sexa a toxicidade 
dos hidrocarburos vertidos (o fuel do Prestige era 
moi persistente) e as medidas de protección dos stocks 
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reprodutores que superaron a primeira fase. No 
Prestige fíxose o contrario, abrindo as pesqueiras 
a toda presa para dar unha idea de normalidade e 
provocando unha redución aínda maior nos repro-
dutores. Máis tarde veríanse dramaticamente as 
consecuencias no colapso da pesqueira do polbo 
e outras especies. 

A propia Consellería de Pesca actual fundamen-
tou a petición de parada biolóxica do polbo des-
te ano 2006 nos efectos do Prestige e a Ministra 
Elena Espinosa esbozou entre outras causas dos 
maos resultados da costeira de anchoa estes últi-
mos anos a mesma causa. Por outra parte diver-
sos traballos científicos do Instituto Español de 
Oceanografía e a Universidade teñen constatado 
fracasos reprodutivos na sardiña, a “mexilla” ou 
o percebe nas augas litorais galegas no ano poste-
rior ao Prestige.

Sen dúbida, estes efectos maniféstanse á idade 
en que cada especie acada a talla comercial e que 
é distinta en cada unha de modo que nos anos que 
seguen a unha catástrofe de mareas negras van-
se sucedendo e solapando fracasos nas distintas 
especies configurando unha caída continuada da 
produción. Esta caída pode durar varios anos, en-
tre 5-10 anos, dependendo da virulencia da marea 
negra en cuestión. Esta evolución pódese observar 
no seguimento das consecuencias do accidente do 
Mar Exeo, a partir do ano 1992, realizado polo 
equipo de económicas  da Universidade de San-
tiago de Compostela.

A produción da pesca de Baixura cun valor medio 
no período 88-92 de preto de 31.5000 TM (31.403) 
descendeu ás 11.500 TM (11.418) no ano 1997, 
como se pode apreciar na gráfica anterior.

En toda esta problemática é necesario ter presen-
te, asemade, dous aspectos importantes :

1.- Que esta fase de descenso xeneralizado produ-
ce a súa vez diversas interaccións e resultados entre 
as especies afectadas, que pode resultar paradoxal 
e contrarias a unha afectación negativa da contami-
nación, pero que un análise minimamente obxec-
tivo pode pór de manifesto. Así, tal como ocorreu 
co polbo, no reinicio da explotación, no ano 2003, 
o elevado peso dos individuos superviventes que 
levaban 6 meses sen ser capturados pola parada de 
actividade, disimulou en parte a mortalidade inicial 
( o polbo ten un crecemento moi rápido, triplicando 
seu peso en menos de 6 meses). Do mesmo modo, 
a desaparición de depredadores específicos (como 
é o polbo para a nécora e a centola) facilita un rela-
tivo incremento de estas últimas.

2.- Do mesmo modo o incremento produtivo en 
zonas non contaminadas (fondos de rías baixas) 
ou de especies típicas de estes fondos (ameixa  
xaponesa), ou, tamén resultados de recuperacións 
da produción nesas zonas non afectadas (como os 
Lombos do Ulla) non deben ser considerados a 
efectos da avaliación global de danos produtivos 
do Prestige.

c) Unha vez que os efectos da contaminación 
diminúen ou van perdendo peso respecto da capa-
cidade reprodutiva e a supervivencia das especies 
mariñas, iniciase a terceira fase  que poderíamos 
denominar propiamente de recuperación , onde 
as capturas van recobrando niveis normais anterio-
res a crise.
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IV.- SITUACIÓN ACTUAL 
 E CUANTIFICACIÓN DE DANOS  

NAS CONSECUENCIAS DO PRESTIGE  
NOS RECURSOS MARIÑOS

Avaliar de forma global, exhaustiva e  completa 
estas dúas cuestións : (1) Evolución e (2) Cuantifi-
cación, precisa dun numeroso equipo multidiscipli-
nar. Iniciativa que polas súas dimensións só podería 
corresponder a Administración que como xa dixe-
mos repetidas veces ten desistido de tal obriga.

