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Introdución 

1.- Nacemento e devagar do río Anllóns 

 Un campo de tiro olímpico, a escasos metros do nacemento do Anllóns 

 A vexetación riparia no val fluvial do Lourido 

 A ponte Lubiáns ou ponte Vella, entre os municipios de Carballo e Coristanco 

2.-Problemas ambientais no río Anllóns 

 Contaminación no cauce polas obras das centrais hidroeléctricas e limpeza dos encoros  

 A seca e o cambio climático, un problema que afecta aos ecosistemas fluviais 

 O uso e abuso de herbicidas, pesticidas e fertilizantes nas explotacións gandeiras e 

agrícolas 

 Fallos nos sistemas de depuración das augas residuais e puríns 

 Arsénico no río Anllóns 

 Río salmoneiro “a medias” 

 Trabas nos cauces para os salmónidos 

 A Paisaxe descoidada na desembocadura do Anllóns 

 As prantacións de eucaliptais 

 O desleixo das Administracións responsables 

 Perdemos ao río das nosas vidas 

3.- Cando o río Anllóns movía a economía das comunidades ribeiregas 

4.- Sorpresas ao longo do curso fluvial do Anllóns: Porto dos Carros e Muíños Novos 

5.- A industria e o comercio local en Cabana e Ponteceso, municipios ribeiregos do 

Anllóns, a principios do século XX: emprendedores, asteleiros, portos fluviais e de 

cabotaxe e moita, moita madeira. 

6.- A importancia pasada do río Anllóns: desde as pesqueiras aos muíños fariñeiros.  

7.- A construcción das presas e das centrais hidroeléctricas, as chamadas “Fábricas da luz” 

deixaron na memoria as pesqueiras do río Anllóns. 

8.- Os portos naturais fluviais do río Anllóns. Porto Coxeiros, en Corcoesto 
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9.- O porto fluvial de Cardezo nos séculos XVI-XVII. 

10.- Portocelo, un pequeno porto natural do río Anllóns, no concello de Coristanco 

11.- A desamortización de 1897 e a desaparición dos montes dos pobos 

12.- As festas das comunidades ribeiregas do Anllóns: a banda de Cotelo, a banda de 

Pontedona, o gaiteiro de Vimianzo e o fogueteiro de Baio 

13.- A necesidade de mellorar as pontes vencelladas ao Anllóns 

14.- Ameazas futuras para o río Anllóns 

15.- A pegada hídrica 

16.- Cuestionario de autoavaliación 
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Introdución 

Fálase e publícase moito sobre o río Anllóns, mais bótase de menos unha publicación que trate a 

fondo aqueles aspectos que cada vez nos preocupan máis, como é o caso dos problemas do río. 

Vivimos de espaldas aos ríos e o Anllóns non é unha excepción. A saúde dos ecosistemas 

fluviais, e en particular a saúde do río Anllóns, pende dun fío. 

O 14 de marzo de cada ano, Día Internacional dos Ríos, desde a asociación ambiental e cultural 

Petón do Lobo lembramos os problemas que padece o Anllóns.  

Con unha intención sobre todo didáctica, queremos lembrar os problemas que están a afectar 

seriamente á saúde do Anllóns. As Administracións falan do desarrollo de proxectos vencellados 

ao desarrollo turístico do río, pero esquecen os impactos ambientais dos mesmos. 

Hai multitude de problemas que afectan ao río Anllóns: a seca derivada do cambio climático, as 

centrais hidroeléctricas que ocupan o seu cauce, os vertidos de puríns, o abuso de pesticidas, de 

herbicidas, abonos, sulfatos, novas captacións de auga, fallos no saneamento das augas 

residuais, plástico, lixo, o chumbo dos proxectís de campos de tiro…etc. 

Vamos camiño de finiquitar a vida do noso río. As cidadás e os cidadáns temos que asumir un 

papel activo e coidar do noso río. Esixir tamén as Administracións responsables que cumpran 

cos seus deberes e coiden os ecosistemas fluviais. Decía o sociólogo Salvador Giner que "a 

primeira misión dos cidadáns é educar aos seus gobernantes", "o cidadán democrático está 

sinalando aos seus representantes de forma constante onde está situado o umbral do 

tolerable" ou "o verdadeiramente revolucionario da democracia é que todos somos políticos". 

Non podemos seguir sendo cómplices da súa morte. Temos que sentir a súa alma, tratalo como 

tratan en Nova Zelandia aos seus ríos, isto é como persoas xurídicas, como seres titulares de 

dereitos. Só así podemos garantir a súa supervivencia e a súa funcionalidade. 
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A Constitución española de 1978.  

Título I. Dos dereitos e deberes fundamentais  

Capítulo terceiro. Dos principios reitores da política social e económica  

Artigo 45: Todos teñen o dereito para gozar dun medio ambiente adecuado para o 

desenvolvemento da persoa, así como o deber de conservalo. Os poderes públicos velarán pola 

utilización racional de todos os recursos naturais, co fin de protexer e mellorar a calidade da 

vida e defender e restaurar o medio ambiente, apoiándose na indispensable solidariedade 

colectiva. Para quen viole o disposto no apartado anterior, nos termos que a lei #fixar 

estableceranse sancións penais ou, no seu caso, administrativas, así como a obrigación de 

reparar o dano causado. 

 

Tras ler o artigo 45 da Constitución española, indica a resposta correcta da seguinte 

pregunta: 

 

•  O dereito para gozar dun medio ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa:  

a) É un obxectivo da política social das Nacións Unidas. 

b) É un obxectivo da política social do Estado. 

c) É un dereito fundamental da persoa.  

d) É un principio reitor da política social e económica. 

 

 

 

 

Solución: a resposta correcta é a d). 

 

 



O río das nosas vidas: o Anllóns 

 

Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 

 

4 

 

 

1.- Nacemento e devagar do río Anllóns 

Heliodoro Gallego Armesto escribía o 30 de abril de 1932, un artigo no número 519 da 

revista Vida gallega: ilustración regional, sobre o río Anllóns. 

Comezaba facendo alusión ás citas que sobre este río realizaran xa no seu momento os 

xeógrafos romanos Mela, Strabón, Ptholomeo e Plinio co nome de Vir, e que ía tomando 

diferentes nomes segundo as parroquias polas que ía pasando, aínda que o máis coñecido era o 

Anllóns. 

 

O río Lourido, afluente do Anllóns, nace na fonte Cardeira, no lugar de Aldemunde (Cabana de 

Bergantiños). Delimita os municipios de Cabana e Coristanco 
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O río Anllóns foi declarado Lugar de Importancia Comunitaria da Rede Natura 2000 desde o 

2004 e ZEC desde o 2014. A súa extensión, de máis de cen hectáreas na comarca de 

Bergantiños, percorre os municipios de Carballo, Coristanco, Ponteceso e Cabana de 

Bergantiños atopando ao seu paso enclaves de gran beleza como o Refuxio de Verdes en Cereo 

(Coristanco). 

 

Rego de Sta. Margarida na parroquia de Corcoesto, ao seu paso polo lugar da Regueira 

 

Beira do río Anllóns, parroquia de Langueirón, Ponteceso 
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Rego de Sta. Margarida na parroquia de Corcoesto, tributario do Anllóns 

 

O río Anllóns nace nos montes de Xalo, na Pena Gallada, a unha latitude duns 519 metros por 

enriba do nivel do mar. Son moitos os afluentes do río Anllóns ao longo do seu percorrido: 

 

Fonte: IGN. O río Anllóns nace na Pena Gallada e bordea a fraga de Vilar da Fraga. onde se 

ubica un campo de tiro. Moi preto está a canteira do Corgo, un espazo mineiro sen restaurar e 

que produce un gran impacto paisaxístico 
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Comezando por Laracha temos a Fonte Quenlle da Grela que desemboca no río Grande e 

multitude de regos: o  rego de Cercido, o rego do Cubo, o rego da Graña, o rego do Soutullo, o 

rego Acheiro que conserva un bó número de muíños, o rego da Armada, o rego do Reiros, o 

rego do Novel, o río Pedamio, o río Calvelo, o río Rosende que nace en Montemaior e xúntase 

co Anllóns no límite entre Carballo e Coristanco, o rego do Queo, o rego do Añón, o río Grande 

que rega a Agra de Noví, o rego da Balsa, o rego de Lamela, o río do Gatos, o río Calvar, o rego 

Liñeiro e o rego de Cances que se xuntan para desembocar no Anllóns, o rego do Piñeiro, o rego 

da Fraga, o rego do Vao, o rego das Mazarocas, o rego das Devesas, o rego de Portocelo, o río 

Lourido, o rego de Sta. Margarida, o rego do Pardiñas, o rego do Ramallás, o rego do Erbecedo, 

o rego do Vilasuso, o rego do Souto que rega a Agra do Esto, o río Cundíns, que nace nos 

montes do Couso e xúntase co Anllóns no Esto (Cabana de Bergantiños) tras recoller as augas 

do río Cedreiro, que pasa polo lugar da Margarida, onde nos deixa unha fermosa imaxe da 

férveda da Margarida. 

Instalacións do Campo de tiro na fraga de Vilar da Fraga, na parroquia larachesa de Soandres, 

á beira do río Anllóns e a escasos metros do seu nacemento. Fonte: IGN. 
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 Un campo de tiro olímpico, a escasos metros do nacemento do Anllóns 

Na parroquia de Soandres (Laracha) o río Anllóns circula á beira da fraga de Vilar da Fraga. 

Este bosque autóctono foi parcialmente eliminado para a construcción dun Clube de tiro 

olímpico, campo de tiro e prato e un Campo de tiro olímpico de 50 metros. 

Os solos sobre os que se construiron as instalacións estaban clasificados como solo rústico de 

protección natural, solo rústico de protección de augas e solo rústico de protección agropecuaria. 

 

Camiño real de Vilar da Fraga, en Soandres, á beira do Anllóns 

 

O certo é que unha parte da fraga xa foi eliminada, e no seu lugar, e con afección ao camiño 

real, construiuse unha gran mole de cemento como clube de tiro e outras instalacións 

formigonadas aínda en construcción. 

O solo rústico perdeu tal carácter ao eliminar os elementos naturais e ecolóxicos intrínsecos que 

o configuraban. Ao eliminar a funcionalidade dos solos e a fraga, xunto cos seus valores naturais 

e ecolóxicos de xeito irreversible, e perderse o carácter agrícola das parcelas, produciuse unha 

transformación urbanística non amparada legalmente. 
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O camiño histórico tal e como aparece reflictido no libro “INTERROGATORIO” da parroquia 

de San Pedro de Soandres de 1752, do Catastro do Marqués da Ensenada, incluido no fondo 

documental da Real Intendencia de Galicia, que se custodia no Arquivo do Reino de Galicia, coa 

signatura 46.322.2626, páxinas 5 e 6 do documento citado, está directamente afectado polas 

instalacións do campo de tiro, afectando directamente a este. 

