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Introdución 

Para os nosos ancestros a Natureza non só era algo natural, tamén tiña un valor relixioso. 

Simbolizaba o poder dos Deuses e estaba vencellada á creación e á rexeneración cíclica (exemplo: o 

devir das estacións do ano, do día e da noite…etc). 

O simbolismo desempeña un papel importante na vida relixiosa da humanidade. Gracias aos 

símbolos o mundo faise «transparente» e capaz de mostrar a «trascendencia». E deste xeito, 

achegar o diviño ao humano. 

O Cosmos é unha creación diviña e está impregnado de sacralidade. Para os nosos ancestros, os 

deuses ou o Ser, manifestaban as modalidades do sagrado na propia estrutura do mundo e dos 

fenómenos cósmicos. 

Eses aspectos do «sagrado» que se lles revelaban, atopábanse na Natureza e no Ceo, que 

simbolizaba a distancia infinita e a trascendencia dos deuses. 

Esas manifestacións do «sagrado» atopábanse nos bosques, nos montes, nas montañas, nas 

augas….etc.  

A propia morfoloxía do Monte Neme, esa redondez de 387 metros de altura, localizado entre os 

municipios de Carballo e Malpica de Bergantiños, foi e é todo un símbolo da sacralidade da 

Natureza, da Muller, da Fertilidade, da Creación e da Sanación. 

 

1.- A valor da simboloxía no Monte Neme 

 

O Monte Neme é un monte mítico. Un monte do que hai testemuñas dabondo para atribuírlle un 

carácter sagrado, relacionado coa natureza, coa creación e a feminidade. 

O monte xa estaba habitado no neolítico, moi posiblemente con un asentamento na idade dos 

metáis. Fálase tamén da existencia dun castro e un crómlech, e incluso unha cova. A Cova da 

vida. 
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Pero o carácter sacro do Monte Neme non é exclusivo deste. En Galicia existen outros montes 

míticos como o Monte Perrol, na parroquia de Corcoesto ou o famoso Monte Pindo. Todas estas 

cimas comparten o culto á Natureza e aos ciclos desta. 

A chegada da minería irresponsable, ao servizo dos nazis primeiro, e logo ao servizo dos 

intereses especulativos do capital, inferiu unha ferida enorme no monte, que amorea balsas 

tóxicas e espazos especialmente degradados polas actividades extractivas, hoxe en día aínda sen 

restaurar froito do desleixo e a irresponsabilidade das empresas mineiras e das Administracións 

competentes. 

 

2.- Os indicadores sagrados do Monte Neme 

 

O Monte 

A toponimia e microtoponimia 

A Auga 

A arracada ou xoia de ouro de Cances 

O Cromlech ou círculo lítico, «A eira das Meigas» 

A cova do Monte Neme 

A figura da Muller e a manifestación do «feminino» 

Os montes comúns 
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Fotografía 1. Reconstrución do círculo lítico do Monte Neme 

3.- O Monte Ginedo e Neme 

Gracias a autores como Tácito, Virxilo e Lucano, entre outros, sabemos que os nosos antepasados 

divinizaban, en certo modo, os accidentes xeográficos.  

Os montes elevados simbolizaban a maxestuosidade dos deuses e recoñecían carácter sagrado ás 

fontes, mananciais e ríos, fundamentais para a proliferación da vida. 

A Fonte de Santa Cristina, no Monte Neme ou Nemio, xa nos fai pensar nese principia, orixe ou 

fundamento de algo, neste caso da vida, da purificación e da sanación.   

A altura do Monte Neme, esa ascensión á cima, representa en todas as relixións as ansias da 

humanidade de acadar a perfección e a busca do crecemento persoal e da trascendencia. Os montes 

e os seus cumios tiveron unha importancia moi relevante en case todas as culturas, incluso no 

medievo.  
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Cómpre lembrar ao respecto, a infinidade de restos de estruturas castelarias que aínda existen hoxe 

en día na Costa da Morte, a inmensa maioría obxecto de cobiza das empresas como Naturgy, 

Greenalia…etc,  que se disputan a aptitude eólica da comarca de Bergantiños. 

A propia forma do monte Neme, esa ascensión cara o ceo, representa o desexo da humanidade de 

acadar e dominar o máis grande ou de estar máis preto dos deuses. 

Para a relixión cristiá, por exemplo, o monte é o lugar onde Deus se manifesta. Así hai numerosas 

referencias no Antigo Testamento ao «monte» e a súa vinculación co «sagrado» é algo normal. Así 

lembramos a importancia do monte Tabor, o monte Calvario, o monte da Ascensión. E por suposto, 

un lugar relevante é ocupado polo monte Sinaí, onde Moisés recibe a sabedoría, as doce táboas, a lei 

directamente de Deus. Os montes da Biblia aparecen cheos de teofanías divinas ao igual que os 

montes da antiga Grecia, cheos de teofanías heroicas. O monte Olimpo, a montaña máis alta de 

Grecia, era o lugar dos deuses olímpicos, presididos por Zeus. Os antigos gregos pensaban que os 

deuses vivían en mansións de cristal nos cumios do monte.  

Hoxe en día o Olimpo é patrimonio natural da Unión Europea desde 1981, na súa categoría de 

reserva da biosfera. 

No monte Perrol, ubicado na parroquia de Corcoesto, aínda hai retazos do culto ao sol. O topónimo 

Cabeza Carneiro e os  cornos en espiral deste animal simbolizaban a creación e o xiro constante das 

estrelas no ceo nocturno. As estacións cambiaban e retornaban cada ano como puntos dunha roda 

xigante, e as estrelas dos ceos parecían rodar cara arriba, virando no eixo da Estrela do Norte. Os 

celtas crían que a Estrela do Norte era o punto de referencia no firmamento e o movemento evidente 

das estrelas ao redor deste eixo formaba unha traxectoria espiral, ou escaleira, na que as almas 

ascendían cara á súa vida futura. O continuo movemento do espiral tamén simbolizaba a sempre 

expandible natureza da sabedoría e o coñecemento. 

As cabezas eran utilizadas como talismáns protectores, polo que podían colocarse ou colgarse en 

lugares estratéxicos, á entrada das vivendas ou no alto das murallas. Crían que así o castro sería 

protexido das forzas invasoras, malos espíritos e seres diabólicos. Ao mesmo tempo, os habitantes 

do castro eran bendicidos. Polo tanto, aparte da máis que posible presencia destes rumiantes no 
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cumio do monte Perrol tamén é probable a existencia dun asentamento ou lugar de especial 

significancia para os celtas que estaría protexido pola cabeza dun carneiro e no que se rendiría culto 

ao sol. 

O mesmo sucedía no monte Neme e outros montes semellantes, como o mítico monte Pindo. 

 

• Como era visto no ano 1920 o monte Neme? 

Se acudimos á prensa histórica, o diario Compostelano do 28 de maio de 

1929, no seu número 89, falaba do monte Neme como “el enhiesto monte 

Neme”, facendo referencia a súa verticalidade. 

 

 

Prensa histórica. Diario Compostelano do 28 de maio de 1929 
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Tivo nalgún momento o Monte Neme un carácter estratéxico e defensivo 

militar? 

O 30 de setembro de 1933, o xornal  'El Progreso: diario liberal', facía eco das prácticas do Corpo 

da Octava División do Exército español no monte Neme.  

Chama a atención que o exército naquel ano 1933, fose xa destinado ao Monte Neme, ao “Faro 

Vixía” da Costa da Morte, un lugar sen dúbida algunha moi importante pola sua ubicación 

xeográfica.  

Pero por que precisamente a Oitava División? A Oitava División era naquela época, unha das partes 

do exército español especializada en procedementos tácticos e de alta efectividade. Que sabían os 

servizos secretos da II República e o goberno de Manuel Azaña, sobre do interés do fascismo nos 

recursos do Monte Neme? 