Sen embargo, si podemos aproximarnos a un co-
ñecemento bastante real recollendo as diversas in-
formacións existentes e analizando a evolución das 
estatísticas pesqueiras marisqueiras dispoñibles. 
Tres grupos-institucións teñen traballado nesta vía. 
Nunca Mais,  o Consello Económico e Social de 
Galicia (CESG), e a Coordinadora de Confra-
rías. 

No Foro da Verdade da Nunca Máis, celebrado en 
Maio e Xuño de 2004, e onde participaron científi-
cos dos centros de investigación mariña e Universi-
dade de Galicia, a Mesa Científico Ambiental con-
clúe : “A pesar da negativa da Xunta de recoñecer a 
existencia dun impacto como consecuencia da ver-
tedura, nós constatamos que si hai impacto sobre a 
riqueza biolóxica e produtiva do noso mar”. E na 
Mesa do sector produtivo afirmábase : “Nos secto-
res extractivos (pesqueira peláxica, demersal, artes 
menores e marisqueo de bivalvos) lévanse perdido 
un nivel de 43.494 Tm de produción desde os niveis 
normais do ano 1994 ata 2.003, que representa o 
37.2 % respecto das 116.800 Tm extraídas no men-
cionado ano 94” .

As estimacións das perdas rexistradas nas captu-
ras de 2002 e 2003, realizados pola Universidade de 
Vigo para o CESG e pola Coordinadora de Confra-
rías, resultaron coincidir en cifras moi semellantes. 
Ao redor dos 70-75 millóns de € de perdas acumu-
ladas eses dous anos.

Utilizando a mesma metodoloxía, as perdas de 
2004, estimounas a Coordinadora en máis de 35.000 
TM, demostrando un agravamento da crise. De fei-
to na reclamación de axudas aberta polo Goberno 
Central por perdas neste ano, rexistráronse máis de 
20.000 peticións.

“Prestiges” de cada día
O Prestige adoece presentarse como 
unha catástrofe terrible que padecemos 
os galeg@s, por causas exteriores. 
Sen embargo, todos os días, no noso 
país, sucédense “Prestiges”  por causas 
internas e que supoñen graves riscos 
e deterioro ambiental para as  rías e 
litoral. 

Os depósitos de Ferrazo, os recheos, 
os vertidos nos ríos, etc, son unha boa 
mostra de que quen nos gobernou 
ata fai ben pouco, en nada apreciaba 
o noso pais. Máis ben, son froito dos 
réditos e cartos que  lle chuchaba. E na 
súa prepotencia de maioría absoluta, 
sementou unha grave hipoteca sobre os 
bens naturais e produtivos do noso mar 
e ríos
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O TEATRO  
DE FONDO  

VALORACIÓNS  
ESAXERADAS E  

CONTRADICTORIAS 

Nos accidentes graves e con sustancias 
contaminantes visibles a simple vista como 
as mareas negras, máis aló do día a día,  
ponse en escena unha representación 
mediatizada baseada en dúas  estratexias 
distintas e ambas as dúas exaxeradas 
: A primeira na fase de expansión da 
contaminación, onde as cualificacións 
acércanse ao desastre total e imparable. 
Basta lembrar as declaracións de Álvarez 
Cascos  “Este é o noso Chernobil”. 
Cualificación que axuda moito ás 
xustificacións do poder na súa deficiente 
xestión e provisión de medios (“para unha 
catástrofe desta magnitude non existe 
ningún pais do mundo preparado”: Aznar 
dixo). Cualificación que, desgraciadamente, 
vese acrecentada por diversos técnicos da 
oposición que tentando acelerar o desexado 
cambio político non dubidan en apuntarse  
e forzar os números dunha realidade xa de 
por si catastrófica. 
Posteriormente, cando a parte visible da 
contaminación desaparece, a situación 
cambia drasticamente e xa “practicamente” 
esta todo recuperado e “practicamente” 
non pasou nada. E, neste capítulo aparte 
dos responsables claramente interesados, 
sempre aparece algún “ experto”, en charlas 
subvencionadas pola Administración para 
remachar esta conclusión milagreira. 
Do mesmo modo, restablecida a calma, 
moitos dos críticos esquécense das súas 
valoracións, deixando ao ecosistema e 
sectores prexudicados abandonados a súa 
sorte. A representación ten rematado e a 
“vida” e o consumo deben continuar. 
E mentres este teatro da catástrofe  ponse 
en escena, e o noso “progreso” fortalécese 
e amplíase, o ecosistema mariño, os 
recursos naturais e produtivos continúan o 
seu declinar .