 

Camiño real de Vilar da Fraga truncado polas instalacións do campo de tiro 

 

Este documento acredita que o Camiño real pasa pola Mansión de Atricondo é continuación do 

camiño de Santiago e segue por esta zona desde Hospital Bruma, AS Travesas, Santiago de 

Sumio, Encrobas, O Castelo, Picardel, Paradela, Refojo Mantiñán, Posadoiras, Santa Baia, Vilar 

de Fraga, ruta que seguiría cara Ponteceso pola marxe do río Anllóns ou ben a “Brigantia” 

Mansion de Brigantium (A Coruña). O Camiño real tamen coincidiría neste treito coa Vía Per 

Loca Marítima XX. 

O Camiño real está vencellado á antiga vía romana en parte polos restos atopados en diferentes 

lugares moi próximos entre eles: Cerqueira, Refojo-Mantiñán, Codesuso-Millarade e Castro 

Baia, e sobre todo pola paraxe de Vista Alegre onde existe constancia dunha feira notoria e 

importante, andecedente do que é actualmente a feira de Paiosaco. 
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No documento denominado “Estudio de Impacto Ambiental para Instalación de Tiro Olímpico e 

Tiro o Prato no concello de Laracha”, o técnico redactor, recolle como impactos durante a fase 

de funcionamento: 

  Emisións atmosféricas. 

 Emisións acústicas. 

 Xeración de residuos de proxectís. 

Instalacións do clube de tiro olímpico de Soandres, á beira do río Anllóns, moi preto do seu 

nacemento 

 

Na páxina 49/84 do estudo recoñece o técnico que: “Derivado da realización das actividades de 

tiro desenvoltas na instalación construídas prodúcese unha emisión de gases contaminantes 

derivados da combustión de pólvoras empregadas nos distintos tipos de munición o efecto 

contaminante é o resultado da acumulación de partículas en suspensión na atmósfera. Esta 

contaminación en situacións climáticas desfavorables (ventos constantes) podería traspasar os 

límites da área de execución, e esternderse polos arredores transportda polos ventos da zona”. 
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Nun Encontro organizado pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura 

Galega, tratouse sobre o O ESTADO ACTUAL DAS VÍAS ROMANAS EN GALICIA E A 

NECESIDADE DUNHA MAIOR PROTECCIÓN, coordenado polo experto D. Carlos 

Nárdiz Ortiz. 

No desenvolvemento do encontro D. Carlos Nárdiz Ortiz falou do camiño real de Vilar da 

Fraga, parroquia de Soandres, no municipio de Laracha, e incluso se refire ao mesmo 

como vía romana. 

Agora este camiño está moi afectado polas instalacións do campo de tiro nun tramo do mesmo. 

Canteira do Corgo en Laracha, preto de Vilar da Fraga. Fonte: IGN 

 

Fonte: IGN 
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En Cabana de Bergantiños o rego da Braña rega en Teixedo o pequeno val de Raposeiras e 

Ameneiros. En dirección a Beres pasamos polos Agros da Fonte e as Fervenzas. Toda a paisaxe 

e os seus elementos, entre eles a toponimia, fai referencia á auga. 

 

Fonte de Sta. Margarida, Corcoesto 

 

Lavadoiro á beira do río Vao, en Coristanco 
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Lavadeiro de Conles, en Coristanco 

 

 

Chanzos de pedra para baixar ao muíño do Cancelo, no río Cedreiro, parroquia de Cundíns 
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Non podemos esquecer o rego da Balsa que atravesa o val de Cesullas ata o Reguengo, o rego de 

Ponteceso, o rego dos Prados e o rego das Bouzas, estes tres últimos xa preto da desembocadura 

na ría de Corme –Laxe. 

Desembocadura do río Anllóns 

 

Xa na desembocadura entre o Malecón da Outrabanda e o Malecón do Couto o río camiña 

devagar cara a Xunqueira e o Monte de San Sebastián, coa súa mámoa no cume. Na 

desembocadura forma un esteiro e na saída ao mar forma A Barra, na que se desenvolve un 

amplo sistema dunar que se complementa coas dunas remontantes do Monte Branco. 
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Río Cedreiro na parroquia de Cundíns 

 

Nas marxes consérvanse bosques de ribeira con amieiras, salgueiros, freixos, sabugueiros, 

carballos… Na beira do río e nas zonas de corrente lenta hai herbas da prata, fentos, brións… 

Hai unha gran diversidade de aves (paxaros de ribeira, garzas, lavancos, merlo rieiro, 

limícolas…), anfibios (pintafontes, sapos, ras…), peixes (troitas, anguías, escalos…) e insectos 

(libeliñas, cabalos do demo, escaravellos…). 

 A vexetación riparia no val fluvial do Lourido 

As propiedades máis significativas que converten aos bosques de ribeira en formacións ben 

diferenciadas e de gran valor son a súa alta diversidade biolóxica, a súa alta produtividade e o 

elevado dinamismo dos hábitats que acollen. Todo iso como consecuencia das súas particulares 

condicións hídricas, que favorecen o refuxio de especies propias de zonas climáticas frescas e 

húmidas en áreas máis cálidas e secas. 
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Os bosques de ribeira: 

 Regulan o microclima do río. 

 Aseguran a estabilidade das beiras. 

 Regulan o crecemento de macrófitas. 

 Son un hábitat ideal para un gran número de especies animais e vexetais. 

 Supoñen unha fonte de alimento para as especies que albergan. 

 Actúan como filtro fronte á entrada de sedimentos e sustancias químicas na canle. 

 Cumpren un papel de acumuladores de auga e sedimentos. 

 Funcionan como zonas de recarga de augas subterráneas. 

 Posúen un gran valor paisaxístico, recreativo e cultural. 

Dada a súa importancia ecolóxica, e as vantaxes prácticas asociadas a unha boa conservación 

dos bosques aluviais, urxe a adopción de medidas encamiñadas á protección e rexeneración 

destes medios. Para iso, é imprescindible contar cun coñecemento real do estado da vexetación 

dos ríos, a partir da inventariación, caracterización e valoración destas comunidades. 

 

Muíño no val fluvial do Lourido, entre as parroquias de Cereo, Corcoesto e Valenza, 

municipios de Cabana e Coristanco 
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As zonas riparias son importantes na ecoloxía, na xestión ambiental e na enxeñería civil, a causa 

do rol que desempeñan na conservación do chan, a biodiversidade do hábitat, e a influencia que 

exercen sobre a fauna e os ecosistemas acuáticos, incluídos as praderías, bosques, e sistemas 

acuáticos. Os termos bosque ripario, ou zona intermedia riparia, ou franxa riparia son utilizados 

para caracterizar á zona riparia. A raíz da palabra “riparia” provén do Latín ripa, que significa 

beira do río. 

 

 A ponte Lubiáns ou ponte Vella, entre os municipios de Carballo e Coristanco 

No lugar da Revolta, en Carballo, atopamos o río Rosende, o afluente do Anllóns que salva a 

ponte Lubiáns. A ponte Lubiáns trasládanos a época romana. Diversas fontes sitúan nesta ponte 

a vía Per Loca Marítima e o camiño real que ía da Coruña a Fisterra. Outras fontes catalogan a 

ponte como medieval, e incluso en datas posteriores. Mais sin dúbida é unha das pontes máis 

fermosas. 

O Semanario Independiente El Tea no seu número 188 recollía o 7 de setembro de 1917, a 

noticia do aproveitamento das augas do río Rosende, en Carballo, para a produción eléctrica e 

empregala no servizo de alumeado público e privado no termo municipal da vila. O beneficiario 

da concesión era Juan María Sanjurjo Pérez, o que nos dá unha idea aproximada da data na que 

se instalou o primeiro alumeado público na cabeceira da comarca. 
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Semanario Independiente El Tea 

 

Ponte Lubiáns ou ponte Vella 
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Ponte Lubiáns, no lugar de Montecelo, parroquia de Oca 

 

Desde o seu nacemento ata a desembocadura, o río Anllóns efectúa un percorrido de 54,4 km 

cun índice de sinuosidade de 1,43 que permite incluílo na categoría de río sinuoso. No seu 

percorrido salva un desnivel duns 420 m que representa unha pendente media suave do 0,77%. 

No tramo de Verdes, á vez que recibe ao Vao, sofre un encaixonamento cunha sucesión de 

rápidos. A súa conca ten unha extensión de 519 km2. 

Despois dun rápido descenso dos montes do Xalo e Santa Baia remánsase e discorre maino e 

sinuoso cara á desembocadura, agás no tramo do Couto de Verdes, onde se encaixa e forma 

unha sucesión de rápidos e pequenos saltos. Nos seus afluentes abondan as fervenzas. 

Unha das fervenzas máis fermosas atopámola no lugar da Margarida, na parroquia de Cundíns. 

Con motivo da celebración do Día Internacional dos Ríos, cada 14 de marzo, temos que tomar 

conciencia da necesidade de coidar os nosos ríos, o río do noso lugar ou da nosa parroquia, e por 

suposto coidar deles todos os días do ano. 



O río das nosas vidas: o Anllóns 

 

Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 

 

20 

 

 

Fervenza do Pozo da Forca, na cabeceira do río Cundíns 

 

Outra das fervenzas, agochada en parte tras a estrada que vai de Corcoesto a Beres é a da 

Regueira, no rego de Sta. Margarida na parroquia de Corcoesto, rego que nace no lugar de 

Baneira aos pés do monte Perrol. 

 

Fervenza da Regueira en Corcoesto 
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Pero hai máis fervenzas como a do rego da Barcia, que nace nas terras do Vao ou As 

Samesugas, vólvese fervenza na Baiabosa e verte augas ós caldeiros do Pozo da Forca, unha das 

cabeceiras do río Cundíns, afluente do Anllóns. 

 

Fervenza da Margarida no río Cundíns, tributario do Anllóns 

 

A fervenza de San Paio, na parroquia de Entrecruces (Carballo), no linde co concello de 

Tordoia, no río de Outón tamén chamado da Férveda e Taboada, un afluente do río Grande que á 

súa vez desemboca no Anllóns. 
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Fervenza de San Paio 

 

E non podemos esquecer a fervenza de Ramil, no rego da Férveda, afluente do Casal do Perros 

(río Grande-Anllóns), no lugar de Ramil (Santa Eufemia), na parroquia de Rus (Carballo). 
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Fervenza de Rus 
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2.- Problemas ambientais no río Anllóns 

 

 Contaminación no cauce polas obras das centrais hidroeléctricas e limpeza dos 

encoros.  