 

Prensa histórica. El Progreso, 30 de setembro de 1933 
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4.- A Toponimia e a Microtoponimia 

A toponimia e a microtoponimia teñen unha importancia moi chamativa no caso do Monte Neme. 

Ese Nemeto ou o Bosque Sagrado… Nemeto sería en orixe “bosque” ou  “santuario (do bosque)”
1. 

Ese “final de algo...” ou “nem et…” lévanos a esa conexión co elemento sagrado, coa distancia 

infinita. Relacionado con este nome está tamén o de Nétoma, un núcleo de poboación de Razo, de 

aproximadamente 145 habitantes. 

 

 
Fonte: https://www.citypopulation.de/php/spain-localities-acoruna_s.php?cityid=15019130301 
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Outros nomes están relacionados coa altitude do monte como Faro, vixía da Costa da Morte, e xa 

outros que aluden ás características da súa composición mineral como Seixoeiras, Seixo Branco, 

Pedraalva, Pedra Branca, Barreiros... Etc. Sen embargo, na orixe dalgún destes topónimos, por 

exemplo, Pedra Alva está o termo Perrolúa (despois evolucionado a Pedra Blanca, Pedra Alva), que 

alude as sús propiedades férricas e ferromagnéticas. 

Aínda que Monte Neme é o nome máis común, sen embargo cómpre sinalar que o nome completo 

do nome é Monte Ginedo e Neme. 

Ginedo ben podería facer referencia ao gneis, isto é á rocha procedente do granito pero tamén ao 

termo de orixe grega xineceo, para designar ao lugar de uso exclusivo das mulleres. En botánica o 

xineceo é a parte feminina das flores nas plantas fanerógramas, en oposición ao androceo. 

Neme ou do latín nimius “excesivo, demasiado”, tal vez fai referencia á abundancia de seixo, 

feldespato e mica do lugar.  

Nimue e nomes similares: pénsase que o nome Nimue está relacionado con Mneme, ou Mnemósine, 

nai das musas das mitoloxías grega e romana. Outra probable raíz é o nome céltico Niamh.  

Hai quen indica que o nome real da Dona do Lago, na saga do rei Arturo, que era Mneme.  

É curioso que precisamente o rei Arturo se achegara a Mneme, para pedirlle precisamente a espada, 

(Excálibur), o poder. 

Tamén hai variacións nas diferentes historias respecto do carácter máxico ou non desa Dona ou 

Muller do Lago, pois mentres que nalgunhas obras aparece como un ser mortal que aprende de 

Merlín segredos das artes da maxia; noutras aparece como un personaxe inherentemente máxico.  

Na mitoloxía grega, Mneme ou Mnemea ("A memoria") é a segunda musa segundo a clasificación 

de Pausanias, xunto coas súas irmás Meletea e Aedea. 
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O MONTE NEME IGUAL À SABEDORÍA 

Mnemea é a musa da plasmación ou da creación en si, pois encárgase de darlle forma concreta ás 

ideas abstractas. Ela é a que primeiro lembra. Despois deixa sentado por escrito o que a súa irmá 

Meletea pensara con anterioridade. E voltamos aquí á idea de crear, da creación... 

Na época máis arcaica, Mnemea eran as ninfas inspiradoras das fontes, onde eran adoradas. 

Niamh na mitoloxía irlandesa era a soberana dun reino de fadas. É chamada Niamh "do cabelo 

dourado”, pola súa extensa cabeleira e por possuir os ollos azuis.  

 
1 Véxase http://www.celtiberia.net/es/biblioteca/?id=3422&cadena=Alicia%20- 

 

5.- A Auga   

A importancia da auga maniféstase no culto cristiá a Santa Cristina. Do culto precristián a Nemet 

pasaríase ao culto a Santa Cristina a partir do ano 1608, da que quedan testemuñas nos restos da 

ermida ubicada no propio monte e na súa fonte, que ainda se conserva. 

A iconografía de Santa Cristina inclúe moitas das formas en que foi torturada, aínda que o máis 

frecuente é que apareza cunha roda de muíño que lle colgaron ao pescozo e que ela usou como 

flotador para saír das augas do lago onde a arroxaron. Esa é a razón pola que se lle considera patroa 

dos muiñeiros. O culto a Santa Cristina foi estendido polos peregrinos que ían a Santiago de 

Compostela e que se paraban a rezar na súa tumba na cidade de Bolsena, no Lacio. 

A roda de muíño ou moa tamen está presente na toponimia ou microtoponimia do lugar. Así temos 

o lugar de Tremoa, preto do Monte. Pero tamen moitas outras referencias á auga como Fonte Seca, 

Fonte da Santa, Fontoiras, Fonte Neme, rego Bandeira, Fonte dos Cristais, Fonte dos Espellos… etc; 

e por suposto, referencia a muíños de auga. 

As augas conservan invariablemente a súa función: desintegran, anulan as formas, «lavan os 

pecados», son á vez purificadoras e rexeneradoras e sanadoras, con poder curativo.  
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O seu destino é o de preceder á Creación e reabsorberla, incapaces como son de pasar o seu propio 

modo de ser; é dicir, de manifestarse en formas. As augas non poden transcender a condición do 

virtual, dos xermes e as latencias. Todo o que é forma maniféstase por encima das Augas, 

separándose delas. Un trazo é aquí esencial: a sacralidade das Augas. 

As augas existían antes que a Terra (como di o Xénese, «as tebras cubrían a superficie do abismo e 

o Espírito de Deus cerníase sobre as Augas»).  

As augas simbolizan a suma universal das virtualidades; son fons et origo, o depósito de todas as 

posibilidades de existencia; preceden a toda forma e soportan toda creación.  

 

 

Fotografía 2. A auga e o líquido amniótico, como fones de vida 

A AUGA NON TEM FORMA, pero pode chegar a tela, a crear, a fructificar, a acadar o 

Ser.  

O elemento auga, xunto co lume, a terra e o aire, é un dos catro elementos das cosmogonías 

tradicionais en Occidente e está presente en todas as relixións e os seus rituais. É considerada como 

un elemento purificador ao igual que o lume. 
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Tales de Mileto, un dos sete sabios gregos, afirmou que a auga era a substancia última, o Arjé do 

cosmos, onde todo está conformado pola auga.  

Atribúenselle caracteres femininos, pasivos e fecundantes (de feito a muller dá a vida desde a 

"auga", o líquido amniótico do útero). 

De aí a conexión entre a Muller e a Auga e o carácter sacro desta. De aí a relevancia de que a mártir 

Santa Cristina fose tirada ás augas con unha roda de muíño ao pescozo.  

Segundo os seus agresores, a Santa necesitaba purificarse, rexenerarse, tiña que fructificar, dar 

fillos, assumir o papel que se esperaba dela. A roda ao pescozo era unha imposición do patriarcado e 

da sociedade intolerante da época, que castigaba ao diferente ou que se alonxaba do rol específico 

que se esperaba dela. 

 Pero que fai a auga coa pedra...? Desgástaa. De aí que a Santa Cristina non morrera afogada. 

 

TEN COR A AUGA? 

A auga pode ter un aspecto turbio se contén partículas en suspensión. A materia orgánica 

presente no chan, como os ácidos húmicos e fúlvicos, tamén imparte cor, así como a presenza de 

metáis pesados, como o ferro, cobre, aluminio, xofre….etc, como é o caso do cor das augas das 

balsas tóxicas mineiras abandonadas no monte Neme. 