No seguinte ano 2005, do mesmo modo, a Coordi-
nadora constataba que os resultados produtivos con-
tinuaban caendo e se iniciaban problemas reproduti-
vos en diversas especies de cefalópodos, crustáceos e 
peixes (polbo, lura, camarón,.etc). De feito no verán 
deste ano realizase un primeiro paro biolóxico, neste 
caso non remunerado, para facer fronte a crise do pol-
bo. A coordinadora estimaba que as capturas situában-
se neste ano nun 28,5 % por debaixo dunha produción 
normal, cunhas perdas económicas do 26,9%.

¿Qué está a suceder neste ano 2006?

Comparando as capturas das mesmas especies dos 
informes da Coordinadora para a Pesca artesanal e 
marisqueo (ver táboa I), durante o período dos 8 pri-
meiros meses do ano 2005 e 2006, pódese constatar 
que a produción sigue descendendo . O descenso real 
debémolo situar entre un.10-15% respecto do ano 
2005, posto que os datos de reloxo están influídos 
polo paro decretado pola contaminación por chumbo 
desta especie e do mesmo modo o descenso de cap-
turas do polbo o esta pola parada biolóxica. Este des-
censo está confirmado pola tendencia á alza (por riba 
da inflación) que experimentan os prezos das diversas 
especies. Como se pode apreciar, asemade, os valo-
res produtivos de 2005 e 2006, están moi lonxe dos 
rexistrados nos anos 98 e 99 (que serven de referen-
cia como produción normal), antes dos temporais do 
2000 e 2001.

Por todo o anterior, pódese concluír que aínda 
estamos na fase descendente do ciclo de afectación 
e aínda non se ten iniciado a fase de recuperación 
global dos efectos da catástrofe do Prestige. En de-
finitiva, que a evolución dos danos rexistrados corres-
pondese coa evolución normal dunha contaminación 
por mareas negras e seu impacto global e cantidade 
de efectos negativos son consecuencia da enorme di-
mensión contaminante dos vertidos do Prestige que 
foi catalogada da maior como a maior de estas carac-
terísticas rexistrada en Europa. 

Sendo minimamente honestos, e dunha forma glo-
bal, é necesario reflexionar sobre a situación actual e 
realizar nos próximos anos os traballos imprescindi-
bles para recuperar a capacidade produtiva do ecosis-
tema mariño galego. 
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E, si fixeramos  
caso do Goberno 
e Xunta do PP?

Nos datos que se recollen e 
mostran nestas liñas apréciase a 
envergadura dos danos orixinados 
pola contaminación do Prestige, pero 
non sería conveniente esquecer que 
estes danos incrementaríanse de 
forma  exponencial se na resolución 
desta catástrofe se seguiran as liñas 
de loita contra a contaminación do PP. 
É moi importante resaltar que, despois 
da escenografía surrealista do buque 
petroleiro percorrendo todo o litoral de 
Galicia, e cando as manchas de fuel 
se acercaban á costa, os responsables 
do PP propuxeron que as mesmas 
debían deixarse chegar a terra e que 
non había outra solución que deixalas 
entrar nas rías e dirixilas a praias e 
zonas de sacrificio. Se isto chegara a 
suceder, os danos serían terribles e 
esta é unha cuestión  fundamental : as 
manchas de fuel  hai que combatelas 
e extraelas no mar  e resulta preciso 
dotarnos dun plan de continxencias e 
loita contra a contaminación que poda 
limpar a contaminación no mar de forma 
efectiva.