O caso do encoro de Sta. Mariña de Corcoesto, 27 de setembro de 2016 

As empresas hidroeléctricas que explotan os encoros dos nosos ríos realizan con certa 

periodicidade a limpeza dos cauces fluviais. Na realización destas tarefas, as empresas que as 

executan, ás veces non son moi coidadosas. A vertedura de aceite ou gasóleo no cauce e un 

verquido de escombros procedentes deste, a escasos 5 metros da capela de Sta. Mariña do 

Remuiño, en Corcoesto, aconteceu xa varias veces nesta paraxe. 

 

Os saltos eléctricos e as obras nos cauces do ríos teñen un grave impacto ambiental na súa 

biodiversidade 
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O formigón das obras das infraestruturas eléctricas chegan ata a beira mesma do cauce do 

Anllóns 

 

 A seca e o cambio climático, un problema que afecta aos ecosistemas fluviais 

A grave diminución do caudal do Anllóns, que ameaza con non garantir o cauce ecolóxico 

necesario para a vida fluvial, tamén é un problema que se manifesta cada ano nas tempadas de 

seca. 

No mes de xaneiro do ano 2017 comezaban a agromar os problemas da seca en Galicia. A Xunta 

de Galicia activaba a situación de prealerta por seca, debido ao baixo caudal dos ríos galegos. 

En abril Augas de Galicia facía un chamamento ao uso responsable da auga nun mes 

extremadamente seco. 
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Neses días era noticia que os concellos de Ourense, Pontevedra e A Coruña limitaban o 

consumo de auga para paliar as consecuencias da seca, mentras que outros como o de Ribadavia 

solicitaba máis caudal para consumo á Confederación do Miño-Sil. 

A Oficina técnica da Seca alentou as localidades que forman parte da demarcación Galicia 

Costa, xestionadas pola Xunta, para evitar perdas na rede e o fomento do uso responsable da 

auga na limpeza das rúas, nas piscinas e a necesidade de concienciar para optimizar os recursos 

na rega e na gandería especialmente nas cabeceiras dos ríos e nos regos. 

A escaseza de auga potable ameaza con converterse nun grave problema para ou planeta. 

O efecto antrópico sobre os ríos está moi relacionado co cambio nos usos do chan, como a 

derivación de augas e a regulación das enchentas mediante presas. 

Cando a seca se intensifica, aumenta a necesidade de auga para a rega e outros usos agrarios e 

isto exerce un forte impacto sobre o caudal natural dos ríos. Segundo os científicos, o 

resecamiento natural debido ás secas non é un efecto humano, pero a toma de auga dos ríos 

durante unha seca si o é, e pode ter consecuencias a longo prazo. 

 

Cambio climático e desertización 
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A auga que se retira dos ríos e cursos fluviais ten uns efectos duradeiros. As fontes, os 

mananciais, as concas ou cañadas están en acelerada vía de extinción, hai cambios de clima e de 

chan, inundacións, secas e desertización. Pero é a acción humana a máis drástica: exerce unha 

deforestación delirante, ignora os coñecementos tradicionais, retira a auga dos ríos de diferentes 

maneiras, entre outras con obras de enxeñería, represas e desvíos. 

 

 

As 5 erres: reutilizar, reducir, reparar, reciclar e regular 

 

O Foro Económico Mundial e outras institucións calculan que para 2030 haberá unha demanda 

40% máis alta, que o planeta non poderá fornecer. 

Iso afectará a agricultura, o que aumentará os prezos dos alimentos. 

Non é difícil imaxinarse que se non se atopa unha solución pronto, a posibilidade de que estalen 

guerras por auga doce é alta. 
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A necesidade de aforrar auga 

 

A solución máis simple podería ser sinxelamente mellorar a maneira na que administramos o 

que temos, e sobre todo, aforrar auga cada segundo dá nosa vida. 

Por iso, pechemos as billas. 

 

 

Caudal baixo no río Anllóns, ao seu paso por Corcoesto 
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Obras de limpeza ou recheo no cauce do río Anllóns que xestiona Unión Fenosa (central 

hidroeléctrica de Corcoesto)

Obras de recheo no cauce do río Anllóns que xestiona Unión Fenosa  

(central hidroeléctrica de Corcoesto) 
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 O uso e abuso de herbicidas, pesticidas e fertilizantes nas explotacións gandeiras e 

agrícolas 

Cada vez empréganse máis herbicidas e en concentracións cada vez maiores. Existe unha 

probabilidade seria de estarmos expostos cada vez máis a estes tóxicos. A Axencia Internacional 

para a Investigación do Cancro, da Organización Mundial da Sáude (OMS) xa advertiu, e de 

feito, xa clasificou ao herbicida máis coñecido e usado, o glifosato, como “probablemente 

carcinóxeno para os seres humanos”. Abondan as evidencias científicas sobre do risco deste 

herbicida, e sen embargo, cada vez  emprégase máis. 

 

En humanos, os síntomas de envelenamento inclúen irritacións dérmicas e oculares, náuseas e 

mareos, edema pulmonar, descenso da presión sanguínea, reaccións alérxicas, dor abdominal, 

perda masiva de líquido gastrointestinal, vómito, perda de conciencia, destrución de glóbulos 

vermellos, electrocardiogramas anormais e dano ou falla renal. 

 

Parcela agrícola na parroquia de Langueirón, Ponteceso, cos efectos dos herbicidas 
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Todo produto pesticida contén, ademais do ingrediente “activo”, outras substancias cuxa función 

é facilitar a súa manexo ou aumentar a súa eficacia. Así, entre moitos dos compoñentes, estes 

produtos conteñen entre outros: 

 Ácido pelargónico que produce irritación ocular e dérmica severas, irritación do tracto 

respiratorio. 

 Hidróxido de potasio que produce lesións oculares irreversibles, ulceraciones cutáneas 

profundas, ulceraciones severas do tracto dixestivo, irritación severa do tracto 

respiratorio. 

 Sulfito sódico que produce irritación ocular e dérmica severas concomitantes con vómitos 

e diarrea, alerxia cutánea, reaccións alérxicas severas. 

 Ácido sórbico que produce irritación cutánea, náusea, vómito, neumonitis química, 

angina, reaccións alérxicas. 

 

Entre os efectos sobre o medio ambiente cómpre destacar os producidos polo arrastre do vento. 

O pesticida dana flores silvestres e poden afectar algunhas especies a máis de 20 metros 

Entre 14% e 78% do glifosato aplicado sae do lugar onde se aplica. Especies sensibles morreron 

a 40 metros. Os modelos indican que especies susceptibles poden morrer a 100 metros. 

Atopáronse residuos a 400 metros do sitio de aplicación terrestre. 

O glifosato tamén afecta ás augas e pódeas contaminar. Por exemplo, contaminou por 

escorrentía dous estanques en granxas de Canadá, un por un tratamento agrícola e o outro por un 

derrame; contaminou augas superficiais en Holanda; e sete pozos en Estados Unidos (un en 

Texas e seis en Virginia) atopáronse contaminados con Glifosato. 

Cada vez as granxas empregan máis herbicidas e en concentracións máis importantes. O abuso e 

descontrol destas substancias afectan ao ser humano e a vida do planeta. 
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Os 

herbicidas son os responsables en boa medida da morte e extinción das nosas abellas, animais 

claves dos ecosistemas e do seu equilibrio 

 

Na comarca de Bergantiños o problema comeza a ser preocupante. Grandes extensións de 

terreos son tratadas con herbicidas incluso á beira de regatos, fontes, ríos…etc. Estamos ante un 

problema ambiental e de saúde humana que debera preocuparnos máis. 

Calquera persoa pode entrar en contacto con herbicidas simplemente xogando ou paseando por 

áreas nas que se aplicaron. Os herbicidas poden penetrar no organismo a través da pel, o aire que 

respiramos ou cos alimentos. As poboacións especialmente sensibles para os efectos tóxicos dos 

herbicidas son a infancia, a xente maior, as mulleres embarazadas e as persoas con sensibilidade 

química. Unha vez no organismo, estes produtos químicos tenden a acumularse en tecidos 

graxos e poden ser metabolizados polo organismo xerando novos tóxicos. Os efectos poden ser 

diversos dependendo da natureza química do produto. Un grupo importante –entre os que se 

atopa o glifosato- teñen a capacidade de suplantar as hormonas naturais, especialmente os 

estrógenos, o que provoca alteracións relacionadas coa fertilidade e o desenvolvemento dos 

órganos sexuais, alteracións que tamén afectan á súa descendencia. Denomínaselles “alteradores  
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hormonais” ou “disruptores endocrinos” (EDC) e foron obxecto de numerosos estudos dada a 

súa elevada persistencia e amplo espectro de acción.  

 Fallos nos sistemas de depuración das augas residuais e puríns 

Boa parte da contaminación do río Anllóns débese aos fallos nos sistemas de depuración de 

augas residuais ou incluso, á ausencia destes. 

A contaminación por puríns das granxas e vertidos nas parcelas próximas ao río tamén é un 

problema importante. 

Depuradora de Vilaverde, no municipio de Coristanco, case á beira do río Anllóns 
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O maior problema dos xurros é a súa alta concentración en nitróxeno que os fai potencialmente 

perigosos para as masas de auga da súa contorna. Para reducir a súa carga contaminante, os 

procesos biolóxicos son os máis eficientes á conta dun consumo de enerxía elevado. Os xurros 

contribúen de forma relevante ás emisións de amoníaco (emisións que en España seguen 

crecendo) e de forma moi relevante ás emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI), en razón 

das emisións de metano producidas pola aplicación dos xurros sen tratamento previo. 

A eutrofización é o proceso de contaminación máis importante das augas en lagos, balsas, ríos, 

encoros, etc. Este proceso está provocado polo exceso de nutrientes na auga, principalmente 

nitróxeno e fósforo, procedentes maioritariamente da actividade do home. 

Causas:  

• Agricultura: empréganse fertilizantes nitrogenados para abonar os cultivos, filtrándose na terra 

e chegando a ata os ríos e as augas subterráneas.  

• Gandería: os excrementos dos animais son ricos en nutrientes, sobre todo en nitróxeno. Se os 

excrementos non son xestionados de boa maneira poden terminar contaminando as augas 

próximas.  

• Residuos urbanos: principalmente os deterxentes con fosfatos.  

• Actividade industrial: pódense producir verteduras tanto de produtos nitrogenados como 

fosfatados entre outros moitos tóxicos. • Contaminación atmosférica: as emisións de óxidos de  
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nitróxeno e xofre reaccionan na atmosfera producindo choiva aceda, levando nutrientes deste 

xeito ás masas de augas.  