 

Características da agua 

Unha molécula de auga componse de dous átomos de hidróxeno enlazados a un átomo de 

osíxeno.  Na ausencia de contaminantes, a auga líquida, sólida ou gasosa apenas absorbe a luz 

visible. Á súa vez as distintas moléculas de auga únense por unhas ligazóns por pontes de 

hidróxeno. Estas ligazóns por pontes de hidróxeno entre as moléculas da auga son responsables 

do seu aumento de volume ao conxelarse. O impacto dunha pinga sobre a superficie da auga 

provoca unhas ondas características, chamadas ondas capilares. Estas ligazóns moleculares 

explican a adhesividade da auga, o seu elevado índice de tensión superficial e a súa capilaridade, 
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que é responsable da formación de ondas capilares, permite a algúns animais desprazarse sobre a 

superficie da auga e contribúe ao transporte da savia contra a gravidade nas plantas vasculares, 

como as árbores. 

 

 

Fotografía 3. Pingas de auga nuna poza 

 

A auga tamén se forma en reaccións de neutralización entre ácidos e bases.  

O pH indica a acidez ou alcalinidad, neste caso dun líquido como é a auga, pero é en realidade 

unha medida da actividade do potencial de iones de hidróxeno (H +). ... En xeral, unha auga cun 

pH < 7 considérase acedo e cun pH > 7 considérase básica ou alcalina. A auga reacciona con 

moitos óxidos metálicos e non metálicos para formar hidróxidos e oxácidos respectivamente. 

Tamén forma hidróxidos ao reaccionar directamente cos elementos con maior 

electropositividade, como os metais alcalinos e alcalinotérreos, que desprazan o hidróxeno da 

auga nunha reacción que, no caso dos alcalinos máis pesados, pode chegar a ser explosiva 

debido ao contacto do hidróxeno liberado co osíxeno do aire. 
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Fotografía 4. Medidor do PH da auga 

 

A drenaxe áceda da mina, que é? 

Consiste na aparición de augas con pH típicamente entre 2 e 4, isto é, ácedas e con altas 

concentracións de metáis tóxicos, como consecuencia dos sulfuros metálicos que se xeran durante a 

explotación mineira. 

As augas das balsas do Monte Neme teñen un pH ácedo entre 1,8 e 2, 5. Isto significa que están 

contaminadas por metáis pesados.  

 

Que efectos ten a contaminación por metáis pesados? 

Son bastantes graves e depende moito da concentración. Contaminan a auga e os cultivos. O 

problema da contaminación do medio ambiente por metáis pesados é que o seu efecto é silencioso, 

non se ve, e cando nos damos conta do dano que producen, xa é tarde e sobre todo que son 

perigosos para a saúde.  

 

 



      Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 
 

 

 

O Monte Neme: da orixe sacra á minería irresponsable. Historia dunha ferida  Páxina 14 

 
 

Como se eliminan do corpo estes metais pesados?  

Ese é o problema dos metais pesados: que non se eliminan. O seu efecto é máis ben acumulativo, e 

vanse adquirindo e acumulando en certas partes, como son metais pesados xustamente, de peso 

molecular moi alto, non son metabolizados para empezar e os que están diluídos no sangue, sempre 

se atopan en algures danando, poden chegar a eliminarse polo ril e por outras vías.  

Se a contaminación é moi alta acumúlase no pelo, vólveo quebradizo.  

 

Cales son as medidas sanitarias para controlar a contaminación destes 

metais pesados?  

Lamentablemente, se a auga está contaminada, e a xente ten que bañarse, tomar a auga, etc., non se 

pode evitar o contacto cos metais pesados, é dicir que non hai unha medida directa por exemplo 

ferver a auga no caso de contaminación bacteriana, así que é imposible tomar unha medida directa, 

pero si se pode previr evitando que os metáis cheguen á auga e ao chan. É necesario entón controlar 

as fontes de contaminación con metáis pesados; previr que estes se difundan no medio ambiente 

evitando que os refugallos que conteñen metais pesados cheguen a el.  

 

Que perigo existe para as poboacións de Razo e Baldaio e daqueles núcleos 

ubicados ao pé do monte, que consumen auga dos mananciais ubicados nas 

proximidades? 

Sin dúbida existe un risco potencial arestora.  

A Drenaxe Aceda das minas é considerado unha das ameazas máis serias que as actividades 

mineiras poden xerar sobre os recursos hídricos. Unha mina xeradora de drenaxe aceda ten o 

potencial de ter impactos devastadores no longo prazo sobre os ríos, arroios e a vida acuática 

presente nestes. Como se forma? A drenaxe aceda xerada polas actividades mineiras é o motivo 

principal de preocupación en moitas minas de metais, xa que metais como o ouro, cobre, prata 

etc…, son frecuentemente atopados en rocas que conteñen tamén minerais de sulfuro. Cando os 
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sulfuros presentes nas rocas que son escavadas polas actividades mineiras, déixanse expostos á 

intemperie, e entran en contacto coa auga e aire, reaccionan formando acedo sulfúrico. A auga 

acidificada co ácido sulfúrico, pode disolver á súa vez outros metais tóxicos que tamén se atopan 

nas rocas. Se isto non se controla, a drenaxe aceda das minas corre e chega aos arroios ou ríos ou se 

infiltra nos acuíferos contaminándoos. A drenaxe aceda pode ser xerado de calquera parte da mina 

onde haxan sulfuros expostos ao aire e a auga, isto inclúe as pilas de rocas de refugallo ou roca 

estéril coñecidas como escombreiras,  os túneis subterráneos ou de derrames desde os estanques de 

lixiviación. 

Impactos ambientais: Danos aos peixes e outras formas de vida acuáticas.  

Se as rocas de refugallo da mina son xeradoras de drenaxe aceda, os impactos en peixes, animais e 

plantas nas zonas próximas á mina poden ser severos. Moitos arroios impactados por drenaxe aceda 

teñen valores de pH baixos de 4 ou menos, que é un pH similar ao existente no ácido das baterías. É 

pouco probable que as plantas, animais e peixes sobrevivan en arroios con este pH.  

Metais Tóxicos.  

A drenaxe aceda tamén disolve metais pesados ou tóxicos como o cobre, aluminio, cadmio, 

arsénico, chumbo e mercurio das rocas coas que entren en contacto. Estes metais, particularmente o 

ferro, pódense chegar a acumular no fondo dun arroio formando unha especie de cubertura de limos 

ou limaduras e dándolle ao arroio unha cor entre alaranxado e avermellado. Estes metais, aínda en 

moi pequenas cantidades, poden ser moi tóxicos para os humanos e para a vida silvestre. Os metais 

poden mobilizarse e chegar lonxe, ao ir suspendidos na auga, contaminando arroios e acuíferos, 

contaminado estes ao longo de grandes distancias. Os impactos á vida acuática poden variar desde 

mortalidade inmediata de peixes ata impactos menos letais nos que afectan o crecemento, 

comportamento ou a habilidade de reproducirse dos organismos. Os metais son particularmente 

problemáticos porque non se descompoñen ou degradan no medio abiente. Aséntanse no fondo dos 

arroios e persisten aí por períodos longos de tempo, constituíndo no longo prazo unha fonte de 

contaminación para os insectos acuáticos que habitan aí, e os peixes que se alimentan deles.  
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Fotografía 5. Drenaxe áceda de mina nunha das balsas mineiras abandonadas no Monte Neme 

 

 

Altos niveis de aluminio e baixo ph xa foran detectados no ano 2014. Nese ano unha das 

balsas abandonadas reventou e aproximadamente 24.000 metros cúbicos de residuos 

avanzaron monte abaixo en dirección a Aviño e Razo da Costa, provocando danos diversos. 

Tras a desfeita, a Xunta de Galicia tratou de asegurar os noiros, pero o perigo persiste. 

Cómpre un plan integral de restauración e clausura do complexo mineiro, mais a pasividade da 

Xunta segue a ser a mesma que antes do accidente.  

O risco ambiental apréciase na drenaxe áceda de mina que conteñen as balsas o que lle 

imprime esa cor verde turquesa, que tanto atrae aos turistas e que é sumamente perigosa 

para a saúde das persoas e dos ecosistemas.  