Producción Pd. 
NORMAL

Pd. 
2005

Pd. 
2.006

Dif 
2005-2006

Kg/8meses Kg/8meses Kg/8meses Abs
 

%
Bivalvos
A. fina 429.918 288.065 301.852 13.787 5

Berberecho 1.403.980 1.735.898 1.442.884 -293.014 -17

A.Babosa 1.363.924 545.163 366.612 -178.551 -33

A-Rubia 158.100 181.641 359.376 177.735 98

Reló 867.577 883.079 453.657 -429.422 -49

Cefalópodos
Polbo 2.360.128 1.212.442 861.158 -351.284 -29

Lura 80.538 15.972 1.658 -14.314 -90

Choco 494.917 591.245 406.744 -184.501 -31

Crustáceos
Camarón 29.449 20.399 21.417 1.018 5

Cigala 40.614 705 778 73 10

Nécora 32.065 38.204 42.844 4.640 12

Centola 92.522 125.975 148.670 22.695 18

Percebe 307.423 361.695 320.396 -41.299 -11

Peixes
Faneca 487.361 313.148 305.358 -7.790 -2

Linguado 41.542 27.293 32.253 4.960 18

Rodaballo 29.234 16.313 14.985 -1.328 -8

Curuxo 19.442 10.745 12.214 1.469 14

Sargo 106.071 78.576 79.085 509 1

Maragota 168.935 159.453 142.633 -16.820 -11

Salmonete 22.700 22.948 15.240 -7.708 -34

Total 8.536.436 6.628.959 5.329.814 -1.299.145 -20

Sen dúbida, existen outros sectores 
económicos como a acuicultura, turismo 
e comercialización que hai que incluír no 
capitulo de afectados polo Prestige e pre-
cisan dunha avaliación detallada destes 
últimos anos, para así facernos unha idea 
global dos danos produtivos asociados ao 
Prestige

Comentario Final :

O presente artigo pretende mostrar de forma didáctica 
e resumida unha realidade, datos, informes e documenta-
ción cuxa exposición detallada excedería con moito o espazo 
dispoñible. No obstante, todos os datos e informes técnicos 
están a disposición do lect@r que así o solicite e queira afon-
dar na súa propia opinión e verdade

En Arousa, a Outubro de 2006
A. de Coo
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Ramón é natural de A Illa de Arousa, ten 28 
anos, está casado, ten un fillo e adícase ó 
marisqueo. Por si fora pouco, poderíamos 
encher follas enteiras enumerando os 
seus mellores resultados, e de entre eles 
salientamos:

      -     2º no campionato Europeo de
            Polonia 2003, na categoría C-2 sénior.

- 3º no campionato do Mundo de 
Maratón de Noruega  2004, na 
categoría  C-2 sénior.

- 3º no campionato do Mundo de 
Maratón de Australia 2005, na 
categoría  C-2 sénior.

- 2º no campionato do Mundo de 
Maratón de Francia 2006, na categoría 
C-2 sénior.

D-¿A que idade e de que xeito te introduciches 
no mundo do piragüismo?
R_Sobre os 10 anos,gustábame o contacto 
co mar e o meu grupo de amigos tamén o 
practicaban e así comecei.

D-¿Como te definirías como deportista con tres 
adxectivos?
R-Traballador, ambicioso por conseguir o 
mellor resultado posible, non sempre por 
ser ambicioso consegues o que queres,e 
loitador.
D-¿Coinciden estes na túa vida fóra do 
deporte?
R-Si.
D-¿Que supón para ti este deporte?
R-Moito sacrificio e tamén satisfacción 
cando consegues bos resultados.
D-¿Cal é a modalidade na que máis che gusta 
competir?
R-Cando era cadete e junior gustábame 
moito a pista, en especial os 1000 m., 
dábaseme mellor, máis resistencia que forza; 
os adestramentos eran máis curtos sobre 
12 km. máis ou menos. Agora compito en 
maratón, as probas son de mais ou menos 
28-29 km., nun adestramento pódense chegar 
a remar 21-24 km, series longas… 
D-En canto o traballo en solitario ou en equipo, 
¿cal prefires?