• Actividade forestal: os residuos forestais que se deixan nas augas, degrádanse achegándolle 

todo o nitróxeno e o resto de nutrientes que tiña a planta.  

Consecuencias:  

O exceso de nutrientes fai que as plantas e outros organismos crezan en abundancia. Durante o 

seu crecemento e putrefacción, consomen gran cantidade do osíxeno disolto e achegan materia 

orgánica (lodo) en abundancia. A eutrofización afecta á calidade das augas xa que ao aumentar a 

podremia e esgotarse o osíxeno, as augas adquiren un cheiro nauseabundo. O cheiro destas 

augas pode ocasionar perdas económicas (turismo, áreas que perden valor…), problemas 

respiratorios e o seu consumo pode ocasionar problemas sanitarios ás persoas da zona. Tamén 

pode afectar á produción piscícola dunha zona, xa sexa esta extracción ou mediante o cultivo. A 

acuicultura pode producir unha maior achega de nutrientes ás augas circundantes polo que deben 

ser supervisadas e xestionadas con delicadeza.  

 

Decantadora na parroquia de Corcoesto, sen funcionamento 
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Presencia de materia orgánica no cauce do río Anllóns. Vista desde Sta. Mariña do Remuíño, 

Corcoesto 

 

Vertido de neumáticos no campo de Sta. Mariña do Remuíño, Corcoesto 
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 Arsénico no río Anllóns 

Un traballo publicado na revista Environmental Monitoring and Assessment levado a cabo por 

investigadores do departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de Farmacia 

(Universidade de Santiago), da man de Rosa Devesa-Rey e baixo a dirección de Francisco Díaz-

Ferros conclúe que os niveis de arsénico detectados nos chans e as augas da parroquia de 

Corcoesto (Cabana de Bergantiños) non só son alarmantes, senón que resultan “tóxicos” e son 

consecuencia directa da mina de ouro que pecharon os ingleses cara a 1930. Augas abaixo da 

localización das antigas minas existe unha concentración anormal de arsénico nos sedimentos, 

nun tramo de dous a tres quilómetros. Esta concentración supera ata 12 veces os niveis 

permitidos en chans contaminados. É dicir, que se o nivel xenérico de referencia é de 50 

miligramos de arsénico por quilo de terra, en mostras recollidas no Anllóns alcanzábanse os 600 

miligramos por quilo. O experto explicou en diversos medios de comunicación que estaba 

previsto completar a investigación coa análise das augas subterráneas e os pozos, pero iso 

aínda “está pendente”. “Sería interesantísimo”, explicaba publicamente, porque “está 

demostrado que o arsénico é un carcinógeno”. De feito, “aínda que nas plantas non se 

obtiveron resultados tan claros”, comprobouse que a contaminación por arsénico na zona 

reducía “nun 50%” a actividade biolóxica dunha serie de microorganismos”. “Non se pode 

asegurar ao 100% que o arsénico proceda dos antigos labores mineiros porque non existen 

estudos previos \[é dicir, do século XIX\]”, explicaba Díaz-Ferros, “pero si se pode dicir que é a 

orixe máis segura”. 
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Mina da Lampreeira, en Corcoesto, preto do río Anllóns 

 

As minas antigas removeron a rocha, e sen a protección da capa vexetal a “escorrentía 

supeficial” arrastrou o arsénico. Os sedimentos envelenados que recolleu este equipo no río 

corresponden, “probablemente, aos últimos 50 anos”. 

O estudo científico asinado por Devesa-Rey e Díaz-Ferros conclúe que a acumulación de 

arsénico augas abaixo “pode considerarse unha consecuencia directa da actividade 

mineira”. “A súa toxicidade para as poboacións bentónicas”, os seres vivos da auga, “permite 

considerar este elemento como de elevada preocupación ambiental” e fai “necesario un 

coidadoso seguimento”. 

A pesares de que a actividade mineira xa non existe desde hai máis dun século, o río aínda verte 

ao redor de 850 quilos de veleno ao ano. 
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Paraxe de Sta. Mariña, na parroquia de Corcoesto. As paisaxes esmorecen con postes de luz 

ubicados en calquer lugar, liñas eléctricas que sobrevoan lugares emblemáticos, abandono dos 

seus elementos…etc. 

 

 O arsénico e o fallido proxecto mineiro, que a multinacional canadiana Edgewater 

planificaba, para reactivar a minería de ouro en Corcoesto 

 

Nun informe técnico do ano 2013, o enxeñeiro agrícola Iván Martínez Lorenzo, indicaba en 

relación ao arsénico presente nos mananciais de Corcoesto que: 

“La presencia de arsénico en algunos de los manantiales de Corcoesto, en cantidades muy 

superiores a la establecida para la protección de la salud humana (10 microgramos por litro), 

supone un peligro manifiesto para la salud humana de la población afectada. En el proyecto 

presentado por la empresa se reflejan concentraciones de arsénico de hasta 118,7 microgramos 

por litro en manantiales destinados al consumo humano y ganadero: 
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– Manantial de Santa Mariña: 12,76 microgramos por litro. 

– Manantial de Augalavada: 83,06 microgramos por litro. 

– Manantial de As Labradas: 13,42 microgramos por litro. 

– Picotos Sur: 118,77 microgramos por litro. 

– Picotos Norte: 47,95 microgramos por litro. -Augalavada 2: 22.06 microgramos por litro. 

(Datos procedentes de: Control Preoperacional de Aguas Superficiales de Corcoesto realizado 

por la empresa Applus Norcontrol S.L.u. con fecha de 17 octubre de 2011 y que figura como 

Anexo al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa promotora del proyecto 

minero). 

En el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua de consumo humano, en el ANEXO I. Parámetros y valores 

paramétricos, para el arsénico establece que el valor paramétrico no puede superar los 10 μg/l. 

Por tanto estos datos son muy preocupantes ya que algunos de los manantiales citados 

abastecen a la población de Corcoesto, para su consumo y para las explotaciones ganaderas, Y 

MÁS CUANDO EL PROMOTOR RECONOCE EN EL PROXECTO UN VERTIDO DE 0,077 

mg/litro es decir, (77 μg/litro). Valor claramente superior al límite máximo legislado para el 

vertido al medio receptor (0,05 mg/litro) es decir, (50 μg/litro). 

Cabe señalar que el arsénico se trasmite por vía digestiva, inhalatoria (a través del polvo) y por 

vía dérmica, que es cancerígeno y que produce efectos adversos para el medio ambiente. 

En el Anexo X del EIA Caracterización de los estériles de la mina se presentan los resultados de 

la determinación de las características de vertido de las aguas d drenaje de las escombreras. 

Partiendo de los valores del análisis del líquido de extracción de los ensayos de lixiviación para 

las 9 muestras de estéril de mina se han obtenido valores medios, máximos y mínimos de 

concentración en cada parámetro Si se comparan los parámetros de vertido calculados con los 

valores de referencia legislados y naturales (locales) del medio receptor, se concluye lo 

siguiente: 

 Todos los parámetros excepto el arsénico (0,077 mg/l) y el níquel (0,036 mg/l) están por 

debajo de los límites legislados para el medio receptor. 

 El arsénico y el níquel tienen un contenido medio muy próximo al límite máximo legislado 

para el medio receptor (0,05 mg/l y 0,02 mg/l, respectivamente). 
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 El contenido en arsénico del vertido calculado (0,077 mg/l) presenta un contenido claramente 

por debajo de los valores de algunos de los manantiales de la zona (de hasta 0,191 mg/l) y muy 

inferior a los valores de las aguas subterráneas profundas (0,593 mg/l). 

 La concentración de níquel estimada (0,036 mg/l) supera ligeramente el valor legislado para 

el medio receptor, si bien se encuentran por debajo de valores naturales medidos en las aguas 

subterráneas profundas. 

(Datos procedentes de: páginas 179 y 180 de la memoria del ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE ORO EN LA MINA DE CORCOESTO 

(A CORUÑA) presentado por la empresa promotora del proyecto minero, Mineira de 

Corcoesto, S.L.U, filial de la canadiense Edgewater Exploration Ltd.). 

Parroquia de Corcoesto co río Anllóns ao fondo 

 

Esto implica el deber de las Administraciones públicas de velar de forma inmediata por la salud 

de la población y el rechazo absoluto de un proyecto minero que va a incrementar esas 

concentraciones y frenar la restauración como se aprecia claramente, la empresa promotora  
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del proyecto trata de minimizar las concentraciones de arsénico, ya que luego, en el segundo 

punto, habla de que: “Él arsénico y él níquel tienen un CONTENIDO MEDIO MUY PRÓXIMO 

AL LÍMITE MÁXIMO…”. HABLA AQUÍ LA EMPRESA DE LÍMITE MEDIO, (HACE LA 

MEDIA DE TODAS LAS CONCENTRACIONES), ENMASCARA LOS DATOS Y LA REALIDAD 

DE LAS CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO, YA QUE LUEGO, TAL Y COMO SE PRUEBA 

EN LOS ANÁLISIS, SE APRECIA CLARAMENTE COMO HAY MANANTIALES QUE 

SUPERAN LA CONCENTRACIÓN LÍMITE PARA CONSUMO HUMANO Y INCLUSO LA 

ESTABLECIDA PARA EL MEDIO RECEPTOR. LO MISMO HACE CON EL NÍQUEL. 

Por otra parte, el punto tercero es alarmante, la propia empresa promotora está reconociendo 

que “El contenido en arsénico del vertido calculado (0,077 mg/l) presenta un contenido 

claramente por debajo de los valores de algunos de los manantiales de la zona (de hasta 0,191 

mg/l) y muy inferior a los valores de las aguas subterráneas profundas (0,593 mg/l)”. 

Está reconociendo la existencia de 191 microgramos por litro en algunos de los manantiales y 

593 microgramos por litro en aguas subterráneas profundas, con la consiguiente 

contaminación de los acuíferos existentes, y más grave aún si tenemos en cuenta que a estas 

concentraciones le hay que añadir los 77 microgramos por litro a mayores que va a verter la 

empresa, y teniendo en cuenta también que las poblaciones de Corcoesto, Cereo y Valenza 

(ayuntamientos de Cabana y Coristanco), se abastecen de dichos manantiales y acuíferos, 

paraconsumo humano y ganadero. 

El terreno contaminado nunca podrá limpiarse completamente por lo que,cuando abandone la 

mina de Cabana de Bergantiños, la multinacional canadiense encapsulará parte de la balsa, 

pero el resto contendrá toneladas de arsénico muy molido que, tendrá más capacidad para 

disolverse y filtrarse”. 

