
Reunión do COGAMADS do 19 de maio de 2021 

 

Asiste pola FEG: José Luis Castro Baleato 

Orde do día: 

1 Aprobación da acta da reunión anterior 
2. Presentación do plan de Uso e Xestión do Parque Natural de Corrubedo 
3 Os Rogos e Preguntas 
 

No apartado de aprobación da acta anterior, presentei a queixa non pola acta en si, senón polo 
tratamento que da a Consellería do que facemos neste Órgano e, explicitamente, polo feito de que 
antes de que rematara a reunión, a Consellería sacara unha nota de prensa. 

En efecto, aínda non rematara a reunión cando a Consellería saca nota unha de prensa: 

https://www.xunta.gal/hemeroteca/-/nova/110792/consello-galego-medio-ambiente-aproba-plan-
conservacion-monumento-natural-souto# 

Na nota indícase que, “o Consello Galego de Medio Ambiente deu o seu visto e prace ao Plan de 
conservación do Monumento Natural do Souto da Retorta”  

Non se somete a votación nin a ningún tipo de aceptación nin rexeitamento, polo que solicito que 
non se minta á Sociedade acerca do que se fai no COGAMADS. 

Xa con respecto ao PRUX de Corrubedo, despois da exposición por parte da Directora Xeral de 
Patrimonio Natural se deu quenda de palabra. 

Interviron ADEGA, SGHN, SLG, CCOO, CSIC e FEG na procurei mostrar as alegacións que se 
nos achegaran e algunha cousa que engadín. 

Dentro das queixas, as principais foron: 

* 30 anos de espera para ter un PRUX 

* Despois de trinta anos, entre a presentación do documento na Xunta Reitora do Parque, prazo 
de alegacións e presentación no COGAMDS, non pasaron os dous meses resulta estraño que de 
súpeto hai apuro. 

* Un documento con moitas intención pero pouca concreción e incluso en algún tema 
excesivamente xenérico. 

* A normativas xerais limítanse a o interior do Parque, pero non hai medidas de protección externa 
(non se protexe os recursos fluviais fora do parque, medidas de control sobre o mantemento de 
infraestruturas exteriores do parque, por exemplo mantemento de cunetas que evacúan no parque, 
ou a conservación de corredores con outros espazos próximos. 

* Non hai medidas de control ou de retirada da canteira localizada parcialmente dentro do Parque. 

* Existe moi pouca ambición no control de especies alóctonas e invasoras, e nulas medidas de 
control de fauna exótica. Na intervención da Administración nos dixo que si se esta a facer. 

* O uso de Biocidas non queda en absoluto definido. 

* Os orzamentos e recursos humanos escasos. 

 

Polas intervencións (menos a do alcalde de Corgo que asegura que todo está moi ben) o PRUX 
era mellorable. 

 

Despois pasouse aos rogos e preguntas, co típico ademán de marchar da Conselleira, 
expuxéronse tres cuestións. 
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1. Solicitouse unha reunión extraordinaria para tratar a problemática da proliferación de proxectos 
eólicos en Galiza. O SLG introduciu a petición, ADEGA, SGHN e FEG  o apoiamos reforzando a 
solicitude. Ademais dos tres grupos ecoloxistas e o SLG, apoiou a solicitude CCOO. A Conselleira 
comprometeuse a tratar este punto no próximo COGAMDS. Non se comprometeu a convocalo 
proximamente, nin que sexa único punto da orde do día. 

2. Preguntáselle polas QUEIMAS PRESCRITAS en Espazos Protexidos. 

Lembro que no mes de abril, dúas queimas prescritas na Serra do Courel (Rede Natura) e na 
Fonsagrada (Reserva da Biosfera) convertéronse en incendios forestais. Dos membros presentes 
de Patrimonio Natural (nin a Directora, nin o subdirector de Espazos Naturais, Tomás Fernández-
Couto) interviron e a Conselleira íase informar. Curiosamente sabía que a UME (unidade militar de 
emerxencias) estaba polo medio. 

Expresei a miña queixa polo feito de que se autoricen estas prácticas en Espazos Protexidos, si 
se autorizou, e senón se autorizou o lamentable que resulta que a Consellería non controle o que 
se fai nestes espazos, tanto polo agresivo das labores, como pola imaxe e o exemplo que se lle 
da a sociedade. 

 

3. Por último, solicitei un criterio único ou regulado, na elección de representantes nos órganos 
consultivos da Xunta. Elixir representantes é cousa nosa, dos grupos do rexistro, pero non somos 
nos quen pode distribuír a convocatoria e proporcionar o local para a elección. O rexistro é cousa 
da Administración e incluso son eles os responsables da información (a información e os datos do 
rexistro están protexidos), Non é de recibo que sexa iniciativa particular, pagando anuncios no 
DOGA, como aconteceu nos Comités de Caza, nin que se limite a convocatoria aos membros da 
COGAMADS, como está a facer Augas de Galiza. 

A resposta foi que se consultará ao gabinete Xurídico. 

 

 


