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INTRODUCIÓN
Un dos principais obxectivos de Catro Ventos Editora é abordar, en galego, cuestións que consideramos 

prioritarias para que, como sociedade, avancemos cara a un mundo máis xusto, solidario e respectuoso 

co medio. Ás veces facémolo traducindo obras publicadas orixinalmente noutros idiomas, mais tamén 

procuramos ofrecer a ollada diversa e comprometida de autores e autoras da nosa terra. Por iso, 

comprácenos especialmente a publicación deste Mapa ecosocial de Galicia. 

Decote, as análises que se fan outorgan demasiada relevancia aos aspectos puramente económicos, deixando 

a un lado as consecuencias sociais e ambientais do capitalismo. As persoas e entidades que defendemos a 

necesidade de apostar por un novo modelo económico (a economía social e solidaria) non facemos esta 

crítica de xeito gratuíto, senón que estamos convencidas de que a economía capitalista é a responsable 

da degradación social e ambiental que experimentamos: as coñecidas como externalidades negativas, é 

dicir, o feito de non repercutir nos balances financeiros das empresas as consecuencias negativas que a súa 

actividade económica e os seus excesos teñen sobre o conxunto da sociedade e do planeta.

Desde a economía solidaria e o ecofeminismo sinálase, con acerto na nosa opinión, que o «éxito» do 

capitalismo unicamente foi posible porque, na súa teima de separar o destino da nosa especie do resto 

da natureza, historicamente se ignoraron dous feitos moi relevantes: que os seres humanos somos, á vez, 

ecodependentes e interdependentes.1 Somos ecodependentes porque vivimos nun planeta finito que 

ten uns límites físicos ben coñecidos e, daquela, non ten sentido apostar por un crecemento ilimitado que 

pon en perigo a supervivencia de moitas persoas e especies, e ameaza con deixar un planeta exhausto 

ás xeracións futuras. E, en segundo lugar, somos interdependentes porque, pola nosa propia fraxilidade 

física, hai momentos na vida de todos e todas nós nos que dependemos dos coidados e a atención doutras 

persoas (como mínimo na infancia e na vellez, mais tamén cando padecemos enfermidades ou sufrimos 

accidentes); uns coidados e unhas atencións que o sistema capitalista e patriarcal sempre denigrou e 

asignou ás mulleres e a outros colectivos desfavorecidos (que desempeñaron, e desempeñan, estas 

funcións gratuitamente ou nunhas condicións laborais moi precarias e mal remuneradas). 

Tendo todo isto presente, pareceunos importante botar unha ollada á interrelación destes tres eixes 

(económico, social e ambiental) no contexto galego e facelo cunha obra de carácter divulgativo que 

combina unhas potentes infografías creadas polo noso equipo de deseño e uns textos a un tempo 

rigorosos e asumibles por todo tipo de lectores.2 A obra permítenos retratar as dúas crises que debemos 

afrontar como sociedade: a crise ecolóxica (o cambio climático, a crise da biodiversidade, o esgotamento 

dos recursos enerxéticos, os incendios forestais etc.) e a crise social (de desigualdade, de coidados, de 

calidade de vida etc.). Neste sentido, estamos moi satisfeitos do traballo realizado por Rebeca Hermo e 

Xosé Veiras, que foron quen de achegar dúas formacións e experiencias profesionais ben distintas (ela, 

xornalista; el, biólogo) e transmitir a súa paixón e activismo pola defensa do noso patrimonio cultural e 

natural. Nas seguintes páxinas has atopar o resultado deste traballo e, con sorte, os elementos para que 

valores o punto no que nos atopamos na actualidade e a urxencia por apostar por un novo modelo.

