
 

A SOLUCIÓN (ECOLÓXICA) DA GALICIA RURAL 

Alumno: Lino Fortes Pousa, 2º curso. 

INTRODUCCIÓN 

Como nacín e medrei nunha aldea, sempre tiven na cabeza a idea e a 

preocupación de mellorar a vida dos labregos, empezando pola dos meus pais, 

veciños, etc. Porque ademais gustábame o campo, disfrutaba alimentando o 

gando e con tódalas tarefas da vida campesiña. Cando neno tiñamos sete vacas, 

cinco ou seis ían para o monte todo o día, unha ou dúas, as que daban leite, 

levábaas a pacer a veiga.                                                                              

Eu calculaba que o monte tería un 5% da súa superficie de herba, o resto de 

toxo, fento, pedras e demais; e pensaba que se tivera a maior parte de pasto, 

podería manter moitas máis vacas.  

Veigas de pasto tiñamos seis ou sete, de menos de 1000 m² cada unha, 

pero a maior parte dos días botábanse para dous anaquiños que tiñan rega, pero 

só sumaban uns 200 m². Eu matinaba que se a metade dos prados tiveran rega, 

nós podiamos ter cinco vacas dando leite e pacendo na veiga e outras dez no 

monte, as preñadas e maniñas secas.                                                                                                         

Pero para poder regar os prados tiñan que estar xuntos e daquela levarlle a auga 

dun regueiro, ou con moito sacrificio facerlle un pozo para todos. O que non se 

podía era facer un pozo para cada un, nin un muro para cercalo.  

Pois as cousas seguen igual en canto ás estructuras productivas na miña 

parroquia, e tamén en moitas zonas da nosa Galicia. 

 Durante algún tempo, semellaba que a solución estaba na concentración 

parcelaria, para un aproveitamento adecuado das terras, pero esa concentración 

chegou tarde, mal, ou nin sequera chegou a moitas zonas da nosa xeografía.  

A xente cansouse e veuse obrigada a tomar outros camiños, abandonando o 

campo cara as cidades. 

Agora as circunstancias cambiaron algo. O progreso pon de moda os 

productos sans e artesanais. Ademais as familias que foron ás cidades non topan 



as verduras tan sabedeiras como as que coñecían. Todo iso fai que comecen a 

valorarse os cultivos con poucos abonos químicos (produción integrada) ou sen 

ningún como a produción ecolóxica.  

E aí é onde volve a ter chance o agro galego. Sabemos producir con 

poucos productos químicos, como xa faciamos nos anos sesenta, non se precisan 

grandes extensións de terra, nin moito uso de maquinaria, e polo tanto 

tampouco é solución xa a “concentración parcelaria”, que resulta cara, 

destructiva para o medio ambiente, complexa, lenta, tardía e caduca. 

 Pero para conquerir o desenvolvemento completo e sostible da Galicia 

Rural e facer posible, a lo menos, o mantemento da poboación que vive no 

campo, cunhas condicións dignas é preciso aproveitar tódalas súas 

potencialidades, planificando unha solución integral, que teña en conta e ó 

mesmo tempo os seguintes campos: 

1.- A mellora das estruturas produtivas da terra. 

2.- O aproveitamento completo das múltiples utilidades do monte. 

3.-A conservación e potenciación das industrias básicas e artesanais. 

4.- A posta en valor dos recursos paisaxísticos naturais. 

5.- A conservación e valoración do noso patrimonio cultural. 

6.- O aproveitamento das posibilidades de oferta de ocio, turismo e gastronomía. 

7.- A mellora das estruturas políticas. 

8.- O coidado do noso idioma galego. 

9.- A formación e a educación. 

10.- A mellora dos medios de comunicación escritos, e audiovisuais. 

11.- A extensión da rede de telefonía e internet. 

12.- A sanidade.   

13.- O papel dos concellos.  

14.- Ata a relixión maioritaria tería que actualizarse. 



AS ESTRUCTURAS PRODUTIVAS DA TERRA 

Parece claro que para que a terra se poida manter limpa e mínimamente 

rendible é preciso superar o minifundismo que aínda queda en Galicia. Pero como 

a extensión da propiedade da terra cultivable en Galicia é pequena, en xeral, e 

como semella que o futuro da economía produtiva e a tendencia dos gustos e 

dos mercados de consumo tiran cara os produtos sans e biolóxicos; Galicia 

podería ser o escenario idóneo para o cultivo da AGRICULTURA ECOLÓXICA. Pola 

escasa contaminación con abonos químicos das terras, de moitas zonas da nosa 

xeografía, que están pouco desenvolvidas. Ás que lle correspondería tomar agora 

a dianteira, xa que non puideron ser explotadas masivamente para monocultivos. 

Así que, por primeira vez na historia, as zonas máis deprimidas, atrasadas 

e cativas poderían ser as primeiras e máis interesantes para a prometedora 

agricultura e gandería ecolóxica.  