O río Anllóns, Lugar de Interese Comunitario e Zona de Especial Protección para as Aves, é un 

paraíso ibérico para ornitólogos que buscan especies exóticas en plena viaxe a países cálidos. 

Sen embargo arroxa polo menos 850 quilos de arsénico ao seu esteiro; máis veleno, en 

proporción, que o que verten ríos industrializados como o Támesis, o Sena, o Loira ou o 

Ródano. A maior parte desta substancia procede das arsenopiritas trituradas que deixou como 

consecuencia a anterior empresa. 
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Arsenopirita 

 

Hai un século levou 2.363 onzas, e a pesar de practicar unha minería menos invasiva que a que 

agora se pretende, a choiva, os arroios e o Anllóns seguen lamendo veleno ao pasar por 

Corcoesto. O ouro está dentro da arsenopirita, e aparece en maior proporción naquelas rocas con 

alto contido de arsénico. Segundo o informe científico nas antigas minas de Corcoesto, as rochas 

presentan unha cantidade de arsénico 50.000 veces maior do habitual e os chans multiplican por 

400 a proporción dun terreo non contaminado. 

 

O arsénico pode estar disolto na auga de consumo 
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A auga do río aproxímase ao límite admitido por Europa e as mostras que revelan maior 

cantidade de arsénico son, precisamente, as que se tomaron nos tramos seguintes ás antigas 

minas de Corcoesto. 

 

Desembocadura do Anllóns coa casa de Pondal ao fondo 

 

 Río salmoneiro “a medias” 

A Xunta inclúe o río Anllóns e dous dos seus afluentes entre as principais masas de augas 

salmoneiras. Así consta na orde anual da Consellería de Pesca que regula as normas da pesca 

fluvial de cada tempada. En concreto, aparecen delimitados tres tramos de leito, que suman uns 

18 quilómetros de longo. En todos os casos, no municipio de Cabana, aínda que nunha parte na 

fronteira con Ponteceso. O primeiro é o que ten o límite superior na Ponte Cardezo, e o inferior, 

en Sta. Mariña en Corcoesto, entre Cabana e Ponteceso, xusto na parte superior da zona de 

desembocadura. Ocupa, aproximadamente, uns 9,4 quilómetros. O segundo e o terceiro son 

pequenos cursos. Un é o do río da Balsa, desde a ponte do mesmo nome ata a desembocadura do 

Anllóns, e o outro o de Cundíns, desde a ponte de Muíño Novo tamén ata a desembocadura do 

tramo matriz. O primeiro mide 5 quilómetros e medio, e o segundo, algo menos de 3. Esta  
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catalogación aparece xunto á doutros ríos con moita máis tradición salmonera, como o Lérez, o 

Mandeo, o Masma, o Tea, o Ulla ou o Vexa. 

Nas normas pesqueiras doutros anos, as referencias salmoneiras á zona eran máis ben escasas ou 

nulas, pero arestora inclúense directamente nas «principais masas de auga salmoneiras». Aínda 

que, en efecto, ata hai algúns anos sí era frecuente capturar salmóns nesa zona, ou velos en boa 

cantidade no esteiro, subindo á desova. Pero iso pasou á historia. 

Salto de auga no río Anllóns 

 

Probablemente algo tería que ver a solta de 5.000 alevíns realizada na Garga pola Xunta de 

Galicia non ano 2013. A cualificación de masa salmonera leva implícita a necesidade de que os  
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afeccionados cumpran unhas normas e prescricións específicas para a súa captura (prazos, 

dimensións das pezas…), que se detallan na normativa autonómica. 

Constatouse ao longo do ano 2016 a presenza de exemplares de recente entrada baixo as presas 

de Caldas e Corcoesto, varios quilómetros río arriba de onde se realizou a solta. Tras aquela 

primeira acción, ao longo de 2014 e 2015 repoboouse o curso baixo do río con preto de 100.000 

crías en diversas. 

A Xunta de Galicia explicou que tras realizar varios controis, comprobouse unha boa adaptación 

destas crías, polo que durante este ano constatáronse os primeiros retornos de certa importancia. 

 Trabas nos cauces para os salmónidos 

Con todo, a pesar da recuperación da especie, persisten algúns obstáculos que deberán ser 

reparados para facilitar que os peixes remonten o río e completen o seu ciclo vital. Desde a 

Consellería competente en materia ambiental explican que durante o verán, os axentes de Medio 

Ambiente tiveron que subir manualmente varios exemplares que quedaron estancados baixo a 

presa de Caldas, situada entre A Garga e Cardezo. As barreiras no leito, sumadas ao pouco 

caudal que leva o río debido ás escasas choivas deste ano, dificultaron que os peixes poidan 

subir máis arriba. O aspecto positivo, por outra banda, é que a contaminación, aparentemente, é 

menor no curso medio-baixo do Anllóns, tendo en conta que a depuradora de Vilaverde, en 

Cereo, funciona a pleno rendemento desde comezos do ano 2016. 

Sen embargo os animais non poden saltar a barreira das minicentrais, tal e como constatan na 

Xunta de Galicia. Se hai pouca auga, e coas escadas que hai, non poden subir a desovar. 

 A Paisaxe descoidada na desembocadura do Anllóns 

As paisaxes definen as características dos pobos e das súas xentes. Por iso é moi importante o 

seu coidado e fomentar a cultura do territorio nas comunidades que o habitan. 
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Existe a necesidade urxente de adaptar o espazo xeográfico para os efectos do proceso do 

cambio climático, que se manifesta de forma cada vez máis evidente. 

Edificios a medio rematar co esqueleto de ladrillo e formigón, chapas metálicas, restos de 

construcións de cemento abandonadas….etc. Estes son algúns dos elementos que distorsionan as 

nosas paisaxes. A isto hai que engadir a presencia de plástico incluso no medio dos montes. 

Desembocadura do Anllóns, no Malecón do Couto hai unha obra sen rematar e ao pé do río 

construcións de chapa abandonadas 

 

A paisaxe é un dereito individual e colectivo de cada persoa. Pero tamén implica o deber de 

conservala. 
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Unha das características das paisaxes é a súa unicidade: cada paisaxe é única e irrepetible. Por 

iso manter a súa integridade e a súa autenticidade é un deber esencial das comunidades 

ribeiregas do río Anllóns. Da cidadanía activa e responsable depende manter a esencia desta 

paisaxe fluvial, que sempre acompañou ao río Anllóns e ao devir da vida vencellada ás 

comunidades ribeiregas. 

 

  

Vista aérea xeral do estuario do río Anllóns tomada desde o interior. 

Fotografía Aérea y Terrestre, S.L.. (1958 – ) 
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Vista aérea xeral do estuario do río Anllóns tomada desde o interior. 

Fotografía Aérea y Terrestre, S.L.. (1958 – )

  

Vista aérea xeral do estuario do río Anllóns tomada desde o interior. 

Fotografía Aérea y Terrestre, S.L.. (1958 – ) 
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 As prantacións de eucaliptais 

As prantacións de eucaliptais son cada vez máis comúns á beira dos ríos. Especialmente 

dramático é o caso do bosque da Ribeira da Pena. Este bosque está situado entre os municipios 

de Tordoia, Cerceda e Carballo configurando un espazo de aproximadamente 80 hectáreas. Sin 

dúbida é un dos espazos autóctonos coa vexetación máis importante da Costa da Morte. 

Cada día vai desaparecendo progresivamente o bosque autóctono para ser substituido por 

eucaliptos, ante o desleixo das administracións responsables, que permiten pasivas que vaia 

desaparecendo a biodiversidade dos nosos ecosistemas. 

Entre os animais máis susceptibles á acidificación dos solos producida polos eucaliptos está a 

píntega común ou salamátiga. A píntega ou salamántiga común ten unha subespecie de seu en 

Galicia, a Salamandra salamandra gallaica. 

 

 

A píntega, o animal máis característico do val fluvial do río Lourido 
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Pero como afecta a eucaliptización a estes animais? 

Os eucaliptos consomen bastante auga debido a súa elevada evapotranspiración. Ademais son 

moi selectivos cos nutrintes que escollen do chan. Entre eses minerais que acaparan do chan en 

concentracións importantes está o calcio. Isto produce un descenso importante do pH e a 

conseguinte acidificación dos solos. Ao quedarse o chan sen calcio, libéranse importantes 

concentracións de aluminio coa conseguinte toxicidade para as plantas. As plantas e os animais 

atópanse de súpeto, con que as condicións dos ecosistemas xa non son as adecuadas para a súa 

supervivencia. 

O eucalipto produce unha perda de calcio importante nos solos e un incremento da 

concentración de aluminio 

Os solos ácedos crían moitos fungos que xeran un entramado de micelios ou filamentos brancos 

que producen a impermeabilización do solo. É o fenómeno coñecido como water repellency, que 

impide que a auga se filtre. Aumenta así a escorrentía superficial e a erosión laminar. 

En Galicia milleiros de hectáreas de solos están perdendo as súas propiedades naturais por mor 

dos eucaliptos. Ademais deixan de ser espazos adecuados para o desarrollo da flora, da fauna, a 

auga e a súa capacidade produtiva a longo prazo. 

Os produtores forestais e a industria minimizan a importancia destes impactos cando non debera 

ser así, porque a consecuencia é un atentado ecolóxico de primeira magnitude. 

A Xunta de Galicia debera analizar as consecuencias da súa política expansionista dos 

eucaliptos e mudar drásticamente as políticas con respecto a estes, xa que está a ser cómplice do 

que podería ser un atentado ecolóxico sen precedentes na nosa historia. 
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Talas de masas autóctonas do bosque Ribeira da Pena, para seren substituídas por eucaliptais 

 

O desleixo das Administracións responsables 

Vertidos aos cauces, falla de saneamento das parroquias e dos núcleos, exceso de puríns 

producidos polas granxas, o uso de herbicidas, pesticidas, a desaparición progresiva dos bosques 

de ribeira, a substitución do bosque autóctono polas plantacións de piñeiros e eucaliptais, o 

arsénico, a seca e o cambio climático…..etc. Todo isto ameaza ao río Anllóns e aos ecosistemas 

fluviais, e o máis grave é que trátase dunha ameaza real. 
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Prantación de eucaliptos. Ao fondo, plantación de piñeiros 

 

Liña de alta tensión que atravesa os municipios de Cabana e Coristanco 
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Muíño no val fluvial do río Lourido 



O río das nosas vidas: o Anllóns 

 

Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 

 

55 

 

 

 

Punto de vertido incontrolado no monte, en Coristanco 

 

Perdemos ao río das nosas vidas 

Que están a facer as Administracións responsables para evitalo? Que estamos a facer cada un de 

nós para evitalo? Que están a facer os concellos? Que está a facer Augas de Galicia? 