Miguel Braña Montaña

1  Véxase Herrero, Yayo et al. (2018): La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas. Libros en Acción. Especialmente as páxinas 14 a 17.
2  Serviunos de inspiración o traballo da informadora gráfica alemá Esther Gonstalla, autora d’O libro dos océanos que Catro Ventos publicou en 2018 
en tradución de Patricia Buxán, así como d’O libro do clima (2019), que publicaremos en edición galega no segundo trimestre de 2020.
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Capítulo 5

ARDE GALICIA

O lume como parte da cultura galega
O lume é un elemento moi arraigado na cultura galega. Lume 
purificador que afasta os espíritos, que ilumina os camiños, 
que prende os magostos… E lume como ferramenta de 
traballo. Desde tempos inmemoriais, os campesiños válense 
das lapas para queimas de residuos agrarios e forestais, 
rexeneración de pastos para o gando extensivo en áreas de 
montaña ou limpeza de maleza.
Este forte vencello entre lumes e monte perpetuouse a tra-
vés dos séculos, dos castrexos aos agricultores do medievo 
até chegar aos nosos días. Hai evidencias da existencia de 
lumes naturais en períodos previos á chegada do Homo  

 
sapiens á península Ibérica. A súa intensificación e recorrencia 
comezaría coa adopción da explotación agrícola e gandeira, 
acadando maior intensidade coa expansión do poboamento 
castrexo e romano. A queima máis ou menos controlada 
de matogueira será a principal causa dos incendios durante 
moitos séculos, mentres que a partir do xix comezará unha 
nova era no que a lumes se refire, coa introdución no monte 
de especies foráneas destinadas a cubrir a demanda de 
madeira. Esta nova política forestal agravarase a partir dos 
anos corenta do século xx, cando a principal razón do monte 
sexa a de abastecer as industrias forestais.

«Cando falamos de monte queimado, falamos das queima-
duras do noso corpo».1 A frase de Suso de Toro describe á 
perfección a estreita relación que ten Galicia co monte e 
coa súa queima ao longo dos tempos. Arde Galicia. E faino 
desde sempre. Porén, nas últimas décadas, os incendios 
forestais multiplícanse e dan lugar a virulentas vagas como 
as rexistradas en 2006 e 2017 que arrasan co territorio, 
empobrecen os ecosistemas e mesmo acaban con vidas 
humanas. Galicia, xunto co norte de Portugal, é a rexión 
europea con maior densidade de lumes, aínda que desde 
1995 tenden a descender.
As galegas e os galegos sabemos que ao chegar o verán 
(e o tránsito do inverno á primavera en certas zonas de 
1  Frase pronunciada por Suso de Toro na inauguración das Xornadas de Debate sobre os Incendios Forestais en Galiza organizadas pola Asociación para a 
Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) os días 20 e 21 de outubro de 2006 en Santiago de Compostela.

montaña), máis cedo ou máis tarde, o país arde. E, a pesar 
desta realidade, os sucesivos gobernos vense desbordados 
mentres falan de teorías conspiratorias sobre bandas orga-
nizadas e mafias do lume nunca demostradas. A realidade 
evidencia que en Galicia se dá unha serie de causas estrutu-
rais que favorecen a aparición dos lumes: crise do sistema 
agrario tradicional, abandono e fragmentación dos terreos, 
aposta por un sistema forestal destinado a abastecer a 
industria papeleira e de taboleiros… que se combinan co 
uso tradicional do lume no medio rural como ferramenta útil 
e rendible. O resultado xa o sabemos: milleiros de hectáreas 
calcinadas e innumerables perdas ecolóxicas, económicas e 
sociais. A desaparición dunha parte de nós mesmos.

Neglixencias e causas accidentais

Queimas agrícolas

Motores e máquinas

Queima de mato

Traballos forestais

Liñas eléctricas

Fogueiras

Outras

Queima de mato e residuos agrícolas 

Piromanía

Vandalismo 

Rexeneración de pastos 

Facilitar a caza

Afastar animais (lobos, xabarís) 

Outras motivacións 

Sen dato

CAUSAS INMEDIATAS DOS INCENDIOS 
EN GALICIA (2006-2015)

Motivacións dos incendios intencionados

Nota: a información sobre as causas estimadas dos incendios procede dos partes de incendio forestal cubertos polos axentes forestais. Só unha parte dos lumes 
son obxecto dunha investigación profunda. No decenio 2006-2015 identificáronse 266 causantes de incendios intencionados. Dun total de 38 317 lumes rexis-
trados neste decenio, a 9378 atribuíuselles unha causa certa e a 28 939 unha causa suposta.  
Fonte: Estatística Xeral de Incendios Forestais. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
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Os incendios forestais