Para este tipo de aproveitamento, a concentración parcelaria como se está 

facendo ata agora parece totalmente errada por varias razóns:  

1.- Faise demasiado movemento de terras, enterrando a flor da terra, oxixenada 

e abonada durante séculos, e traendo á superficie a de peor calidade e condición.      

2.- Arráncanse moitas árbores que fan de cortaventos, aportan materia vexetal, 

regulan a humidade e purifican o aire. 

3.- Os camiños de 7 metros estragan moito terreo.                                                      

4.- Altérase a paisaxe natural.                                                                                  

5.- Desfanse os socalcos                                                                                               

6.- Modifícanse cursos de auga. 

Para as zonas nas que non estea feita a concentración, propoñemos unha 

REUNIFICACIÓN DE PARCELAS ou unha reunión de veigas, que teña as seguintes 

características:       

A.- Que se estableza un período de un ano de gratuidade de permutas entre os 

propietarios, para que poidan facer os cambios que queiran voluntariamente.                                                                                

B.- Que os movementos de terras sexan mínimos, conservando a capa de terra 

produtiva acumulada durante anos.                                                               

C.- Camiños ás parcelas de catro metros, e só pistas xerais de sete metros.                            



D.- Parcelas resultantes adaptadas ás características e orografía do terreo, 

conservando a paisaxe natural.                                                                              

E.- Respecto no posible das árbores e sebes.                                                                 

F.- Que as parcelas por propietario sexan variadas, que repartan a calidade da 

terra para evitar inxustizas e envexas entre veciños.                                                                           

G.- Conservación no posible dos muros de pedra que configuran a paisaxe e 

poden ser útiles para a separación de parcelas e cultivos.                                                 

H.- Que no agrupamento entren tódalas veigas da propiedade, xesteiras, 

toxeiras, carballeiras e soutos.                                                                                   

I.- Que quede unha horta á carón da vivenda.                                                                   

J.- Que os procesos comecen polas parroquias que o soliciten primeiro e co maior 

tanto por cento de propietarios de acordo.                                                     

K.- Máximo respecto polos cursos de auga e incluso estudio e previsión de 

posibilidades de rega mediante depósitos comunais e programación por horas. 

 Coido que tendo en conta todas estas premisas a reunificación de veigas 

sería rápida, barata e con poucos conflictos entre propietarios.  

 Esta reunificación de parcelas, xa non só é necesaria para o 

aproveitamento da terra, senón que é imprescindible para facilitar a limpeza 

contra os incendios. Tal como están as cousas e o camiño que leva, co 

envellecemento da poboación, faise moi difícil manter limpas as aldeas, pois ó 

ser as parcelas tan pequenas, non entra a maquinaria e á man é imposible. 

 Unha propiedade media na miña parroquia e en moitas zonas de Galicia, 

ten unha extensión aproximada de 22.000 m² en 22 parcelas. As máis grandes 

son xesteiras e pasteiros, de 3 a 5. De labor e prados hai 12-14 cun tamaño de 

500-1000 m². Despois hai 2 ou 3 carballeiras e 2 ou 3 anacos pequenos de horta 

ou segueiro. 

Esta distribución da propiedade, é imposible de rendibilizar, de atender, ou 

mesmo de manter limpa. 

Coa rexuntanza que se propón podería quedar unha propiedade tipo deste xeito:         

 Unha horta preto da casa de 600 a 1000 m².  

 Os 13.000 m² de prados e veigas de labor poderían quedar en tres 

parcelas.        



 E os 8.000 m² de pastos, xesteira e carballeira nunha ou dúas parcelas.  

Así, as propiedades de 20 a 30 veigas (20.000 a 30.000 m²) podían quedar en 4 

ou 5 parcelas, e as de 40 a 50 en cinco ou seis. 

Con estes tamaños e tendo en conta que a maior parte dos capitais están a 

baldío, as familias que quixeran adicarse ó campo poderían dispoñer de varias 

facendas, chegando a un acordo cos donos. Daquela xa lle permitirían sacar unha 

rendibilidade que lles posibilitara unha boa calidade de vida.                  

POSIBILIDADES DE ADICACIÓN DAS TERRAS 

 Na miña parroquia Caroi de Cotobade (Pontevedra) no ano 1960 había 80 

casas abertas. Que tiñan unhas 300 vacas (pequeneiras) de raza rubia galega e 

marelas cruzadas, (so catro ou cinco frisonas); entre o monte e as veigas.  

Hoxe en día haberá unhas 70 entre as veigas e o monte. Nos anos 70 a 90 

aumentaron as vacas de leite (frisonas) e minguaron moito as do país, facíanse 

tetillas e queixo (requeixo) e vendíase leite. As tetillas que non se comían na 

casa, tamén se vendían a unha ou dúas tetilleiras que viñan un día á semana.  