Por outra banda, a visita das xentes ao complexo abandonado supón un perigo de seguridade 

de primeira orde pola pendente escarpada dos noiros. 
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UNHA PAISAXE FERIDA 

 

 

 

Sen dúbida algunha a minería a ceo aberto do Monte Neme tamén impactou na paisaxe. Dos verdes 

bosques de primeiros do século XX, pasamos a unha paisaxe desoladora, ferida…., caótica. 

As balsas tóxicas e a canteira, todo sen restauración algunha despois de tantos anos, conmove á 

tristura e á desolación. Unha paraxe deserta, chea de destrución e froito da actividade extractiva 

fascista da época da segunda guerra mundial e da coloboración do franquismo co réxime nazi. 

O extractivismo e a especulación adoitan ir da man. E neste caso tamén foi así. O que importaba era 

a acumulación de riquezas, de capital, sacarlle o máximo proveito ao monte e ao mineral que 

agochaba, sen importar as consecuencias. Sen importar a paisaxe, a terra, a auga e sobre todo, sen 

importar a saúde humana e a saúde dos ecosistemas, nen importar o uso bélico que se lle ía dar ao 

material. 
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Estado actual da paisaxe e das balsas tóxicas no Monte Neme 
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Fotografías 9 a 13. Restos da minería metálica do monte Neme: augas tóxicas, drenaxe áceda de mina…etc. 

6.- A arracada ou xoia de ouro de Cances 

 

Fotografía 6. A arracada ou xoia de ouro de Cances
1 
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Recuperouse xunto a outros materiais de cronoloxía diversa nos anos 50 do século XX na parroquia 

de Cances, no antigo leito do arroio Bandeira, na mina “Mari Carmen”, situada nas minas de 

volfrâmio do Monte Neme.  

As pezas, aparecidas no transcurso de labores de bateo, foron depositadas no Museo de Pontevedra 

en outubro de 1957.  
1 (Véxanse os estudos realizados por Branco Freijeiro 1957: 291; García Lastra 1982: 311; Pérez Outeiriño 1982: 55). 

 

Segundo os estudosos desta xoia: 

“A arracada integra un arete cos extremos lixeiramente apuntados, formado por unha combinación 

de fíos de superficies lisas e torsionadas soldados directamente entre si, apreciándose algúns fallos 

nas unións entre estes elementos. A estrutura do arete, desde o interior ao exterior, integra un fío 

liso con sección circular, ao que seguen 6 fíos de superficie torsionada, colocados en espiga. O 

bordo exterior da arracada está formado por dous fíos de sección circular, soldados uno sobre o 

outro. Hai que sinalar que tan só os fíos de superficie lisa que integran os bordos interior e exterior 

da arracada de Cances forman parte dos seus extremos, interrompéndose o desenvolvemento dos 

restantes nos seus laterais”. (Pérez Outeiriño 1982: 56).  

Destacan os autores que: “... os fíos que forman os extremos atópanse practicamente fundidos, sen 

que se observe un tratamento de acabado nesta parte da peza (García-Lastra 1982: 313).  

O apéndice de glóbulos que incorpora a arracada uniuse ao arete mediante soldadura. Este 

elemento, de 7 mm de lado, inclúe un total de 21 glóbulos de tamaño regular, en disposición de 6 a 

1. Dimensións e peso: altura: 2 cm; grosor: 1 mm; anchura máxima: 1’35 cm; anchura máxima do 

crecente (zona central): 0’4 cm (Pérez Outeiriño 1982: 56). Peso: 0’90 gr (García-Lastra 1982: 312). 

 

Chámanos poderosamente a atención a importancia das formas redondeadas da xoia, o que nos leva 

a pensar na forma do Cosmos, no carácter cíclico da natureza e na configuración do propio útero 

materno. A xoia sen dúbida tem unha inspiración clara na Natureza asociada á creación, á muller e á 

fertilidade. 

 



      Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 
 

 

 

O Monte Neme: da orixe sacra á minería irresponsable. Historia dunha ferida  Páxina 21 

 
 

7.- O Cromlech ou círculo lítico, «A eira das Meigas» 

As referencias á simboloxía feminina do monte Neme veñen tamén avalada polo achádego da 

arracada ou xoia de ouro de Cances e a presencia dun círculo lítico conocido como Circo dos Xogos 

ou Eira das Meigas (citados por Saralegui, Murguía e Monteagudo), que lle confire un carácter 

máxico ao monte vencellado oa solsticio de verán. 

Os cromlech constitúen unha manifestación propia da fachada atlántica de Europa, cunha cronoloxía 

que os ubica nas Illas Británicas ao longo do cuarto e terceiro millenio a.C. 

Segundo conta a tradición, na Eira dás Meigas sentaban cada unha das meigas de Bergantiños en 

asemblea na noite do San Xoán para celebrar unha serie de rituais pagáns. O sacerdote e escritor 

Ricardo Bello Mato relata no seu libro Breve historia da ermida de San Pedro de Refoxo e Merlos a 

importancia deste círculo lítico do que asegurou que se atopaba «bastante descoidado» e a falta de 

interese por parte das institucións como elemento de promoción turística. 

 

 

Fotografía 7. O Cromlech ou círculo lítico, «A eira das Meigas» 
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Por que un círculo? 

Un Círculo péchase sobre si mesmo, e por iso representa a unidade, o absoluto, a perfección. É 

símbolo do ceo en relación á terra, do espiritual en relación ao material. 

 Por iso relaciónaselle coa “protección” , e así temos os círculos máxicos, os aneis de poder, as 

coroas reais ou os cintos que nos fan invisibles. Aínda que o círculo representa o ceo, o celestial, 

Deus ou a alma, úsase no terreal como representación da perfección de Deus na terra. 

Todas as culturas que existiron na nosa historia legáronnos a súa experiencia máis íntima a través da 

linguaxe simbólica. Esa comunicación da vida co mundo espiritual facíase a través do símbolo. É 

fundamental para o encontro entre o divino e o humano. Un símbolo é a expresión -baixo a forma 

dunha imaxe- dunha idea ou concepto.  

Os símbolos básicos e primixenios que comparten todas as culturas son O Círculo, A Cruz e O 

Cadrado. A súa imaxe provén do disco solar.  

O Sol, Creador da Luz e Señor do Lume da Vida, son o elemento crucial para a existencia de vida 

na terra. Por iso, por encima de todo o cosmos simbólico, eríxese o Símbolo do Círculo -a Roda da 

Vida para o Budismo- que fai virar á natureza enteira, cos seus ciclos, os seus ritmos e o seu 

movemento eterno.  

É, por tanto, a totalidade, a integridade e a realización.  
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Fotografía 8. Roda de muíño 

Un Círculo péchase sobre si mesmo e por iso representa a unidade, o absoluto, a perfección.  

Desta maneira, para simbolizar un círculo que protexe a algo ou a alguén, debuxamos un círculo. 

É o símbolo do ouro na Alquimia, e do Tao, o poder supremo no Taoísmo. O Círculo é un punto 

estendido. A redondez é sacra por ser a forma máis natural. É a forma que contén ás demais formas, 

o “Ovo Cósmico”, a eternidade. O mesmo sucede coas células, cos átomos ou cos electróns.  

O Círculo representa o poder do feminino, receptivo, a matriz da Creación. Por iso é a divindade 

manifestada, cuxa creación regúlase e ordénase, o Alfa e o Omega do Cristianismo. 

Nestas sociedades antigas era moito o poder das mulleres. Estaban empoderadas. Nelas residía o 

poder de decidir sobre a vida e a morte. 

A disposición deste círculo e este poderfoi asumido posteriormente incluso polas lendas artúricas. 
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A mesa de Camelot era redonda, emulando a círculo lítico, onde o rei Arturo e os seus cabaleiros 

reuníanse e persistían na busca do Santo Graal, que non é máis que esa vasixa, ese obxecto máxico 

que representa ao útero feminino, que recolle o sangue de Cristo, que recolle a vida.  