Menos de 250 ha/ano

De 601 a 1500 ha/ano

De 251 a 600 ha/ano

De 1501 a 3500 ha/ano

Máis de 3500 ha/ano
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Bergantiños

Santiago

O Barbanza 

Fisterra

Ferrol
A Mariña

A Fonsagrada

Terra de Lemos

Lugo

Ribeiro

Caldas

Deza

Miño

O Condado
Vigo

Valdeorras

Verín
A Limia

Menos de 90 lumes/ano

De 141 a 200 lumes/ano
De 90 a 140 lumes/ano

De 201 a 400 lumes/ano

Máis de 400 lumes/ano
Bergantiños

Santiago

O Barbanza 

Fisterra

Ferrol
A Mariña

A Fonsagrada

Terra de Lemos

Lugo

Ribeiro

Caldas

Deza

Miño

O Condado
Vigo

Valdeorras

Verín
A Limia

A Terra Chá

A Terra Chá

SUPERFICIE TOTAL QUEIMADA POR 
DISTRITOS FORESTAIS

NÚMERO DE INCENDIOS POR 
DISTRITOS FORESTAIS

Media do período 2007-2016

Media do período 2007-2016



1991 13 361,4

1990 51 227,1

1989 198 998,2

1988 38 589,4

1987 60 592,9

1986 30 981,7

1982 107 495,7

1984 38 888,3

1983 7977,5

1982 36 265,3

1981 117 438,1

1980 24 613,3

1979 80 306,4

1978 119 633,7

1977 3913,1

1976 79 845,7

1992 12 342
1993  7954,9
1994 12 824,5
1995 44 245,7
1996 24 537,5
1997 27 753,6
1998 48 173,2
1999 10 514,7
2000 45 952,6
2001 18 353,6
2002 26 125,2
2003 19 819,8
2004 32 098,5
2005 57 452,2
2006 95 947,5
2007 7061
2008 6335,8
2009 10 739,7
2010 14 807,3
2011 42 392,2
2012 15 598,1
2013 19 775,9
2014 1991,1
2015 12 234,3
2016 21 118

2017 62 096,3

2018 2636,4

1993 7158
1994 8480
1995 15 254
1996 10 260
1997 14 317
1998 13 196
1999 8593
2000 12 589
2001 9985
2002 10 773
2003 8553
2004 10 618
2005 11 973
2006 6996
2007 3167
2008 2546
2009 3970
2010 3852
2011 6342
2012 3794
2013 3681
2014 1227
2015 2852
2016 2400
2017 3249
2018 1365

1992 8145

1991 4717
40451990

82431989

1976 2146
1977 402
1978 3642
1979 3506
1980 1974
1981 5086
1982 2394
1983 841
1984 2924
1985 4721
1986 2370
1987 3900
1988 3895
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Capítulo 5

Os procesos erosivos que causan os 
incendios forestais inciden, finalmente, 
sobre a calidade da auga. Unha parte 
nada desprezable do nitróxeno e do fós-
foro rexistrados nos ríos galegos pode 
ter a súa orixe na mobilización provo-
cada polos lumes. E estes compostos 
son os responsables da eutrofización 
dos encoros e, probablemente, dos des-

equilibrios tróficos da auga das rías. Non 
obstante, o efecto máis negativo do 
lume sobre as augas é o incremento do 
valor extremo dos caudais —derivado 
da hidrofobia que collen os solos e que 
deriva nun incremento do fluxo rápido 
dos ríos— que dá lugar a episodios 
torrenciais, con graves danos sobre os 
ecosistemas e as economías locais.

Esta realidade debería servirnos para 
pór orde e tomar as rendas da situación, 
adoptando políticas serias de ordena-
ción do territorio e de relanzamento
do rural que nos leven a establecer unha 
equilibrada relación co medio forestal. 
Do contrario, seguiremos falando de 
monte queimado e seguiremos cho-
rando as queimaduras do noso corpo.