Agora solo hai tres ou catro familias que fan tetillas, que venden nas 

casas. Nas décadas pasadas cultivábase millo, patacas e centeo. Agora so 

patacas e horta para o consumo da casa, algunhas galiñas, coellos e se cadra un 

ou dous porcos. Algunhas casas teñen unha ducia de ovellas, para limpar as 

veigas.     

A superficie total das terras útiles da miña parroquia, por exemplo, debe 

andar polas 180 hectáreas. Contando as terras de cultivo, praderías, pasteiros, 

xesteiras e carballeiras, das que se están aproveitando menos da metade.                                                                                             

Na actualidade viven do campo como actividade principal unhas sete ou 

oito familias (pero con outras axudas, de natureza variada) que utilizan unhas 40 

ou 50 hectáreas, máis o monte. 

Facendo a reunificación de parcelas, tendo en conta que moitas familias só 

traballan unha horta e unha veiguiña de patacas e que outras están fora e 

poderían ceder as súas terras (asegurándolles a propiedade o coidado e a 



limpeza), medraría moito a superficie aproveitable. Podendo así chegar ás 120 

hectáreas para agricultura e gandería.        

Deste xeito podería haber unhas 12 unidades productivas na zona das veigas, 

cunha extensión media de 10 hectáreas cada unha, entre terras propias e 

cedidas, que poderían sustentar outras tantas familias. Ou 10 unidades de 

aproveitamento de 12 Ha cada unha. 

 Para que a produción fose variada, ecolóxica, rendible e sustentable, 

adaptada ao entorno natural, ás características da terra cultivando o que mellor 

dá, e aproveitando as experiencias e capacidades dos labregos, coido que se 

podería distribuir o aproveitamento, na zona das veigas por exemplo, en:                                   

 Cinco ou seis granxas de vacas                                                                                                                                                                                                                           

 Catro ou cinco que produciran verduras e legumes. 

As granxas de vacas poderían dispoñer de 12 ou 13 Ha. cada unha, onde 

poderían manter entre 12 e 24 vacas de carne de razas do pais, criando os 

becerros ata un ano, con leite das nais, e algo de fariña de cereais e forraxes 

producidos na facenda podendo ser.   

Habería que manexar ben os recursos, como o pastoreo rotacional, 

programando as parcelas para que dean a ración de 7 días, quedando o anaco 

ben pacido. Entonces cámbianse de parcela e a pacida régase e abonase 

(extender as bostas cun angazo)e deixase medrar a herba, hasta que teña un 

tamaño e consistencia adecuado. Porque se pacemos  aos poucos días, retráese 

o crecemento do pasto, e o que pacen non lles alimenta nada, produce gases nos 

animais e diarreas , ó ser moi verde pero case todo auga. Seguindo sempre a 

mesma rolda de pastoreo, tópase sempre a herba no mellor estado para pacer, 

polo que rende moito máis e alimenta mellor ao gando.  

Nos meses de primavera, toparémonos con varias parcelas no punto ideal 

para pacer, entonces saltaremos a rolda do gando á última preparada e as outras 

deixarémolas para segar, ben para silo ou herba seca para o inverno.  

Debe procurarse que as parcelas a segar sexan distintas cada ano, á rolda 

coma o pastoreo, porque así séganse tódalas parcelas cada tres ou catro anos, 



castíganse as herbas non desexables, e evítanse as inconvintes choucas que 

quedan sen pacer arredor das bostas e onde non lle gusta ás vacas.  

Deixando o gando un mes nunha veiga grande, as vacas pisan moita 

herba, estragándoa, pacen onde máis lle gusta, na herbiña fina que lle alimenta 

menos e retrae o crecemento.  

 Seguindo estas pautas poderemos manter máis vacas nos mesmos pastos 

e aforrar en forraxes. 

O leite sobrante poderíase empregar para facer tetillas e queixo (requeixo) 

para complementar os ingresos, e de paso non deixar que se perda unha 

industria básica tradicional, que ten moi boa aceptación entre os consumidores 

que coñecen estes produtos. 

 Unha potencialidade das terras altas de Galicia é a calidade das verduras 

que nela se producen. A proba son os coñecidos grelos de Monfero, Ordes e 

Santiago, as rabizas ou nabizas de toda a Galicia oriental, e outras moitas que 

deberían promocionarse.  

Na miña terra de Caroi de Cotobade, a 600 m². de altitude, cultivamos 

dende séculos, unha variedade de verzas rizadas, que ten unhas características 

moi interesantes en tódolos sentidos. Ten un sabor intenso, particular e 

delicioso. Non produce gases. Resiste ben o frío a choiva e a neve, só a xeada lle 

pode dobrar as follas, se é moi forte ou duradeira, pero recuperase de seguida. 

Vale para dietas, pois ten moitas cualidades alimenticias pero non engorda. 