Os nosos ancestros eran enterrados en mámoas que emulaban o útero materno, nesa ansia de 

completar o ciclo da vida e volver a renacer. 

Desde sempre o home quixo ter o poder da muller tan vencellado á natureza, á crianza, á 

rexeneración e á sanación e dominalo. 

Pero a diferencia do círculo lítico, onde todas as mulleres eran iguais, tiñan o mesmo estatus, na 

mesa artúrica non; era importante o número de asentos que separaban a un cabaleiro do seu rei. 

 

Fotografía 9. A muller sempre estivo moi presente na configuración da Natureza 
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O SANTO GRAAL, O ÚTERO DE GAIO OU O CALDEIRO DAS MEIGAS 

                

O cáliz co que Xesucristo instaurou a Eucaristía durante a última cea converteuse no obxecto máis 

buscado na historia de Occidente.  

Nesta procura sacra do Graal claramente distínguese o símbolo da deidade feminina e da enerxía 

transformadora que dela emana, recoñécese que o significante é un símbolo universal.  

En todo o mundo obsérvanse elementos cerimoniais que comparten a simboloxía do Graal. O útero 

de Gaia dá Deusa nai, dadora de vida e portadora da forza que une ao espírito co xénero. Os 

cabaleiros, nos tempo artúricos, buscaban non o Graal en si mesmo, se non o que contén 

simbólicamente e o que representa - o encontro coa feminidade-, tanto interior, como exterior. 

Buscan a comunicación coa nai terra. Non só nas covas - vulvas, vaxinas, úteros- atópase un 

parecido ao Graal. Outro "graal" é o das meigas europeas e o seu famoso caldeiro, receptáculo do 
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que transforma e libera a mente, da sabedoría, do caldeiro proviña a maxia e a adiviñación, as 

esencias e plantas que se convertían en elementos de transformación dadoras de novas conciencias. 

O morteiro dos alquimistas onde a materia prima transfórmase en ouro, iluminando a quen atopa a 

forma e o camiño. Descubrir a identificación que temos coa contorna é descubrir a harmonía co 

universo e coa terra, e por suposto connosco mesmos, era e segue sendo a esencia do Graal.  

 

 

O poder sobre da vida e da morte que posuían as Mulleres nas sociedades ancestrais foi de tal 

envergadura, que ata o patriarcado usurpou os símbolos dese poder.  

De aí a historia das Mesas Redondas, emulando aos círculos líticos. As mesas redondas eran 

atividades que incluso posteriormente durante a Idade Media se celebraron por toda Europa. Tal vez 

a máis célebre foi a celebrada por Eduardo I, quen no ano 1284 para celebrar a súa conquista de 
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Gales organizou unha con persoas importantes da aristocracia. De feito ainda hoxe en día se 

conserva a chamada «Mesa Redonda de Winchester» no Gran Salón do castelo de Winchester. Esta 

mesa foi datada mediante dendrocronoloxía a árbores cortadas sobre 1275. 

 

Por desgracia, ao longo da historia o patriarcado tratou de “ocultar”, “diminuir” ou “invisibilizar” 

o poder que as  mulleres posuían nas sociedades ancestrais. Aínda hoxe en día se loita por visibilizar 

á muller e recuperar en condicións de igualdade que o home, a súa posición na sociedade actual a 

todos os niveis. 

A pesar de que o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 

das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, recolle a 

integración trasversal do principio de igualdade nas actuacións da Administración xeral e do sector 

público autonómico de Galicia, o certo é que aínda hoxe en día hai moito que facer para que as 

mulleres se teñen en conta nas políticas económicas da Xunta de Galicia. 

Que papel teñen as mulleres na política mineira da Xunta de Galicia? 

� Cales son os impactos das políticas da Xunta de Galicia en materia de 

minería nas mulleres e nos homes? 

A transversalidade implica a integración da dimensión da igualdade de oportunidades na 

elaboración, execución e seguimento de todas as políticas e de todas as accións desenvoltas polas 

Administracións públicas. 

8.- A cova do Monte Neme 

As covas son lugares máxicos por definición. Desde un punto de vista simbólico representan o útero 

materno, a matriz feminina, que é a fonte primordial da vida, polo que non é de estrañar que no seu 
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interior se realizaran ritos de fertilidade e toda clase de ofrendas á gran creadora, a nai terra, ou 

ofrendas á muller, vista como un ser máxico que no seu ventre garda o segredo da vida. 

É moi probable que antes da minería metálica do Monte Neme existira unha cova. Unha cova 

creadora, máxica, que déra aínda máis sentido a toda a simboloxía que rodea ao Nemio. 

Por exemplo, na parroquia de Corcoesto (Cabana de Bergantiños), aínda existe o topónimo Cova 

Crea, en alusión a unha primitiva cova que existiu nos montes de Cudeiro. Esta cova sería hoxe 

unha bocamina.  

En decembro de 1987, o grupo Información Cultural: Nº 55 - diciembre 1987, facía referencia á 

excursión organizada pola Sociedade de Montaña Ártabros, que baixo o título “Conoce y camina”, 

realizaba recorridos inéditos, visitando así a Cova do Monte Neme. 

Aínda se conserva na memoria colectiva da zona, retazos da existencia desa cova, anterior á desastre 

mineira. 

 

 

Prensa histórica. Información Cultural: Nº 55 - diciembre 1987 
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Fotografía 6. A primitiva cova do Monte Neme? Agora unha galería de mina 

 

9.- Os montes dos pobos ou do común 

 

O 18 de xuño de 1901 o Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio e Obras Públicas 

exceptuaba da desamortización por razón de utilidade pública, en cumprimento do artigo 4 do Real 

Decreto de 27 de febreiro de 1897, aos seguintes montes dos pobos de Carballo e Malpica: 

• Monte Neme, na parroquia de San Verísimo de Oza, con unha cabida forestal de 280 

hectáreas, e poboado coa especie Quercus sessiliflora. Lindaba ao norte co monte común de 

Razo, ao este co de Bértoa, polo sur e u oeste con montes de particulares. 

• Monte Ginedo, na parroquia de Leiolio, con unha cabida forestal de 220 hectáreas. Poboado 

con pinus pinaster. Lindaba ao norte co monte común de Cambre, ao este co de Oza, ao sur 

co de Bomez e ao oeste con lugares de Pedrosa. 
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Fotografía 7. O Monte Neme 
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Gaceta de Madrid, de 18 de xuño de 1901 
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10.- A figura da muller e a manifestación do «feminino» 

O Monte Ginedo e Neme está moi vencellado á muller, a súa autonomía de decisión, ao poder de 

decisión que tiña ela sobre a Natureza, sobre a vida  e a morte,  sobre os elementos naturais. 

Ese poder que a muller tiña sobre a vida e a morte, era un poder exclusivo dela, sobre o seu corpo e 

a súa vida. 

Ese poder era unha mostra de sacralidade, do poder dos deuses, e da trascendencia do Cosmos. 

A muller era a única capaz de dar forma á Auga. De recoller no seu útero este elemento. De aí o seu 

vínculo e dominio sobre as augas. As augas que limpaban, que purificaban, que sanaban. De aí o 

papel de curandeiras das mulleres do Monte Neme, desas meigas que nun círculo protexían a vida 

que creaban. 
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O poder que a muller tiña sobre a vida e a morte, sobre a curación, convertíaa nun símbolo sagrado, 

que representaba o poder dos deuses e estaba preto desa distancia infinita; de aí o carácter sacro dos 

montes na antigüidade. 

O patriarcado tratou de anular durante séculos e séculos ese poder da muller. Como non o podía 

anular, tratou de restarlle importancia, de minusvaloralo. Reduciu á muller a un simple instrumento. 

Sen embargo, o poder da muller sobre da vida é como o poder da auga: a auga disolve, lava, 

purifica, ten un poder sanador, perdoa os pecados, rexenera, moe a rocha, erosiona a rocha. De aí a 

importancia de Santa Cristina no eido da minaría. 