A nosa pasividade, a pasividade de cada un de nós e de todos, compromete a saúde do río das 

nosas vidas: o Anllóns. 
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Val de Bello na parroquia de Corcoesto, que atravesa o rego de Sta. Margarida tributario do 

río Anllóns. As prantacións masivas de eucaliptais mudan a paisaxe 

 

3.- Cando o río Anllóns movía a economía das comunidades ribeiregas 

 

Arestora vivimos de espaldas aos ríos. Sen embargo, isto non foi así noutros tempos. A xente 

vivía de cara os ríos, que era dos que obtiña o sustento de cada día. Así no río Anllóns existían 

ao longo do seu discorrer muíños fariñeiros, batáns, pesqueiras, as  famosas lampreeiras, 

mexilóns de río, salmóns, fábricas de madeira, telleiras…etc. Multitude de actividades 

económicas todas elas que xiraban en torno á vida nos ríos. 
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Piñeiral á beira do río Anllóns, Langueirón, Ponteceso

 

Restos dos antigos muíños da Vitureira, municipio de Ponteceso. A data máis antiga da súa 

existencia é o ano 1767. 
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Vamos a lembrar algunhas desas actividades e acontecementos que xiraban en torno ao río. 

Aproveitamentos no río Anllóns 

O 24 de marzo de 1933 publicábase na Gaceta de Madrid nº 83, o expediente incoado por 

Manuel Vázquez Guntín, para unificar os aproveitamentos que posuía sobre o río Anllóns, no 

municipio de Ponteceso (A Coruña). 

Os aproveitamentos aos que se refería era a explotación hidroeléctrica dun salto de auga e a dun 

muíño fariñeiro na parroquia de Anllóns. 

 

Río Anllóns ao paso pola parroquia que leva o seu nome 

 

O volumen máximo que podía derivar do río era de 3.000 litros por segundo, con destino á 

producción de forza motriz para usos industriais e o establecemento dun muíño fariñeiro, non  
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puidendo distraer das augas en todo o seu recorrido ata a súa incorporación ao río, para ningún 

outro servizo, non alterar a súa composición e pureza e reservándose a Administración o dereito 

de obrigar en calquer momento ao concesionario á instalación dun módulo que limitara o caudal 

derivado ao concedido. 

O concesionario tería que coidar durante todo o tempo, que as obras construídas tiveran a 

suficiente impermeabilidade para que non houbese filtracións, escapes nin perda de auga. 

Ponte na Saímia sobre o río Anllóns 

 

As tarifas máximas aplicables que podería percibir o concesionaro eran: para alumeado:  0,10 

pesetas por hectovatio nas contratas a contador, e 2,3, 3,5, 5, 7, 8 e 11 pesetas por cada lámpada  
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de 5,8, 10,16, 25, 32 e 50 buxías, respectivamente, nas contratas a consumo libre durante toda a 

noite. 

Salto eléctrico na parroquia de Anllóns 

Para a forza motriz: 0,6 pesetas por hectovatio nos contratos a contador e nos que se establecera 

o consumo libre 4,50 pesetas por cabalo –ano ou 300 pesetas pola mesma unidade, exceptuados 

os meses de agosto e setembro. 
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Central hidroeléctrica na parroquia de Anllóns 

 

Casa da Luz na parroquia de Corcoesto 
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No referido á moenda percibiría unha vintecatroava parte do gran moído. 

Como era habitual naquela época, a Administración reservávase o dereito de tomar da concesión 

os volumes que fosen precisos para a conservación das estradas na forma  que estimara máis 

convinte, pero sen prexudicar as obras da concesión nin a explotación do aproveitamento. 

A concesión outorgábase por un prazo de setenta e cinco anos, a partir da data na que se 

autorizaba a súa explotación total ou parcial. Pasado este prazo a concesión revertía ao Estado 

libre de cargas, tal e como establecía o Real Decreto de 10 de novembro de 1922. As obras 

comezarían no prazo de seis meses, contados a partir da publicación da concesión na Gaceta de 

Madrid e terían que estar rematadas en dezaoito meses, desde esa data. 

 

Río Anllóns ao seu paso polo couto de Verdes, Coristanco 
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A desecación das marismas do Anllóns 

Na Gaceta de Madrid nº 336, do día 2 de decembro de 1869 publicábase por parte do Ministerio 

de Fomento, a autorización concedida a Manuela Rodríguez de Cancio, representada por Ignacio 

de las Heras, a concesión das marismas do Anllóns, na provincia da Coruña, para o seu 

aproveitamento con arranxo ao proxecto que presentara esta, para executar as obras de 

desecación e aproveitamento das marismas do río Anllóns, na ría de Ponteceso –Laxe. As obras 

de desecación mellorarían a navegación no río. 

A concesionaria pasaría a ser dona a perpetuidade dos terreos propios do Estado ou de uso 

comunal dos  pobos, según o establecido na Lei de augas daquela época. A concesionario 

quedaba orbrigada a depositar unha fianza dun 4% do orzamento das obras e a principalas no 

prazo dun ano, a continualas sin interrupción e deixalas completamente rematadas en 40 anos e 

a conservalas en bo estado. 

A falla de cumprimento dalgunha das obrigas mencionadas produciría a caducidade da 

concesión. A concesión realizábase sin prexuizo de terceiros e baixo a salvagrada dos intereses 

particulares. As persoas afectadas e prexudicadas poderían acudir aos Tribunais para a 

presentación das oportunas reclamacións.  Así o asinaba Echegaray, Director xeral de obras 

públicas, agricultura, industria e comercio daquela época. 
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Dada a carestía económica da época e a falla de alimentos agrícolas, eran bastante habituais as 

solicitudes para cultivar no dominio público hidráulico, ás beiras do Anllóns ou na súa 

desembocadura. 

Así o recollía tamén El Correo de Galicia, que facía referncia a unha solicitude de Juan 

Domínguez Canto, veciño de Ponteceso, para a agricultura na marxe dereita do río Anllós, no 

lugar denominado Xuncal Pequeno. 

 

O embarcadoiro do Pendón, en Cabana 

No BOE nº 191 do 9 de xullo de 1952, publicábase unha Orde asinada polo Director Xeral de 

Aduanas daquela época, pola que se habilitaba un punto da costa denominado “Pendón” (A 

Coruña), para o embarque e desembarco en réxime de cabotaxe de madeiras e materiais de 

construcción. 

A autorización concedíase a petición de José Blanco Cundíns, industrial madereiro de 

Ponteceso, na que pedía a habilitación deste punto, próximo á Aduana de Ponteceso, para o 

embarque e desembarco de madeiras do país en tronco ou aserradas na fábrica da súa 

propiedade, así como para descargar en igual réxime, cables, tellas, ladrillos e cementos con 

destino ao seu almacén de materiais de construcción que tamén posuía. 
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Alegaba o solicitante que a falta de habilitación deste punto lle orixinaba grandes prexuizos para 

o desarrollo da súa industria e gastos excesivos. 

Por elo, considerando que o punto denominado “Pendón” atopábase entre o chamado “Tullería” 

habilitado xa nesa época e a Aduana de Ponteceso, decídese habilitar o “Pendón” sito na 

parroquia de Cesullas, municipio de Cabana, para o embarque e desembarco, en réxime de 

cabotaxe. As operacións de cabotaxe terían que practicarse coa intervención e documentos da 

Aduana de Ponteceso, e baixo a vixiancia do Resgardo deste posto. O interesado debería realizar 

os despachos precisos e aboar as dietas e gastos do funcionariado que intervira nas operacións 

que se autorizaban. 

 

Empresarios da madeira  

A data de 28 de agosto de 1954 contaban con certificado profesional clase A para a compra de 

madeira os seguintes industriais: 

Maximino García Rellán de Ponteceso, para a compra de 250 metros cúbicos de madeira anuais. 

Manuel Martínez Suárez de Cabana, para a compra de 750 metros cúbicos de madeira anuais. 
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Agustín Fondo Costa de Cabana, para a compra de 400 metros cúbicos. 

Ramón Blanco Cundíns de Cabana, para a compra de 450 metros cúbicos. 

Jesús Eiroa Gómez de Cabana, para a compra de 500 metros cúbicos. 

 

Antigo aserradoiro en venda. O lixo invade moitas destas instalacións abandonadas

 

Antigos aserradoiros de madeira, hoxe abandonados e sen actividade. A política forestalista da 

Xunta de Galicia supuxo o peche de centos destas empresas familiares e a “invasión” de 

plantíos de eucaliptos, a meirande parte con destino á multinacional pasteira Ence 
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Antigo aserradoiro de madeira en Maseiros, no lugar do Bosque 

 

 

Antigo aserradoiro na parroquia de Corcoesto 
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Posuía certificado ou autorización clase B: 

José María Blanco Díaz de Cabana para 700 metros cúbicos. 

Manuel Pet Romero de Cores, Ponteceso para 750 metros cúbicos. 

Antonio Lema Otero, de Borneiro, Cabana para 750 metros cúbicos. 

 

 

Ponte de Xabarido sobre o río Anllóns, Corcoesto 
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A Fundación “Joaquín Martínez Verdes” da parroquia de San Félix de Anllóns 

Quen era Joaquín Martínez Verdes? 

Joaquín Martínez Verdes era natural da parroquia de San Félix de Anllóns. Faceleu o 12 de 

agosto de 1911 na cidade de Azul, República da Arxentina. No seu testamento realizado ante o 

notario Andrés Regueiro Vázquez dispuxo formalizar un Colexio de Ensinanza Primaria, que 

levaría o seu nome na parroquia de Anllóns. Para o seu sustento económico asignou a renda dos 

bens que posuía na súa parroquia de orixe e outras, cedidas en alugueiro a Perfecto Barca, a 

cambio de 45 ferrados de trigo. Estes froitos dividirianse en tres partes: unha para as reparacións 

da casa, útiles e outros gastos do Colexio, outra para repartir entre os pobres de solemnidade da 

parroquia de Anllóns e outra para custear unha misa de aniversario anual e o mantemento do 

panteón familiar ubicado no atrio desta parroquia. 

A Fundación foi clasificada como de beneficencia particular docente privada por Orde do 

Ministerio de Educación Nacional o 13 de decembro de 1945, coa obriga de formular 

orzamentos e rendir contas ao Protectorado. 