Precisa un chorriño de aceite para cocer, sobretodo no verán Pero é moi 

agradecida, se coce con xamón, ou chourizo ou galiña, ou costela, ou unto, con 

patacas fariñentas, ou un pouquiño de todo, ten unha resposta fantástica ao que 

se lle bote ó pote. É un cultivo doado de levar, ponse unha vez e apáñanse as 

follas durante máis dun ano. Non é esixente en solo nin en labores e confórmase 

con pouco esterco. Rende na pota, non mingua. 

Pero no cultivo da verza rizada o que máis destaca, aínda e o bertón ou 

grelo. O seu sabor é unha “delicatessen”. Cocido canda as patacas, e con pouca 

graxa, para que quede enteiriño, fai un bocado de deuses. Se o probasen os 

grandes cociñeiros que temos en España, cantarían as súas cualidades 

organolécticas.   



As familias que se adicaran á produción de verduras e legumes, poderían 

aumentar os seus ingresos, criando pitos rubios para carne, e galiñas, para carne 

e ovos, manténdoas co sobrante das verduras, escaldadas, mesturadas cos 

cereais. E tamén coellos.        

Os dous tipos de facendas poderían axudarse intercambiando restos de 

produción, como esterco e restos vexetais, que mesturados con toxo e xesta fan   

un bo COMPOST. Que é o esterco máis biolóxico, e axeitado para cumprir as 

normas da Agricultura Ecolóxica. 

Aparte da calidade e cualidades das verduras que medran nas terras altas 

da comunidade, e a verza rizada en particular, tamén hai outra razón para 

recomendar o seu cultivo, é que xa existe unha empresa na zona de Forcarei, 

que envasa verduras en ecolóxico, e que podería mercar estas verduras, e 

asegurarlle a venda da produción aos labregos dos arredores, aparte da venda 

directa ou en mercados locais.                                                                                                   

Os cultivos en ecolóxico deben establecerse en eitos ou caballons de 120 

cm por exemplo, separados por pasillos de 50 cm. Así poden darse os labores 

culturais ou recollerse as colleitas, sen pisar no eito, polo tanto non endurece a 

terra, e non é preciso sachar nin cavar, en 7 ou 8 anos. Basta con airear a terra 

de vez en cando. O esterco ou compost, pónselle por encima, cuberto cun 

acolchado de palla, fento ou herba seca sen sementes, que protexe, garda 

humidade, e tapa a saída de herbas non desexables. 

Con esta filosofía de cultivo afórrase moita man de obra, e utilización de 

tractor. Para a aireación da terra, bastaría con pasar un tractor pequeno, levando  

as rodas polos pasillos, cun apeiro de 120 cm. de ancho, e cunhas cuchillas 

pouco curvadas, verticais, que abriran e airearan a terra nunha profundidade  de 

uns 25 cm. 

Sementando algunha parcela de cereais, millo, trigo, centeo, cebada ou 

outros, disporía a facenda de máis recursos propios para alimentación de animais 

e persoas. 

 

 



APROVEITAMENTO DO MONTE 

Os montes están en xeral mal aproveitados. Ou non ten plans de 

aproveitamento, ou están plantados a eito con especies de crecemento rápido, e 

suposta rendibilidade a curto prazo. 

A explotación masiva con especies como eucalipto ou pino, trae consigo o 

feito de que cada poucos anos, o monte arde seguro, e tamén masivamente. 

Para evitar este feito, e o da caída dos prezos da madeira, cando hai moita 

da mesma especie, propoñemos plantar as especies pirófitas en lugares onde 

non se poida aproveitar para outra cousa, por exemplo en zonas de pouca 

altitude, pedregosas, etc. Pero sempre en rodais pequenos e illados por amplas 

franxas de pasteiros e especies frondosas. Deste xeito podería arder unha 

porción, pero non o monte enteiro. 

O monte ten que estar dividido, cuadriculado ou en rodais, dá igual a 

figura xeométrica, pero que haxa franxas de pasto arredor das parcelas con 

plantío, que illen as especies forestais e que en caso de lume permitan o 

movemento de persoal e vehículos contra incendios.  

Se planificamos con moito coidado o monte, alternando zonas de pastos 

con rodais de plantío de pequeno tamaño, de diversas e variadas especies, 

(prevalecendo as frondosas) e sempre illadas entre sí, teriamos unha reste de 

beneficios, como: 

Diminución drástica dos incendios. 

Control máis doado i eficaz dos posibles lumes. 

Diversificación do risco de rendibilidade, debido á regulación dos prezos. 

Aproveitamento dos pastos tamén debaixo de moitas especies forestais, o 

que melloraría a limpeza do chan. 

Soamente habería que ter cercado o rodal recen plantado os primeiros anos, 

mentres non pasaran as árbores por encima  dos animais. Despois eses rodais de 

plantío serven para pacer e para abrigarse os animais,do frío, da neve, da choiva 

e da sarabia, e para servir de cortaventos e regular a humidade.     