Sta. Cristina foi unha muller que non quixo pasar polo aro. Ela non podía morrer na auga, afogada, 

nin con unha roda de muíño ao pescozo, porque ela tiña o poder de dar forma a esa auga. A roda se 

ben machaca e tritura o gran acaba sendo erosionada pola auga.  

O monte Ginedo e Neme é símbolo de vida e da morte, da sanación, da auga, símbolo da muller, do 

poder da muller sobre a natureza. 

 

A muller e o volframio dos nazis 

A partir da 1ª Guerra Mundial o papel da muller en relación ao Monte Neme limitaríase sobre todo, 

ao de lavar e clasificar o material das minas.  

O material das minas que explotaban outros. 

 

Por iso cómpre devolver á Muller e ao Monte Neme o seu papel orixinario. 
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Fotografía 8. Balsa de lodos tóxicos mineiros do Monte Neme, froito da minería irresponsable 

 

11.- A minería irresponsable do Monte Neme 

 

Fotografía 9. Balsa de lodos tóxicos mineiros do Monte Neme, froito da minería irresponsable 
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O 15 de decembro de 1924, o xornal El Eco de Santiago, recollía o rexistro realizado por Enrique 

Sánchez Rodríguez de 12 pertenzas de mineral de ferro, co título de “María Elena”, situadas na 

paraxe chamada Monte Neme, parroquias de Leiloio e Razo, entre Carballo e Malpica. 

 

Prensa histórica. El Eco de Santiago, 15 de decembro de 1924. 

Sorprende que pouco despois do rexistro dos dereitos mineiros por parte de Enrique Sánchez 

Rodríguez, tivera lugar un incendio moi importante no monte Neme. Así recollía a noticia El 

Heraldo Gallego, nº 686, do 7 de novembro de 1926.  Tamén chama moito a atención a época do 

ano no que o incendio se produciu, xa ben entrado o outono, cando as brétemas húmidas das 

mañanciñas cobren os cumios. 

A prensa histórica defíneo como un “imponente incendio”, queimando unha extensión dunhas vinte 

hectáreas. Indicaba “El Heraldo Gallego” que “Las pérdidas, por el arbolado que había en parte 

de dicha extensión, son de suma importancia. Desconócense las causas que lo motivaron”. 

E de súpeto o fascismo apodérase dos recursos do Nemio…. É o inicio da ferida aberta e profunda, 

que aínda rezuma pus a través das balsas tóxicas do cumio e da fenda aberta da canteira. 
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Prensa histórica. El Heraldo Gallego, 7 de novembro de 1926  

 

O 22 de maio de 1954, publicábase na Gaceta Histórica de Madrid (hoxe o BOE), a autorización da 

Dirección Xeral de Minas e Combustibles, pola que se lle permitía a Antonio Tova Fernández, 

como apoderado de Pedro Abelenda Rodríguez, instalar un taller –almacén concentrador de 

minerais de estaño e volframio, por separación electromagnética, no baixo da casa da súa 

propiedade, sita no nº 36 da rúa Peruleiro, na Coruña, para o grupo mineiro que posuía no Monte 

Neme. A instalación consistía nunha machacadora de mandíbulas de 3 H.P., un muíño de cilindros, 

un vibroclasificador, unha separadora electromagnética de dous platillos con motor, un forno de 

calcinación e desecado e demáis instalacións complementarias. A capacidade máxima das 

instalacións para o tratamento do material era de 150 kg/hora de mineral concentrado.  
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Gaceta Histórica de Madrid, 22 de maio de 1954 

 

 

En marzo de 1963, o xornal “La Noche”, no seu número 12875, recollía a noticia da crise na 

produción de estaño e volframio en Galicia. Co título “Crisis en la producción de estaño y 

wólfram”. O artigo facía referencia ao grupo mineiro Monte Neme, que pese a súa florida 

explotación de antaño, sufrira un descenso tan vertical, que podía considerarse extinguido.  
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Prensa histórica. Xornal “La Noche”, marzo 1963. 

A minería metálica do Monte Neme ao servizo do fascismo alemán 

Durante a segunda guerra mundial, Alemania que buscaba volframio para os seus 

aprovisionamentos de guerra, atopouno en Carballo. Para poder explotalo constituiron en Vigo unha 

empresa chamada "Estudios y Explotaciones mineras Santa Tecla”. 
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O wolframio, volframio ou wólfram, tamén chamado tungsteno, é un metal escaso na cortiza 

terrestre que se atopa en forma de óxido e de sales en certos minerais. Trátase dun material 

estratéxico que estivo na lista de produtos máis cobizados desde a Segunda Guerra Mundial. O 

wolframio usouse para blindar a punta dos proxectís anti-tanque e a coraza dos blindados. A 

adquisición de wolframio converteuse nun  elemento vital e indispensable para a Alemaña nazi, 

que o adquiría a través da España franquista. Moito se falou sobre os recursos mineiros postos a 

disposición da Alemaña nazi por Franco. 

Diego Castro no seu libro As rutas do wolframio en Castela e León asegura que se pagaba tan 

ben o metal que había unha famosa partida –a “cuadrilla do gas”– para xente armada 

convertida en salteadores de camiños que roubaban a quen o tiña. Arredor do volframio medrou 

o bandolerismo e a delincuencia.  

 

Entre os anos 1942 e 1944, o prezo do metal multiplicouse por catro cada ano, intensificándose 

con iso os traballos de extracción e incrementando o seu valor de venda polas taxas que o 

réxime aproveitou para impoñer sobre a súa exportación.  

 

Por que o balance final das inversións fascistas na minería galega é moi 

negativo? 

Era o 15 de setembro de 1941 e o Boletín Oficial do Estado aprobaba unha partida orzamentaria 

para adicala específicamente a realizar traballos de investigación mineira nas minas de 

Corcoesto, entre outras. A financiación da investigación coincidía coa creación na Escola 

Especial de Enxeñeiros de Minas do Laboratorio Micrográfico para o estudo das rochas, menas, 

combustibles sólidos e minerais en xeral, mediante Orde do 17 de xullo de 1940 (BOE do 2 de 

agosto). 

O Ministerio da época xustificaba o destino dos fondos na “trascendental importancia que as 

investigacións e os estudos mineiros teñen non só para a ensinanza, senón como tamén da 
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investigación científica e asesoramento ás industrias, según demostra a crecente demanda de 

informes técnicos que constantemente se reciben na Escola de Enxeñeiros de Minas…”. 

Chama a atención como era de interés para a Ditadura invertir no estudo do procedemento para 

separar as menas de arsénico, co fin de conseguir anhídrido arsenioso, base de insecticidas, de 

enorme aplicación na agricultura e materia de aplicación nos gases asfixiantes. 

O éxito militar de Franco en África foi debido, en gran parte, ao emprego de armas químicas, o 

que facilitou o golpe de estado e o acceso ao poder no 1936. 

Os gases asfixiantes como o tricloruro de arsénico, o gas mostaza, a lewisita, o fosgeno, as 

arsinas (mezcla de gas mostaza con lewisita),…etc; formaran parte da guerra química baseada en 

axentes tóxicos que o ditador Franco empregara na súa época de militar en África. De feito, se o 

líder rifeño Abd el-Krim vencese ao colonialismo, Franco non puidera chegar a ser o ditador de 

España en xullo de 1936. E todo grazas aos gases asfixiantes ou bombas químicas. As arsinas 

eran especialmente eficaces porque mentres que a súa solubilidade en auga era parecida á do gas 

Mostaza, a súa volatilidade era moito maior, do mesmo xeito que o seu proceso de hidrólisis. 