O 27 de xullo de 1950 publicábase no BOE o acordo polo que se concedía a esta Fundación 

“Joaquín Martínez Verdes” a exención do imposto sobre os bens das persoas xurídicas, a 

instancia de Bernardo Martínez González. Asinaba o acordo o Director General do Contencioso 

do Estado, naquela época Franciso Gómez de Llano. 
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Un río de morte… 

O 1 de xuño de 1922 o Diario independente “El Compostelano” recollía  a noticia do achádego 

do cadáver de Manuel Lista Lorenzo, de 36 anos e veciño de Cances, no lugar coñecido como o 

“Pozo” de Santa Mariña do Remuíño, na parroquia de Corcoesto. Os restos da minaría na zona, 

neste caso un pozo sen cerrar causaban a morte dunha persoa. 
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Restos do muro dun antigo salto de auga para a producción eléctrica no río Anllóns 

 

Mariñana 

O 15 de novembro de 1925, no nº 22 da revista ilustrada “Mariñana” do director –propietario 

Eduardo García Ramos publicábase unha fotografía do río Anllóns. 
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Cando o río Anllóns era un río salmoneiro… 

 

Salmón pescado no río Anllóns por Max Borrel. Fotografía que se conserva no Arquivo do 

Reino de Galicia. 
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Xa no ano 1794 había conflitos pola pesca no río. Dalgúns dos pleitos daquel ano destaca a 

importancia da pesca no río Grande do Anllóns e no pozo da Saimia, onde a chousa de 

Campolongo, no lugar da Garga, na fregresía de San Félix de Anllóns, entre Fernando Agar 

Bustillo e os seus irmáns con Francisco Romero. 

A Ponte Dona… 

O 11 de setembro de 2012 acometíanse as obras de reparación da Ponte Dona, no municipio de 

Ponteceso. As labores arqueolóxicas de control da obra realizáronse por Mar López Cordeiro. 

Muíño na Ponte Dona 

 

Durante os meses de agosto e setembro de 2012 realizouse a actuación arqueolóxica relacionada 

coas “Obras de Reparación da Ponte Dona sobre o río Anllóns”, nos municipios de Coristanco e 
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Ponteceso. O proxecto foi promovido pola Subdirección Xeral de Conservación e Resturación 

de Bens Culturais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 

Galicia. 

A ponte presentaba diversos danos de gravidade ocasionados polas últimas enchentas do río. 

A ponte está incluída no Inventario de pontes históricas de Galicia co código C-56 (Alvarado, 

Durán e Nárdiz 1991: 339). 

Segundo a veciñanza da zona a ponte foi construida por un industrial portugués para poder dar 

saída á madeira desde estas zonas a outras con mellores comunicacións. 

A referencia máis antiga sobre Ponte Dona é do ano 1839. Foi nomeada no poema Queixumes 

dos pinos do poeta Eduargo Pondal. 

Fotografía do proxecto “Control arqueológico de las obras de reparación de A Ponte Dona 

sobre el río Anllóns (Ponteceso y Coristanco, A Coruña). Informe valorativo /memoria 

técnica”, da arqueóloga María del Mar López Cordeiro. Ano 2012. 
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A ponte consta de cinco arcos para os que se empregaron dinteles de granito de bo tamaño. Ten 

catro pilas de planta rectagunlar e dimensións irregulares, máis anchas as centrais, con unha 

altura de 3,5 metros. 

Fotografía do proxecto da arqueóloga María del Mar López Cordeiro

 

O río Anllóns ao seu paso pola Ponte Dona. Ao fondo, a emblemática ponte 
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 Sorpresas arqueolóxicas, culturais e paisaxísticas ao longo do río Anllóns: os castros 

esquecidos, Castro Grande e Castro Pequeno, o Agro das Antas e os portos fluviais 

Por un lado a Barcia e por outro o río Anllóns, e onde o río fai un corno, aí están os Castros, en 

pleno Xuncal do Anllóns. Os montes veciñais Castro Grande e Castro Pequeno dominando o 

xuncal. A unha beira de Cabana, o Bosque, as brañas de Boedos, as Fontiñas e o Herbal de 

Laíño; e á outra, pola beira de Ponteceso, a Barcia. 

Como tributarios do Anllóns, por un lado o río de Anos que tras discorrer ao pé da Costa de 

Cabana, o monte Vilariño e a Agra dos Muíños desemboca xunto ás brañas de Boedo;  pola 

outra beira o río Cundíns desemboca xunto o lugar Alvedros e a Agra de Leas. 

É un área importante en canto a bens comúns veciñais, todos eles no municipio de Ponteceso. 

Así temos o Boedo Grande veciñal e o Boedo Pequeno veciñal. 

Curiosa tamén é a toponimia deste lugar. Nomes como Tabarcos, Barcos, Gabarcos…etc. 

Imaxe do IGN dos montes de Anllóns: Castro veciñal Grande e Castro veciñal Pequeno 

 

En fronte, preto do Corno está a Escombreira, microtopónimo que fai referencia ás labores que 

se realizaban ata hai pouco na parcela, por parte dalgunhas administracións locais que 

queimaban o lixo aquí. Ao pé dos Castros, o Porto de Lamas, un lugar seguro de paso polo 

medio do xuncal cara a parcela Capitana e o Agro das Antas, en dirección a Bouza Gudín. 
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As acacias invaden boa parte das beiras do río Anllóns 

 

 

 

Información da sede electrónica do Catastro 
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É tremenda a riqueza arqueolóxica desta área. E á beira do xuncal mesmo, a canteira de Sta. 

Cristina. De súpeto a paisaxe muda bruscamente para atoparnos cos restos da actividade mineira 

que socaba as marxes do Anllóns. Á outra beira da estrada, a distinto nivel, a outra canteira máis 

grande, a de Sta. Cecilia. 

 

 

Información da sede electrónica do Catastro 

 

Continuamos o camiño á beira do río cara a Pesqueira e o Bo Xuncal. A escasa distancia xa nos 

atopamos co núcleo urbano de Ponteceso. A outra beira, o dominio público marítimo terrestre 

que configura o LIC Río Anllóns. 

A importancia dos portos ao longo do río Anllóns: PortoXuán, no lugar de Leas 

Á beira de Maseiros e de Forniños, e en fronte a Reguiños, xa no lugar do Bosque, PortoXuán 

amósase como outro lugar de paso seguro do río. 
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Os portos fluviais eran lugares de paso seguros para cruzar o río.  

Son moi numerosos no río Anllóns 

 

Información da sede electrónica do Catastro 
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Información da sede electrónica do Catastro 

As Administracións públicas tamén dan a espalda ao río… 

Os efectos dos puríns, os herbicidas, o abuso de fertilizantes por parte das explotacións 

gandeiras cada vez de maior dimensión, a falla de saneamento dos núcleos poboacionais e o 

cambio climático están a afectar de xeito irreversible ao río Anllóns. 

 

Restos de purín nunha finca anexa ao río Anllóns no lugar de Cardezo, Corcoesto. A actividade 

gandeira e a sobrecarga de purín nas fincas puidera afectar ao río. 
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Os efectos dos puríns, os herbicidas, o abuso de fertilizantes por parte das explotacións 

gandeiras cada vez de maior dimensión, a falla de saneamento dos núcleos poboacionais e o 

cambio climático están a afectar de xeito irreversible ao río Anllóns 

  

O lixo invade calquer recuncho dos montes lindeiros co Anllóns 
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Lugares de culto á beira do Anllóns 

Destaca pola súa singularidade as ruínas da Capela, na parroquia de Anllóns. A microtoponimia 

neste caso proporciona indicios claros sobre da existencia dun lugar de culto, probablemente a 

Sta. Bárbara. Á beira desta parcela atópase o monte do Rei e as Lampreeiras, zona do río rica na 

pesca da lamprea. 

Nos séculos XVI e XVII era moi común que determinados bosques pertenceran ao dominio do 

Rei, sobre todo aqueles que podían representar ingresos para as arcas reais, a través de 

concesións de pesca ou de moenda. 

Mapa do IGN referido a parcela da Capela ou do monte da Capela. A súa beira, o monte do Rei 

e as Lampreeiras, as pesqueiras máis habituais no Anllóns 

 

4.- Sorpresas ao longo do curso fluvial do Anllóns: Porto dos Carros e Muíños Novos 

O curso do río tamén depara sorpresas. Así atopámonos no lugar de Vilariño, na parroquia de 

Beres co Porto dos Carros. Os portos fluviais eran lugares de paso seguros, neste caso para os 

carros. Moi preto, atopamos os Muíños Novos, e aquí destaca o muíño do Penelo. 
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Plano do IGN 

A microtoponimia non deixa de darnos gratas sorpresas. Así fai referencia a presencia de 

Carballeiras e Devesas nesta zona. 

Planimetría e fotografía do IGN 
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Os muíños da Retorta no municipio de Coristanco, na Ponte Dona 

 

Planimetría do IGN 

 

Muíño da Retorta, Ponte Dona 
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Planimetría do IGN 

 

5.- A industria e o comercio local en Cabana e Ponteceso, municipios ribeiregos do 

Anllóns, a principios do século XX: emprendedores, asteleiros, portos fluviais e de 

cabotaxe e moita, moita madeira. 

Hoxe en día están de moda nas zonas costeiras actividades diversas como as escolas de vela, os 

clubes náuticos, centros de interpretación da natureza…; pero que había nesas zonas a 

principios do século XX? 

 

Praia en Cabana de Bergantiños 
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O 13 de marzo de 1903 Xulián Tedín Leis solicitaba unha concesión na praia de Canduas, 

municipio de Cabana de Bergantiños para ampliar o asteleiro chamado Sanroledo, destinado á 

construción e reparación de embarcacións menores. Era a plena auxe dá carpintería de ribeira. 

No mesmo terreo había unha concesión mineira de Xosé María Fariña, a mina Vulcano, que 

extraía os recursos do subsolo. Ambos os dereitos coexistían simultaneamente xa que eran de 

momento compatibles. Así segundo o proxecto do enxeñeiro Emilio Pau de Soralme, o 

gobernador provincial autorizaba a ampliación do asteleiro. O reformulo dás obras de deslinde 

facíase en presenza do peticionario polo enxeñeiro Xefe de Obras públicas dá provincia. 

 

Foto Vidal. A madeira en toradas, acumulada no peirao do porto de Ponteceso. 

 

Ao remate dás obras, o enxeñeiro Xefe de Obras públicas procedía a un minucioso 

recoñecemento para comprobar que se cumprían as condicións estipuladas. No caso de que se 

cumpriran, devolvíase a fianza ao peticionario que alcanzaba ao 1% do importe do orzamento 

dás obras. Daba así ou inicio dás obras que quedaban sometidas a unha servidume marítimo-

terrestre de seis metros contigua á liña maior de maior preamar de augas vivas. 