Número de incendios forestais*

INCENDIOS FORESTAIS EN GALICIA (1976-2018)

Superficie queimada (en ha)**

* O número de incendios inclúe os conatos e os lumes de máis dunha hectárea.
** A superficie queimada inclúe a superficie arborada e de mato.
Elaboración propia a partir dos datos recollidos no anexo 1 do PLADIGA 2019 da Xunta de Galicia.
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O monte galego sufriu a finais do 
século xix e, moi especialmente, a 
partir da ditadura franquista unha pro-
funda transformación. A súa reorien-
tación cara a un modelo produtivista, 
destinado a abastecer a demanda de 
madeira, provocou unha repoboa-
ción forestal con especies exóticas de 
rápido crecemento e alto rendemento 
económico. O piñeiro marítimo1 e o 
eucalipto despois pasaron a ser as 
árbores protagonistas dos montes.
O eucalipto ocupa a día de hoxe unhas 
300 000 hectáreas en Galicia.2 Este 
monocultivo non é o causante exclu-
sivo dos incendios forestais, tal e como 
vimos, e de feito no norte de Galicia 
arde pouco, por razóns climáticas, 
pero si contribúe a mudar o sotobos-
que, favorece especies cunha ignición 
moito máis sinxela, e as propias follas 
e ramas do eucalipto, así como as 
substancias que desprende, favorecen 
a extensión do lume.
 

1  Tamén chamado piñeiro do país, malia non se poder asimilar ás especies autóctonas. Aínda que até o Pleistoceno semella ter sido parte, 
de xeito pouco relevante, da nosa vexetación natural, non existiron formacións densas dominadas por esta ou outras especies de piñeiros 
até as primeiras prácticas repoboadoras. Estes remóntanse, polo menos, xa ao século xii, aínda que non comezarían a ser importantes até 
o século xix.
2 Datos do Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN), 2009.
3 A palabra deseucaliptización obtivo máis da metade dos 5724 votos emitidos no Portal das Palabras, unha iniciativa web da Real Acade-
mia Galega (RAG) e a Fundación Barrié.

Neste contexto nacen en 2018 as 
brigadas deseucaliptizadoras, unha 
iniciativa de voluntariado ambiental 
que busca recuperar a biodiversidade 
do monte galego. Non falamos tan só 
da erradicación ou progresiva substitu-
ción do eucalipto, senón da necesidade 
de establecer un novo modelo forestal 
que poña o monte e a comunidade 
rural no centro. Impulsadas pola aso-
ciación ecoloxista Verdegaia e amplia-
das pola plataforma cidadá Cousa de 
Raíces —que xa convocou dúas deseu-
caliptizacións simultáneas en toda 
Galicia—, estas brigadas recibiron en 
maio de 2019 un recoñecemento inter-
nacional: un dos once premios outor-
gados no Lush Spring Prize, nados para 
apoiar, visibilizar e galardoar aquelas 
iniciativas e proxectos que apostan 
pola natureza e o medio. O fenómeno 
é tan forte que o termo deseucaliptiza-
ción, que aínda non aparece no diciona-
rio da Real Academia Galega, foi elixido 
como palabra do ano3 en 2018.



O TERRITORIO ENFERMO
A Galicia salvaxe é un «xa foi»
«Galicia, espazo natural», «paraíso natural», «natureza pura 
e auténtica», «costa virxe»… Expresións usadas acotío para 
se referir a Galicia que pouco teñen a ver coa realidade. Na 
nosa terra, coma no resto de Europa, xa non conservamos 
ningún espazo natural autenticamente salvaxe. A acción 
humana sobre o territorio, exercida desde tempos moi anti-
gos e intensificada durante as últimas décadas, artificializou 
e fragmentou os hábitats naturais. A extinción ou o declive 
acentuado dalgunhas especies é o síntoma máis visible dun 
dramático empobrecemento biolóxico. No que atinxe á 
fauna, aínda que especies como o xabaril dispararon a súa 
poboación, o que predomina é a defaunación, a redución das 
poboacións da maioría das especies silvestres.
Unha ollada do noso territorio ecoloxicamente informada 
e dotada de perspectiva histórica desvelaríanos tanto a 
magnitude da súa transformación pola man humana coma o 
incalculable valor dos anacos de territorio ricos en biodiversi-
dade aínda preservados. Só desde o mercantilismo extremo 
que caracteriza o actual sistema económico se pode ignorar 
a utilidade do «improdutivo», das fragas, das terras vougas 