Dende o ano 1981 ata hoxe polo club de piragüismo   Illa de Arousa pasaron 
moitas xeracións de deportistas, de entre os cales destacaron moitos polos seus 
resultados e bo facer,  un deles é Ramón Ferro, nas seguintes liñas ímolo coñecer 
un pouco mellor
Por terceiro ano consecutivo grazas a el,  témola honra de ter entre os nosos 
veciños, a un dos compoñentes dos tres equipos que  acadaron o podium no 
mundial na modalidade de maratón en C-2.
Esto non se consegue sen o traballo continuo, a perseveranza e o esforzo que 
caracterizan a un gran deportista.

RAMÓN FERRO

Un subcampeón do 
mundo na Arousa
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R-Hai vantaxes e inconvenientes nos dous, en 
equipo é moi vistoso pero dependes para ben 
ou para mal dos compañeiros, en solitario si 
se cumpren ou non as túas metas só depende 
de ti.
D-Nos mundiais que veñen de celebrarse en 
Francia, ¿cumpríronse as vosas expectativas?
 R-Si,  contabamos igualar os resultados destes 
dous últimos anos, ou polo menos quedar 
entre os cinco  primeiros.
D- ¿Levabas moito tempo preparándote para o 
mundial? 
R-Dende principio da tempada, ó rematar 
o mundial anterior en Australia, o meu 
obxectivo principal é o mundial.
D-Como media, ¿cantas horas adestras ó día? 
R-Sobre dúas e media e tres horas, entre 
ximnasio e remar; vai variando segundo o 
momento da tempada e das competicións 
que se van tendo.
D-¿Como se explica que un deportista cuns 
resultados coma os que ti acadas non poida vivir 
como deportista profesional?
R-O piragüismo non está valorado como 
outros deportes; coma por exemplo o fútbol, 
no que se retransmiten moitos partidos 
e teñen grandes patrocinadores. Un club 
móvese gracias a subvencións e pequenos 
patrocinadores.
D-¿Pensas que isto cambiará dentro duns anos?
R-Eu penso que non, para vivir desto tes 
que ser coma David Cal, medallista nunhas 
Olimpiadas, e son moi poucos.
D-¿Cústache moito compaxinar a vida familiar, 
profesional e deportiva?
R-Si, cústame moito, por que cando ves de 

traballar o que queres é descansar; pero eu 
non teño tempo para eso.
D-¿Gustaríache que un fillo teu seguise os teus 
pasos como deportista?
R-Como deportista si, pero depende en que 
deporte, gustaríame que fixese de todo (entre 
risas) menos piragüismo; é moi sacrificado e 
pouco valorado.
D-¿Que idade consideras axeitada para comezar 
neste deporte?
R-Dependerá do rapaz e da súa iniciativa, 
sobre os trece ou catorce anos é unha boa 
idade.
D-¿E para competir?
R-Pódese empezar dende os dez anos,sempre 
dende a perspectiva lúdica dun “hobbi”,e co 
tempo máis en serio.
D-Recordas en que regata obtiveches a primeira 
medalla ou trofeo¿Que sentiches?
R-Foi en Vilanova era alevín e remaba como 
kaiakista, fíxome moita ilusión.
D-¿Cal foi o título máis importante que 
obtiveches?
R-Terceiro no Mundial de Noruega, que foi a 
miña primeira medalla nun mundial.
D-¿E o que máis satisfacción che causou?
R-Primeiro nun campionato de España, era 
cadete e remaba en C-2 con Daniel Oubiña de 
compañeiro.
D-En tantos anos é de supor que o deporte che 
aportaría moitas cousas a nivel persoal ¿cales 
destacarías tanto positiva coma negativamente?
R-Positivas:coñeces a moita xente e moitos 
lugares, tes amigos por todos os sitios. Incluso 
coñecín á que é a miña muller. Negativas, 
negativas non vexo, as veces sacrificas tempo 
de saír cos amigos ou a familia, porque tes 
que acudir a probas e adestramentos en fins 
de semana vacacións.
D-¿Gustaríache ser adestrador nun futuro?
R-Non, non me vexo.
D-Grazas por compartires con nós as túas 
experiencias e desexámoste o mellor.

Inti Ponce 
Maruxa Núñez

Foto Dani Otero Vidal