 Propoñemos para os montes que xa están plantados de eucaliptos e pinos, 

limpar amplas franxas arredor de manchas de 12 ou 15 Has. implantando 

pasteiros nelas, para illar estas plantacións. Tamén se poden illar rodeándoas de 

especies forestais non pirófitas,e mesmo froiteiras. 

 Estas amplas franxas de separación poderían planificarse (de acordo entre 

tódalas partes interesadas) aproveitando as marxes das estradas ou pistas, 

regatos, etc. Procurando sempre adaptarse as condicións do chan, e non facendo 

cortalumes de terra, que estragan o solo e provocan escorrentías. En vez de 

cortalumes de laxas ó aire, que quedaran de herba.      

Para os montes que non están plantados habería que facer uns plans 

detallados de aproveitamento, por técnicos competentes, priorizando: 

1.-O que mellor produza o terreo. 

2.-A sustentabilidade a longo prazo.     

3.-A forma de minimizar a incidencia dos incendios.    

4.-A máis ampla diversidade posible (pastos, pequenos froitos, usos forestais,                                      

cogumelos, usos culturais e formativos, de lecer, carreiros para camiñar, caza). 

5.-A diversificación das especies a plantar, para regular os prezos.   

6.-O respeto e conservación da paisaxe natural.  

7.-O rendemento económico.    

8.-A conservación de razas autóctonas.  

9.-Conservación de especies arbóreas en perigo de extinción. 

10.-A experimentación con outras especies arbóreas de alto valor. 

 No montes das terras baixas da comunidade, seguramente medrarían 

mellor, e sería máis rendible a plantación de diversas especies forestais.    

 As terras altas son máis axeitadas para pastos, intercalados con pequenos 

rodais de especies arbóreas variadas, castiñeiros, carballos autóctonos e 

americanos, bidueiros, ameneiros, abeleiras, nogueiras cereixos e mesmo 



pereiras e maceiras, que serven para alimentar ós paxaros. Xa nacen moitos 

pereiros bravos (espiños) que enxertados darían moitos froitos. 

Sería interesante experimentar en sitios escollidos, pequenas mostras de 

outras especies, como: faias, fresnos, alcornoques, madroños, arces, piñeiro 

roxo, abetos, etc., que ampliarían a diversidade, e as posibilidades de 

diversificación. 

 Nos pastos da miña parroquia, podían alimentarse varias ducias de vacas 

do pais, un rabaño de cabras, outro de ovellas, e algunhas bestas. 

 Os rodais de árbores poderían plantarse un ou dous cada ano. Cercalos 

uns anos mentres non medren, para protexelos dos animais, e despois xa pode 

pacerse por debaixo, e servir de abrigo e cortaventos. Poden as árbores ir 

micorrizadas con especies de cogumelos, e así teriamos outra produción 

complementaria. 

 Os cotos e cumios das montañas, poden quedar de toxos, para refuxio dos 

coellos, coma sempre. Noutras zonas axeitadas poderían sementarse pequenos 

froitos, coma os arandos silvestres, que se dan moi ben nestas altitudes, e con 

un sabor especial, as frambuesas, e outros.      

A INDUSTRIA 

 É preciso potenciar a industria desde abaixo. Comezando pola artesanía, e 

as industrias primarias. En aldeas como a miña de Caroi, inda se fan: 

Produtos artesanais, cestos de salgueiro ou codeso, e carapuchos de xuncos. 

Boas tetillas e queixos (requeixo). 

Cúrase a carne de porco maxistralmente, aproveitando o clima ventoso do lugar, 

e a tradición e sabedoría usada durante séculos. E unhas boas longaizas e 

chourizos ceboleiros. 

 Por iso coido que non debe perderse este grande patrimonio. 

Propoñemos conservar estas industrias básicas e artesanais, que axudarían a 

manter poboación no rural, mellorando as súas condicións de vida,e permitirían 

ao resto, seguir contando coas mellores esencias do noso recente pasado. 



 Mesmo a parroquia de Caroi, polas súas condicións climáticas ventosas, de 

altitude e demais, sería un lugar ideal para instalar un secadoiro de carne de 

porco. E mellor inda se fose porco celta criado en ecolóxico. Tería un valor 

engadido enorme. 

E ata temos na aldea unha granxa de porcos abandonada, que podería 

aproveitarse, para criar eses cochos en semiliberdade, e alimentación natural 

axudada con landras e castañas.   

 Outra actividade que podería ser moi interesante e rendible, é a 

fabricación de compost, usando parte do toxo desbrozado e outros restos 

vexetais, mesturados co “purín” das granxas de porcos, investigando a forma de 

sanealo antes, quitando os posibles contaminantes. 

A PAISAXE 

 Nas aldeas da montaña coma Caroi, e pouco desenvolvidas, a paisaxe 

natural consérvase bastante ben. Un dos nosos principais activos é que hai 

poucos eucaliptos. Por lo contrario hai bastantes carballos, bidueiros, xestas, 

piornas (que cando florecen desprenden un perfume que recende a máis de cen 

metros, digno de ser aproveitado industrialmente), castiñeiros, urces, acivros, 

carrascos e salgueiros.  