1 Ramil Rego, P., Muñoz, C. et al. (2014): «Configuración y transformación del paisaje del NW ibérico durante el final de los tiempos glaciares, el Holoceno y el 
Antropoceno», Recursos rurais, Serie Cursos 6, 19-62.

cubertas de mato ou dos agrosistemas tradicionais. A bio-
diversidade é fonte de servizos indispensables para o noso 
benestar, como a subministración de auga ou a polinización.
A nosa vexetación mudou ao longo do tempo. Até a apari-
ción da agricultura e a gandaría, os cambios viñeron deter-
minados polas lentas variacións naturais do clima. O quece-
mento rexistrado na fase inicial do Holoceno —a época da 
historia da Terra da que estamos a saír para entrarmos no 
Antropoceno— propiciou a expansión de bosques formados 
maioritariamente por árbores caducifolias, como os carballos 
ou os bidueiros. Hai uns 8500 anos, estes bosques domina-
ban a paisaxe galega. O inicio da súa regresión comezaría 
hai uns 7000 anos, coa apertura de clareiros para facilitar 
o pastoreo e cultivar alimentos.1 A ferramenta empregada 
para iso foi o lume, que desde aquela non deixou de modelar 
o territorio galego, causando sucesivas vagas de erosión do 
solo. A crise incendiaria iniciada na década de 1970 é unha 
etapa máis, de consecuencias especialmente destrutivas, da 
longa historia dos lumes antropoxénicos en Galicia.
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Capítulo 10

Eucaliptais. As plantacións de euca-
liptos, moi pobres en biodiversidade, 

xa son a formación arbórea máis abun-
dante. As comarcas costeiras do norte 
de Galicia convertéronse nun inmenso 
eucaliptal.

Desecamento da Lagoa de Antela 
(A Limia). No comezo do século xx, 

Galicia aínda contaba cunha gran diver-
sidade e extensión de zonas húmidas. A 
intensificación agraria destruíu moitas 
delas. A maior perda foi a da grande 
lagoa de Antela, acabada de desecar na 
década de 1960.

Canteiras de lousa. Os enormes 
ocos e entulleiras de residuos xera-

dos pola extracción de lousa estragan a 
paisaxe montañosa de Pena Trevinca e 
O Courel. En Galicia extráese un 25 % da 
lousa mundial. Case toda é exportada, 
maiormente ao resto de Europa.

Porto exterior da Coruña. O porto 
máis caro de España é o froito 
dunha decisión súbita presentada 

como «compensación» a Galicia pola 
catástrofe do Prestige. Destruíu un fer-
moso treito costeiro e enguliu un castro 
único dedicado á produción de bronce.

Autoestrada Santiago-Ourense. 
Un exemplo, entre moitos, do 

malgasto de diñeiro e dos nefastos 
efectos ambientais causados polo boom 
das infraestruturas de transporte. O seu 
tráfico segue lonxe do que xustificaría a 
construción dunha autoestrada.

Mina de Touro-O Pino. Un impac-
tante proxecto para extraer cobre 

na contorna dunha mina pechada en 
1987 sen restaurar o terreo protago-
niza un dos conflitos socioambientais 
máis importantes da Galicia da década 
de 2010.

Vertedoiro de lixo da Areosa 
(Cerceda). Xestionado por Sogama, 
desde 1996 acumula millóns de 

toneladas de lixo de toda Galicia e 
numerosos problemas. A veciñanza 
da súa contorna rural é a principal 
prexudicada.

Balsa de lodos vermellos de Alcoa. 
Os residuos xerados pola produción 

de alúmina a partir de bauxita africana 
na fábrica de Alcoa en Xove almacé-
nanse desde hai 40 anos nunha balsa a 
escasa distancia da costa. A súa super-
ficie é 72 veces maior ca a da praza de 
María Pita na Coruña.