Analogamente os danos producidos eran similares no que concernía a queimaduras, irritación… 

Con todo, o mecanismo de acción difería notablemente. Mentres que o gas Mostaza requiría un 

período de entre 2 e 24 horas para manifestarse, as arsinas provocan queimaduras 

inmediatamente. Polo tanto, os tóxicos a base de arsénico eran máis eficaces e efectivos fronte 

ao inimigo. 
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Arsénico. Veleno 

 

Cómpre lembrar que os valores militares de España naquela época estaban bastante afundidos, a 

raíz dos fracasos das guerras coloniais de Annual (1921), Cuba e Filipinas, entre 1895 e 1898. 

Así as cousas na guerra de África aceptábase a idea de empregar armas químicas contra o 

inimigo, moi eficaces, porque ademáis intoxicaban as colleitas e os depósitos de auga da 

poboación civil nun país xa azoutado pola seca e a escasez deste recurso. 

Así o desexo de vinganza do coronel Francisco Franco levouno ao emprego de gases asfixiantes 

en Marrocos. Xa no seu día Afonso XIII mostrárase particularmente interesado pola adquisición 

deste tipo de armas a Alemaña. De feito, a campaña de bombardeos con gases tóxicos foi 

especialmente intensa entre os anos 1924-1926, durante a ditadura de Miguel Primo de Rivera. 

Cando o desembarco de Alhucemas España xa fabricara máis de 470 toneladas de gases tóxicos. 

Por tanto, semellaba normal que a Escola de Enxeñeiros de Minas do réxime franquista invertise 

en investigación para separar as menas de arsénico das rochas, debido á confianza que o ditador 
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tiña nos gases asfixiantes, e precisamente, en minas como as de Corcoesto, onde ouro non había 

pero sí arsénico de sobra. 

 

O embaixador alemán co ministro español Ibáñez Martín, o primeiro á esquerda. 

 

Era só wólfram o que España exportaba a Alemaña? 

Hitler aplicou o arsénico sin compasión. Nas cámaras de gas construídas para matar aos xudeus 

e outros ‘inimigos’ de Alemaña, chegaron a usar os gases tóxicos dunha forma tan ‘produtiva’ 

que, a pleno rendemento, causaban a morte a 2.500 persoas por hora. 

De feito, o pesticida asasino O Zyklon- B era un gas ideado como pesticida que terminou 

utilizándose nas cámaras de exterminio dos campos de concentración para levar a cabo 

asasinatos masivos. Os seus gránulos convertíanse nun gas mortal ao entrar en contacto co aire. 

Ideado para limpar de insectos grandes edificios ou fábricas, caracterizábase por cheirar a 

améndoas amargas, penetraba por inhalación nos pulmóns e bloqueaba a respiración celular. 
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A Orde do 2 de setembro de 1941 asinada por Ibáñez Martín, Presidente do Consello Superior de 

Investigacións Científicas e ministro de educación durante o réxime franquista, consideraba que 

ningún outro servizo como o laboratorio da Escola de Minas podería merecer con maiores méritos a 

protección nacional que se facía indispensable para atender o desarrollo das súas actividades en 

beneficio da potencia económica e industrial da nación. Por iso, aprobábase a cantidade de 163.818 

pesetas para atender os custos de instalación e reparacións cos Laboratorios da Escola Especial de 

Enxeñeiros de Minas, con carto aos orzamentos  de gastos para 1941, aprobados pola Lei de 8 de 

marzo. 

Hoxe coñecemos que os seus efectos sobre a saúde son moi letais e moi tóxicos para os organismos 

acuáticos con efectos nocivos duradeiros. 

 

Boletín oficial do Estado 1941 

 



      Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 
 

 

 

O Monte Neme: da orixe sacra á minería irresponsable. Historia dunha ferida  Páxina 44 

 
 

Que pasou tras a decadencia da minería do Monte Neme? 

No ano 2009 a Xunta de Galicia encarga á empresa Norcontrol, S.A. a realiación dun inventario de 

balsas e escombreiras mineiras da Comunidade autónoma de Galicia. 

Nese inventario aparecen identificadas as labores mineiras do Monte Neme como TR. Alemanes. En 

canto ao número de balsas aparecen identificadas cinco, dispostas en serie. Tamén alertaba do 

problema da balsa do cumio do monte, que presenta algún problema en canto á estabilidade. 
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Detalle do inventario das balsas do monte neme 
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Detalle do inventario das balsas do monte neme 
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Detalle da canteira abandonada do Monte Neme. Fonte: Inventario de balsas e escombreiras da comunidade 

autónoma de Galicia. Elaborado por Norcontrol, S.A., para a Xunta de Galicia. Ano 1999. 
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Balsa do Monte Neme. Fonte: Inventario de balsas e escombreiras da comunidade autónoma de Galicia. Elaborado 

por Norcontrol, S.A., para a Xunta de Galicia. Ano 1999. 

En febreiro de 2014, a rotura dunha balsa mineira no Monte Neme provocou a vertedura de 

24.000 metros cúbicos de auga e lodos sobre as parroquias coruñesas de Razo dá Costa 

(Carballo) e Aviño (Malpica). A Cámara Mineira de Galicia cifrou os danos en 1,5 millóns. O 

Goberno galego encerellouse con empresa e aseguradora, AXA, para que cubrisen o plan de 

restauración, pois a Xunta é responsable civil subsidiaria das desfeitas ambientais causadas. Tras 

aquel desastre a Xunta de Galicia adicouse a asegurar os noiros das balsas para que non 

volveran a romper. Mais o problema persiste. 

A empresa Leitosa S.A.U. que era a titular dos dereitos mineiros, e por tanto, a responsable da 

restauración, foi disolta tras un procedemento concursal.  

No auto de conclusión do concurso, especifica que Leitosa, empresa no seu momento vinculada 

á familia Cotino do Partido popular valenciano (á súa vez salpicada pola trama Gurtel), non ten 

bens cos que poida atender a débeda cos seus acredores. Para a posta en marcha do seu proxecto 
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mineiro en Galicia, recibiu axudas públicas por valor de 600.000 euros, entre elas, dous do Igape 

entre os anos 2002 e 2003 por un valor conxunto que superou o medio millón de euros. A caída 

de Leitosa xerou numerosos problemas á Xunta, pese as repetidas inxeccións de diñeiro público. 

 

A minería irresponsable do Monte Neme continúa a dar problemas 
 
O 19 de novembro de 2018, Augas de Galicia propón sancionar a Leitosa, S.A.U por vertidos 

non autorizados ao dominio público hidráulico en relación ás antigas labores mineiras do Neme. 

A empresa, xa disolta no seu día por un xuíz, non se dá por notificada e Augas de Galicia 

emprázaa por un edito público a través do DOG e do BOE. 

 

O DOG do 19 de novembro de 2018 publicaba a proposta de resolución ditada no expediente 

sancionador en materia de verteduras de augas residuais coa clave DH.D15.62226. 

Con data do 24 de setembro de 2018 ditouse proposta de resolución no expediente sancionador 

seguido por Augas de Galicia e iniciado o 14 de maio deste ano, contra Leitosa, S.A.U. (termos 

municipais de Carballo e Malpica de Bergantiños) pola comisión dunha infracción de carácter 

leve en materia de verteduras de augas residuais, tipificada no artigo 85.e) da Lei 9/2010, do 4 

de novembro, de augas de Galicia. 

Leitosa, S.A.U. estaría a ser sancionada polos vertidos que puideran alterar a calidade da auga 

ou as condicións ambientais ou hidráulicas do medio receptor, efectuados sen contar coa 

autorización de vertido correspondente. 

Intentada a notificación da dita proposta de resolución por correo certificado con aviso de 

recepción no domicilio que obraba no expediente administrativo, esta resolutou ser infrutuosa, 

polo que Augas de Galicia notifica a través dun anuncio no DOG e no BOE, por un prazo de 
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quince (15) días, contado a partir do día seguinte ao desta publicación no Boletín Oficial del 

Estado, para os efectos de que Leitosa compareza ante Augas de Galicia. 