Os cotos son redondeados e cheos de penedos e toxo, moito toxo.    

Temos dous ríos pequenos e varios regueiros, polo que temos poucos días de 

néboa, e de xeada. Axuda tamén o feito de que case sempre corre un airiño.         

A luminosidade é moi alta, e en días claros pode verse a simple vista, 

desde o monte Seixo, (a 950 m do nivel do mar) un ángulo que vai dende as 

rúas de Vigo e a ponte de Rande polo oeste, ata as chemineas de Lignitos de 

Meirama tras do Mesón do Vento, polo norte.       

A beleza que pode contemplarse desde este punto, coas tres Rías Baixas 

no horizonte é insuperable.      

Os trece lugares da parroquia están salpicados por toda ela, entre as 

veigas e o monte, nos sitios onde menos estorbaban para traballar a terra.     



Os muros de pedra, separando os campos verdes de herba segada e 

pacida, forman un bonito conxunto coas xesteiras ou carballeiras detrás, e o 

monte ao fondo.  

O PATRIMONIO CULTURAL 

 Temos muíños de auga feitos enteiramente en pedra, no río Almofrei e no 

da Freixa, na Cavadosa. 

Tamén unha casa da neve no Seixo, en bo estado de conservación, e unha 

hermida, a da Santa Mariña, tamén neste monte. 

Esparexidos pola parroquia hai cruceiros, viacrucis, peto de ánimas e 

reloxos de sol.Carballos e castiñeiros centenarios.  

Os canastros destas terras de mestres canteiros, feitos completamente de 

pedra, son especialmente bonitos. Tamén as casas son case todas de pedra. 

 A igrexa de Santiago de Caroi, das máis antigas da provincia de 

Pontevedra, suponse que data do século XIII. E a Capela do Neno Xesús foi 

construída polos canteiros de Caroi, nos anos 1820. 

 Outro activo do noso patrimonio cultural é un libro escrito por Xosé Fortes 

Bouzan e Germán Fortes Pousa chamado CAROIANOS (Unha viaxe pola nosa 

historia rural), que lles recomendo para coñecer unha parroquia da Galicia Rural. 

As festas do Neno Xesús e Santísimo, a Romaría da Santa Mariña e outras 

xuntanzas coma o magosto e o Entroido, alegran a vida na aldea. 

TURISMO GASTRONOMÍA E OCIO 

 Limpando os camiños e carreiros, dos ríos, muíños, hermida da Santa 

Mariña e casa da neve, podíanse preparar unhas rotas moi interesantes para 

camiñar, e de paso promocionar o turismo na parroquia.    

 Para completar a oferta, precísase unha casa de turismo rural en cada 

parroquia, ou polo menos unha casa de comidas. Esta casa de comidas, serviría 

para dar a coñecer e degustar a riqueza de pratos típicos da zona, que son 

moitos: 



1.- A vincha, que é un postre típico do carnaval, feito na vexiga do porco seca, 

que se coce pendurada nunha pota e chea ata a metade con unha masa de pan 

de bola amolentado en leite, con ovos batidos, uvas pasas, raspadura de limón, e 

esencia de anís. 

2.- As papas de arroz, facíanse polas esfolladas, con arroz fervido en leite e 

auga. 

3.- As papas de fariña de mestura, con leite tallado. 

4.- Os petotes, que son unhas bolas de fariña de millo e centeo, amasadas con 

auga de cocer a carne, e fervidas no cocido. 

5.- As filloas, con fariña de trigo e algo de millo, con pouco ovo, e rixóns de 

touciño que facían as ceas de moitos días. Tamén se poden facer as doces, con 

máis ovo, e de fariña triga. O líquido da masa pode ser auga , leite ou á metade. 

6.- O caldo ou cocido de verza rizada, que é unha delicia, cando leva boa carne 

de porco, pero que é moi agradecido, porque sempre sabe ao que leva.   

7.- Pero a medalla dos sabores lévana os grelos da verza rizada, que saen nos 

meses de febreiro e marzo, e que cocidos con pouca carne, e canda as patacas, 

ten un sabor de “delicatessen.”   

Na casa de turismo rural, restaurante, ou local axeitado tamén podería servir 

para vender os produtos da terra. 

REFORMAS POLÍTICAS 

 No eido político compre transformar as Deputacións, en asembleas 

provinciais, formadas polos alcaldes dos concellos da provincia. Estes terían o 

mesmo, peso e poder de decisión. E asesorados por un reducido equipo de 

técnicos, escollido por eles, tomarían democráticamente, as mellores decisións 

tendentes ó desenvolvemento integral dos concellos, provincias e Galicia. 