Encoros da bacía Miño-Sil. Grandes 
encoros hidroeléctricos fragmenta-

ron ríos e asolagaron fértiles terras de 
labor e hábitats naturais. A construción 
do encoro de Castrelo de Miño desenca-
deou unha das primeiras mobilizacións 
modernas de contido socioambiental.

Celulosa de ENCE. A fábrica de 
ENCE en Pontevedra, alén de ser 

o motor da eucaliptización de Galicia, 
xunto coa que posúe no occidente astu-
riano, destruíu un tramo de costa que a 
xente maior aínda lembra con saudade.

AS FERIDAS DA TERRA
É imposible reproducir nun só mapa as principais agresións ao territorio acontecidas nas últimas décadas. 

Aquí só recollemos algunhas das máis sobranceiras.



ASÍ USAMOS
O TERRITORIO

Un país fortemente humanizado
A medida que avanzou a ruralización da pai-
saxe, os bosques e outros ecosistemas 
prístinos ficaron reducidos á mínima 
expresión. Os poucos bosques 
antigos que aínda conservamos 
hoxe debémosllelos sobre 
todo ás fortes pendentes dos 
terreos onde resistiron. De 
non ser así, xa terían sido 
transformados hai tempo 
en pastos e cultivos, ou 
máis recentemente en 
plantacións forestais. 
Cando os romanos che-
garon a Galicia, as terras 
máis próximas á costa 
e as grandes chairas do 
interior xa estaban prac-
ticamente deforestadas. 
No período histórico 
da cultura castrexa e da 
romanización, a perda de 
biodiversidade xa comeza 
a ser importante. Algunhas 
árbores (o tileiro e o carpe) 
desapareceron daquela de 
Galicia: son as primeiras extin-
cións na nosa terra atribuíbles 
con certeza á actividade humana.
Do século xvi ao xviii produciuse un 
salto enorme na humanización do noso 
territorio. A incorporación de novas téc-
nicas agrarias e a introdución de cultivos de 
orixe americana (millo, pataca, tomate, feixóns…) 
melloraron notablemente a alimentación. A poboación 
medrou rapidamente e con ela tamén a necesidade de gañar 
novas áreas para o pastoreo, o cultivo e a obtención do toxo co que elaborar 
o esterco necesario para fertilizar os labradíos.  
A construción de barcos tamén contribuíu ao retroceso dos bosques. A 
superficie arborizada chegou así a niveis mínimos no século xix. Estímase 
que puido caer até o 10 % da superficie do país. Hoxe supón aproxima-
damente a metade, mais o que predominan non son os bosques 
naturais, senón as plantacións de piñeiros e eucaliptos.
Como sinala o historiador Ramón Villares,2 a combinación dunha 
gran presión demográfica e un relevo altamente fragmentado 
condiciona que a nosa terra sexa un dos espazos máis huma-
nizados de Europa. A «pulverización» dos asentamentos 
humanos deixou unha fonda pegada no territorio, da que 
dá boa conta a extraordinaria riqueza de nomes de lugares 
e camiños, ademais da ausencia dalgúns grandes carnívo-
ros, capaces de prosperaren só en espazos extensos pouco 
transformados. É o caso do oso pardo, ao que só o des-
poboamento das montañas das serras orientais e accións 
específicas de protección abren hoxe unha tímida porta de 
regreso estable a un país que chegou a poboar até a costa, 
como se deduce do topónimo Oseiro, en Arteixo. Aínda en 
1848 citábase a menos de 40 km de Compostela.

2  Villares, R. (2017): Identidades e afectos patrios. Editorial Galaxia.

Notas: as zonas urbanas inclúen a superficie de equipamentos dotacionais (educati-
vos, sanitarios...) e infraestruturas de subministro. As superficies de eucaliptais e piñei-
rais incorporan tamén as masas arbóreas nas que aparecen mesturadas con carballos 
que, en ambos os dous casos, representan unha parte minoritaria das superficies totais.
Fonte: elaboración propia a partir do Sistema de Información sobre Ocupación do Solo en España (2014), do 
Anuario de Estatística Agraria 2010-2011 (2018) e do IV Inventario Forestal Nacional (2011). 
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