Sen embargo, todo parece indicar que Augas de Galicia está a comunicarse con unha empresa 

que non existe, porque xa fora disolta no seu día por un xuiz que ordeara a disolución de 

Leitosa, a empresa que recibira 600.000 euros en axudas públicas e que tras declararse a súa 

insolvencia, non houbera bens para cubrir as débedas cos acreedores. 

O xuíz xa ditaminara no seu momento a disolución da concesionaria do Monte Neme. A 

empresa vencellada á familia Cotino do Partido Popular de Valencia (coñecido pola famosa 

trama Gúrtel), non tiña bens para afrontar as débedas contraídas cos acreedores. 

A data da resolución xudicial do Xulgado do Mercantil de Valencia foi do día 9/07/2015. O auto 

concluía o concurso por inexistencia de bens, extinguía a sociedade e cerraba a súa folla de 

inscrición no Rexistro Mercantil. 

O que debe facer a Xunta de Galicia é asumir a execución subsidiaria da restauración mineira do 

Monte Neme e deixar de perseguir panaceas e empresas que xa non existen. Agora tócalle á 

Xunta asumir a súas responsabilidades dunha vez por todas. 

O Monte Neme continúa aínda hoxe a dar moitos problemas…., hai unha 

ferida aberta nel: a da minería contaminante e irresponsable do século XX 

e que continúa no século XXI. 
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12.- Que futuro queremos para o Monte Neme? 

1.- A restauración integral das antigas labores mineiras: restauración da 

canteira, drenaxe e selado das balsas tóxicas. 

2.- O traslado da arracada ou xoia de ouro de Cances ao Museo de Carballo, 

para evitar a descontextualización da xoia e para que toda a cidadanía 

interesada a poida visitar e coñecer. 

3.- A inclusión do Monte Neme no chamado Parque do Megalitismo da 

Costa da Morte, porque consideramos que sobran os argumentos para que 

un monte mítico como este, mereza tal consideración. Isto daríalle pulo a 

súa conservación e posta en valor. 
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Anexo: Unidade Didáctica 

Título:  

Drenaxe Aceda Xerada pola Minería.  

Destinatarios:  

Alumnado da ESO. 

Obxectivos:  

Coñecer os impactos ambientais do extractivismo, entre eles a 

contaminación pola drenaxe áceda de mina e a afección á saúde humana, 

aos ecosistemas e á paisaxe. 

Contidos conceptuais: 

1.- Extractivismo 

2.- Drenaxe áceda de mina e efectos desta 

3.- Ph das augas 

4.- Paisaxe 

Metodoloxía:  

Traballo escrito, individual ou grupal. 
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O  alumnado traballará sobre a situación actual do monte Neme, un monte 

que coñecen ben porque está na comarca de Bergantiños, entre os 

municipios de Carballo e Malpica de Bergantiños. 

Para iso prestarán especial atención ás páxinas que tratan sobre da 

situación actual do monte Neme ou Nemio. 

Materiais:  

Sobre a base do recurso, “O Monte Neme: da orixe sacra á minería 

irresponsable. Historia dunha ferida”, iránse plantexando unha serie de 

preguntas, ás que o alumnado deberá buscar unha resposta. 

En concreto, para a realización das tres tarefas teremos que ler desde as 

páxinas 11 á 19. 

Temporalización: 40 minutos. 

Tarefa 1: 15 minutos. 

Tarefa 2: 15 minutos. 

Tarefa 3: 10 minutos. 

Tarefa 1. 

Cómo se forma a drenaxe áceda de mina. 

Relacionar os conceptos da columna 1 coas definicións da columna 2. 
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 Columna 1 (conceptos)  Columna 2 (definicións) 

1 A drenaxe áceda de mina é A reaccionan formando acedo sulfúrico 

2 Cando os 

sulfuros presentes nas rocas que son escavadas polas 

actividades mineiras, déixanse expostos á intemperie 

B unha das ameazas máis serias que as actividades mineiras 

poden xerar sobre os recursos hídricos. 

3 Se as rocas de refugallo da mina son xeradoras de 

drenaxe aceda 

C os impactos en peixes, animais e plantas nas zonas 

próximas á mina poden ser severos. 

 

Autoavaliación 

 Columna 1 (conceptos)  Columna 2 (definicións)  

1 A drenaxe áceda de mina é A reaccionan formando acedo sulfúrico 1B 

2 Cando os 

sulfuros presentes nas rocas que son 

escavadas polas actividades mineiras, 

déixanse expostos á intemperie 

B unha das ameazas máis serias que as actividades mineiras poden 

xerar sobre os recursos hídricos. 

2C 

3 Se as rocas de refugallo da mina son 

xeradoras de drenaxe aceda 

C os impactos en peixes, animais e plantas nas zonas próximas á mina 

poden ser severos. 

3A 

 

Tarefa 2 

Cales son os efectos da drenaxe áceda de mina? 

Identificar cales son os efectos da drenaxe áceda de mina sobre os 

ecosistemas e cales non, indicando cada un na columna que lle corresponda. 

1.- Son bastantes graves e depende moito da concentración. 

2.- O seu efecto non é silencioso. 
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3.- Contaminan a auga e os cultivos. 

4.-Son perigosos para a saúde.  

5.- Non teñen un efecto acumulativo 

6.- Son eliminados polo organismo 

Son efectos da drenaxe áceda de mina sobre os 

ecosistemas 

Non son efectos da drenaxe áceda de mina sobre os 

ecosistemas 

  

  

  

Autoavaliación 

Son efectos da drenaxe áceda de mina sobre os 

ecosistemas 

Non son efectos da drenaxe áceda de mina sobre os 

ecosistemas 

1.- Son bastantes graves e depende moito da 

concentración. 

 

2.- O seu efecto non é silencioso. 

 

3.- Contaminan a auga e os cultivos. 

 

5.- Non teñen un efecto acumulativo 

 

4.-Son perigosos para a saúde. 

 

6.- Son eliminados polo organismo 

 

 

Tarefa 3 

Hai tres definicións, todas elas correctas, de cada un dos termos que 

relacionan a continuación. Indica a que consideres máis axustada á 

situación pasada e actual con respecto á minería do monte Neme. 
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Termo Definición 

1.- Extractivismo 

 

a.- Minería contaminante a ceo aberto que busca o enriquecimento rápido do capital sen importar as 

consecuencias sobre o medio 

b.- Técnica mineira para extraer o mineral da rocha 

c.- Extracción de recursos da terra para vender ao mercado mundial 

2.- pH 

 

a.- Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. 

b.- A pH neutro é 7: se o número é maior, a solución é básica, e se é menor, é aceda. 

c.- A pH áceda impide e dificulta a vida acuática e é perigosa para a saúde dos ecosistemas. 

3.- Paisaxe 

 

a.- Pintura, fotografía. 

b.- Extensión de terreo considerado fermoso á vista 

c.- É un Dereito do ser humano o desfrutar de paisaxes e vistas fermosas. Cando nos privan delas, están a 

privarnos nese Dereito. 

 

Autoavaliación 

Termo Definición 

1.- Extractivismo 

 

a.- Minería contaminante a ceo aberto que busca o enriquecimento rápido do capital sen importar as 

consecuencias sobre o medio 

b.- Técnica mineira para extraer o mineral da rocha 

c.- Extracción de recursos da terra para vender ao mercado mundial 

2.- pH 

 

a.- Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. 

b.- A pH neutro é 7: se o número é maior, a solución é básica, e se é menor, é aceda. 

c.- A pH áceda impide e dificulta a vida acuática e é perigosa para a saúde dos ecosistemas. 

3.- Paisaxe 

 

a.- Pintura, fotografía. 

b.- Extensión de terreo considerado fermoso á vista 

c.- É un Dereito do ser humano o desfrutar de paisaxes e vistas fermosas. Cando nos privan delas, 

están a privarnos dese Dereito. 
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