O patrimonio das deputacións, debería destinarse tamén ao 

desenvolvemento integral de Galicia, para investigación, e formación e para 

darlle servizos aos concellos. Este patrimonio podería ser manexado pola 

Asemblea Provincial de Concellos, con acordos de colaboración establecidos coas 



universidades e a Xunta de Galicia, para optimizar a eficiencia, ou ben repartir os 

predios, dependendo do uso que se lle vaia a dar, pero de forma coordinada. 

Para a miña idea a lei electoral debería cambiar en dous sentidos. Mentres 

as listas sexan pechadas, non se entende que un cargo escollido dentro dunha 

lista, unha vez tomada posesión poida “vender” o posto e cambiarse de grupo. 

Como pasou moitas veces nos concellos, e no famoso “tamayazo”.  

Para os que non somos de leis, parece sensato pensar que se un cargo foi 

escollido nunha lista pechada, e de súpeto está en desacordo co seu grupo, o 

que tería que facer é irse para a súa casa, deixar o sitio a outro na lista, e na 

seguinte convocatoria electoral cambiar de partido.  

Outra cousa que debería cambiar é que si Galicia, está organizada en 

parroquias, (aínda que o nome proveña da igrexa) os concelleiros deberían ser 

un por cada parroquia. Isto polo menos no rural. 

Tamén habería que estudar a unión de concellos, polo menos os de menos 

de 5.000 habitantes. 

 A democracia en Galicia non está madura. Os tres grandes partidos 

políticos que existen, coido que non responden ás necesidades que ten Galicia, 

nin ás ilusións da maioría dos galegos. O PP segue usando maneiras de antano, 

defendendo máis os intereses dos seus amigos ricos ca os do resto, embaucando 

canto pode, sen ser nada galeguista, inda que diga que si, e sen potenciar o 

galego. O PS de G tamén flaquea de falta de renovación xeral e do seu discurso 

nacional-galeguista, en particular, e de certo conformismo ao pensar que é o 

mellor (ou menos malo) dos tres. O BNG que ten tido ideas boas nestes 

derradeiros anos, tamén ten errado na forma en que quería levalas a cabo, 

querendo impoñer en vez de convencer. Logo tivo unha oportunidade e 

estragouna, e agora dividido ao aflorar as variadas tendencias, vai ter difícil o 

arranxo da coalición.    

 Por todo iso coido que é urxente por a semente de novos partidos 

políticos, que destacaran polo seu amor auténtico (e compartido, non 

exclusivista) a Galicia, racionais, serios, honrados, comprometidos, non radicais, 

baseados na verdade, positivistas e democráticos.  



Farían falta polomenos dous, un de centro-dereita e outro de centro-esquerda, 

pero galegos, que tiraran polas orellas ós dous grandes. Có tempo xa se vería cal 

ou cales tiñan máis aceptación.  

Porque agora mesmo, hai moita xente desesperanzada,que queda na casa sen 

votar porque non lle convence ningún, outros votan en branco, ou nulo e outros 

ao que lles parece menos malo. 

 Galicia necesita ilusión,é preciso levantar o ánimo e a esperanza de 

tódolos galegos. 

Pero para que arrincasen estes novos partidos habería que volver a poñer o 

límite para obter deputado, no 3% como estaba ó principio, e que cambiou ó 5% 

a Xunta do señor Fraga, porque lle molestaban as intervencións do Sr. Beiras 

inda que creo estaba só. 

A EDUCACIÓN E FORMACIÓN 

 No eido educativo é preciso mellorar a formación da nosa xuventude, 

potenciando a formación técnica, científica e cultural, os idiomas e as profesións. 

Non estaría mal recuperar as moitas cousas boas que tiña aquel Bacharelato 

Laboral ou Técnico, ampliado e actualizalo, pois espertaba as vocacións, para 

seguir a súa formación,e preparaba ós rapaces para afrontar calquera traballo. 

 Cada centro de ensino tiña que contar con unha horta ecolóxica, para 

formar desde abaixo ás novas xeracións, e conciencialas sobre a economía 

sostible e o respeto polo medio ambiente. 

A oferta de ciclos superiores de ensinanzas profesionais, é moi cativa en 

Galicia, tería que ser aumentada e potenciada, en colaboración co tecido 

empresarial, e as universidades.     

 Os predios da Xunta e das Deputacións, deberían ser potenciados, coa 

colaboración das universidades, para desenvolver proxectos de experimentación, 

investigación e innovación. Así mesmo poderían establecerse neles, unhas 

explotacións familiares tipo, onde puideran copiar os labregos e pequenos 

empresarios, unhas mínimas facendas ou empresas rendibles para unha unidade 

familiar. 



Os proxectos que xa se desenvolven en sitios como: Areeiro, Mouriscade, 

Mabegondo, Marco da Curra e outros, deben ser potenciados, dados máis a 

coñecer, a gandeiros e empresarios, e se cadra abrilos ás universidades e escolas 

técnicas. 

O GALEGO 

 O noso galego merece unha consideración propia. Tal como imos estamos 

deixando que se estrague de todo. Alguén terá que dar un golpe encima da 

mesa, porque estamos permitindo que se fale mal e se escriba mal, e despois 

virá un grupo de “expertos” a dicir que como está moi extendido o malfalar, 

haberá que admitilo así. 

En toda a franxa occidental trócase o mirar co ver, o ouvir co escoitar, incluso 

tamén na TVG. Na pronunciación aumenta o uso da “j” por “g” e discútese que 

está admitido, cando esa letra nin está no diccionario galego. 

 Temos que recuperar o galego amable, suave, correcto, o GALEGO CULTO.  

Paréceme moi mal ese empeño en encaixar á forza, o galego no rego do 

portugués. Para min, que non son de letras, son dous idiomas moi distintos, 

bonitos os dous, e coas súas regras, normas, entoacións e demáis. Pretender 

mesturalos para aumentar o número de falantes, paréceme un erro enorme.               

Cando leo o galego aportuguesado, non podo evitar sentir vergoña, como se o 

autor quixera roubarlle algo ao patrimonio dos nosos veciños. E nós temos 

bastante co noso. 

 Se o galego tivera que confluír co portugués, que sexa por tranquila 

evolución, pero non forzadamente. 

O galego da cordilleira dorsal, e da maioría da metade oriental de Galicia 

mantívose bastante libre de contaminación, ata hai uns anos. Ése é o galego que 

hai que recuperar, aínda que o fale menos xente, pero é o máis puro e culto.   

 No apartado dos correctores e tradutores queda moito por facer. É difícil 

conseguir bos programas informáticos para o galego. 

 

 



OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Non é doado o desenvolvemento de Galicia sen que haxa medios de 

comunicación independentes e plurais. Agora mesmo non hai ningún de 

esquerdas, e deberían estar equilibrados.  

Coñecer a verdade da vida política, por exemplo,require unha tarefa de 

investigación a fondo, porque non hai onde contrastar as novas, ó faltar a 

pluralidade. Precisamos un medios obxectivos. En España quedan poucos e en 

Galicia case ningún. A esperanza pode vir por algún dixital. 

A SANIDADE 

 No eido da sanidade, coa dispersión e o envellecemento da poboación 

precisamos  mellorar a atención, e nestes intres parece que inda imos para atrás. 

En cada parroquia facía falta unha consulta semanal, polo menos para 

receitas e pequenas revisións, pois así forrábanselle desprazamentos aos 

maiores. 

O PAPEL DOS CONCELLOS 

 Os concellos teñen na actualidade un problema grande coa recollida do 

lixo. Prodúcese moito e recíclase pouco.  

Coido que se fixeran uns cursiños ensinando á xente a aproveitar os restos, para 

facer esterco, ou compost, forrarían moitos cartos na recollida. E o esterco fai 

falta para cultivar as terras.   

 Na Galicia rural os concellos deben manter en cada parroquia: un local 

social, con unha pequena biblioteca; un lugar para xogar os nenos; unha praza; 

un xardín;e un lugar onde poidan facer exercicio os maiores. 

 A través da asistente social, por exemplo, os concellos debían axudar ás 

familias a convencer aos rapaces para que non deixen a súa formación, de 

acordo cos centros de ensino, ata completala. Iso sería bo para rapaces, familias 

e concello. 

 

 



 A IGREXA 

 Ata a igrexa debería avanzar en Galicia e superar normas e costumes, que 

aínda atan á xente ao pasado, principalmente no rural.E tería que ser máis 

resaltada a parte social dos actos relixiosos. 

 

 

EN RESUMO 

 Que na miña aldea o igual ca noutras moitas, obrando reformas de non 

moito custo, pero en tódolos eidos, poderíase manter, e mesmo aumentar o 

número de familias que viven do campo, en boas condicións. E ofertando ás vilas 

e cidades da contorna o sobrante dos seus produtos, naturais,sans, frescos, e a 

un prezo razoable, que aforrarían moito combustible no transporte e moita 

contaminación ao medio ambiente, se viñeran de fora. 

BIBLIOGRAFÍA 

GALICIA de la estética al subdesarrollo, de Alberto Míguez 

A Galicia Campesina, de Benxamín Casal. Editorial Galaxia, 1984. 

GALICIA, TAREFA URXENTE, de Avelino Pousa Antelo. Edición de Valentín Arias. 

Ed. Sotelo Blanco, 1992  

Economía agraria gallega. MODERNIZACIÓN Y CONVERGENCIA CON LA CE, de 

Gonzalo Fernández, editado por COREN en 1993. 

CAROIANOS, Unha viaxe pola nosa historia rural, de Xosé Fortes e Germán 

Fortes, editada pola Xunta de Galicia no 2008 

E varios libros de Xosé Manuel Beiras. 