Unha vez chegado o momento oportuno para que leglamente o Sr. Fariña puidera solicitar a  
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ocupación dá superficie que ocupaba o Sr. Tedín, no caso de ser necesario, instruiríase ou 

expediente para examinar e decidir cal dás dúas industrias establecidas debía en tal caso ser a 

preferida pola Administración, para autorizar a expropiación forzosa ou concesión definitiva dá 

superficie a un ou ao outro propietario. A falla de cumprimento polo concesionario de calquera 

dás condicións dá autorización era causa bastante para declarar a caducidade dá concesión, 

procedéndose neste caso consonte ao disposto na lei xeral de Obras públicas e ou seu 

regulamento. 

Corría o ano 1951…. 

 

Na Gaceta de Madrid (BOE) do 6 de xaneiro de 1951 publicábase a legalización dunha nova 

industria en Corcoesto. O peticionario era Jacinto Amigó Lera. O proxecto industrial referíase á 

instalación de liñas eléctricas de 10.000 voltios e redes de distribución en varios lugares dos 

municipios de Malpica, Ponteceso, Cabana, Coristanco e Carballo, con un total de 200 KVA., 

con enerxía procedente da central de Corcoesto e “Electra del Jallas”. 
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Só empregaría na fabricación material nacional. 

 

Detalle do anuncio da Gaceta de Madrid, ano 1951. 

 

Caseta de obra, sede do clube náutico de Cabana de Bergantiños. O feísmo afecta ás paisaxes 

litorais 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/04/19/a-industria-e-o-comercio-local-en-cabana-e-ponteceso-a-principios-do-seculo-xx-emprendedores-asteleiros-portos-de-cabotaxe-e-moita-madeira/img_20180330_174435/
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No ano 1926, o mesmo empresario Xulián Tedín Leis, solicitaba ao Ministerio de Facenda a 

habilitación dun punto denomindo “La Talleira”, na xurisdición da aduana de Ponteceso para o 

embarque e desembarco, en réxime de cabotaxe de determinadas mercadorías: madeira do país, 

subministros e provisións para buques…etc. 

A solicitude obtivo a autorización favorable pola importancia das rendas que se podía xerar para 

a Facenda real o desarrollo da industria local. Non obstante, quedaba limitada ás madeiras e a 

aquelas provisións que non estaban suxeitas a requisito de circulación na zona, coa condición de 

que as opracións debían ser intervidas pola aduana de Ponteceso. O empresario Tedín tería que 

aboar pola súa conta os custes de locomoción e dietas regulamentarias do funcionariado que 

asistía aos despachos e facilitaríalle os medios de verificalos. Por outra banda, esta autorización 

incrementaba o plantel da forza de Carabineiros na zona. 

Se ben oficialmenbte funcionaba desde 1919, a orixe da aduana de Ponteceso remóntase de facto 

a unha Real Orde do 1 de maio de 1894. Veciños e comerciantes da vila de Ponteceso 

solicitaban nesa data á raíña rexente María Cristina, a habilitación da aduana do porto de 

Ponteceso para a exportación de produtos do país.  A idea era evitar os grandes prexuizos que  

https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/04/19/a-industria-e-o-comercio-local-en-cabana-e-ponteceso-a-principios-do-seculo-xx-emprendedores-asteleiros-portos-de-cabotaxe-e-moita-madeira/img_20180330_174421/
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orixinaba ao comercio local o ter que conducir por cabotaxe as súas mercancías a outras aduanas 

para desde alí envialas ao estranxeiro. 

 

Embarcación chea de madeira no peirao 

 

Así a aduana de Ponteceso pasaría a estar servida por un empregado pericial, coa habilitación de 

terceira clase, é dicir, para a exportación en xeral, agás galenas (mineral composto de xofre e 

chumbo, de cor gris e que cristaliza en cubos. A galena é a mellor mena do chumbo), litarxirios 

(óxido de chumbo) e chumbos; para cabotaxe, e para a importación dos envases precisos para 

exportar as mercadorías do país. O chumbo, como mineral estratéxico para o Estado naquela 

época, tiña prohibida a súa exportación. 
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Futuro centro de interpretación do esteiro do Anllóns, en obras 

 

O 4 de xullo de 1929, outro empresario de Ponteceso, Expedito Vázquez Crespo, solicitaba 

autorización da aduana para importar abonos químicos. O fundamento da petición era a 

necesidade de abastecer a zona de tan importante materia para a agricultura, e abaratar os custes 

que tiña o produto no caso de ter que transportalo desde o porto da Coruña. 

A pesar da oposición da Cámara de Comercio da cidade, concédese a autorización para servir os 

produtos fertilizantes desde o porto mesmo de Ponteceso, e non desde o de Corme, posto que 

isto implicaría o traslado da mercadoría en gabarras desde os buques fondeados en Corme, o que 

obrigaba a incrementar o corpo de Carabineiros neste último punto. 
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Río Anllóns na desembocadura. 

 

As gabarras facilitaban o traslado as mercadorías aos buques fondeados nos portos principais. 

Eran embarcacións pequenas e chatas destinadas nos portos á carga e descarga dos barcos ou 

ben embarcacións máis grandes cás lanchas e xeralmente con cuberta, destinadas ao transporte 

de persoas ou mercadorías en zonas costeiras ou en ríos, que levaban a remolque doutra, a remo 

ou impulsada por motor. 

Andrés Mosquera Varela foi administrador da aduana de Ponteceso ata 1964. A importancia da 

aduana de Ponteceso estaba sen dúbida na saída de madeira dos montes da zona, aínda que en 

moita menor medida e de xeito puntual tamén saía caolín, titanio e wólfram. 

Directamente relacionada coa saída de madeira do porto de Ponteceso estaban os portos fluviais 

do río Anllóns. 

 

 



O río das nosas vidas: o Anllóns 

 

Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 

 

95 

 

 

 

Casa da vela en Cabana (antigo aserradoiro de Tedín), sen funcionamento aparente. 

 

O río Anllóns contou con varios portos naturais ao longo do seu percorrido ata a desembocadura 

na ría de Corme-Laxe. 

Así en Corcoesto había tres portos naturais: o porto da Vitureira ou do Resío Grande das 

Lamprieiras (en alusión á importancia das pesqueiras de lampreas do río), o porto de Coxeiros 

ou da Ponte Nova, entre a Ínsua Boa e Arnados e o Porto de Cardezo. 

Porto Coxeiros comunicaba a parroquia de Corcoesto coa veciña de Langueirón, no concello de 

Ponteceso. Era un lugar de abrigo á beira do río por onde se transitaba con gando e mercadorías 

diversas. A toponimia do municipio de Ponteceso refírese a este lugar como Ponte Nova. 

Antigamente o topónimo xa esquecido era Yusucas, en relación a un chan ermo e areoso. 
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Castelos de madeira na beira do Anllóns. 

 

Era tamen un lugar de captura de anguías, angulas, lampreas e troitas procedentes das diversas 

pesqueiras ubicadas ao longo do río. 

Coa instalación das antigas telleiras convertiríase nun lugar de acopio de materia prima para 

surtir aos fornos. Así no monte das Telleiras, detrás de Arnados, existe un referente toponímico 

relativo á importancia desta actividade. 

O porto fluvial de Cardezo queda aínda hoxe reflictido na toponimia e na microtoponimia do 

lugar de Corcoesto. Ubicado á beira do río Anllóns era un lugar de intensa actividade económica 

e social. Paso de persoas, animais, mercadorías diversas…etc. Na marxe fluvial oposta está o 

lugar de Balseiro, onde o guía das barcas ou balsas atravesaba o río con elas. As pesqueiras e as 

canles de ostras de auga doce axudaban na actividade dunha beira e outra do río. A isto había 

que engadir os carros de madeira que tirados por bois eran conducidos dun lado ao outro do río 

polo balseiro. As aceas e muíños fariñeiros, na parte alta do río (muíños da Vitureira e muíños 

da Regueira), covertíanse en lugares de intensa actividade social e cultural. 
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En relación á ponte de Cardezo cómpre lembrar que o seu nome en orixe era Ponte Cardoso. 

Dous afluentes do Anllóns, o rego de Erbecedo e o rego do Vilasuso desembocarían nel á altura 

do monte das Telleiras. 

Ás beiras do Anllóns, xa preto da desembocadura do río, encontrábase o antigo porto natural dos 

Boedos. 

Todas as ribeiras do Anllóns eran espazo para o tratamento da abundante madeira dos montes de 

Bergantiños, sobre todo dos concellos que beiraban o río no seu último treito: Ponteceso e 

Cabana de Bergantiños. A madeira, en torada, cortábase en táboa ou en puntal e dispoñíase en 

castelos a secar. Despois, agardaba a chegada das lanchas do Anllóns para ser transportada nun 

primeiro momento ao porto de cabotaxe de Corme para proseguir a súa viaxe por toda a costa 

peninsular española. Máis tarde, co porto de Ponteceso e a aduana mudarían as tornas para saír 

ao mundo directamente desde a desembocadura do río Anllóns. 

Naquela época era frecuente que empresarios locais botaran os seus propios barcos no peirao de 

Ponteceso. 
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6.- A importancia pasada do río Anllóns: desde as pesqueiras aos muíños fariñeiros. 

 

Cauce do río Anllóns 

Existen testemuñas documentais dabondo para acreditar a importancia histórica do río Anllóns 

no desenvolvemento da vida das comunidades ribeireñas. Así existen referencias numerosas ás 

canles de peixes, isto é, pesqueiras ou lampreeiras, para a pesca das lampreas do río. 

Tamén a toponimina referencia a presencia destas construcións ao longo do río. Así temos o 

topónimo Lamprieira, Lampreeiras, Gándara das Lampreeiras…etc. 

Unha pesqueira é unha construción, feita nun río, aproveitando un lugar natural, xeralmente un 

rochedo, de tal forma que o conxunto se habilita para a pesca, ou sexa en base a un muro ou 

varios, derívase a auga para un portillo estreito, no que se axusta unha rede especial para 

pescar  principalmente  lamprea pero tamén o salmón, o sable e outros peixes. Na súa 

construcción tiveron moito que ver xente que entendía as correntes dos ríos e eran grandes 

canteiros. 
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Estas redes que se axustan entre os poios chámanse viturón ou vutrón. 

Unha pesqueira é unha  construción, feita nun río, aproveitando un lugar natural, de tal forma 

que en base a un muro ou varios, derívase a auga para un portillo estreito, no que se axusta unha 

rede especial para pescar principalmente lamprea pero tamén o salmón, o sable e outros peixes. 

Na súa construcción tiveron moito que ver xente que entendía as correntes dos ríos e eran 

grandes canteiros. 

 

Restos dunha antiga pesqueira no río Anllóns ao seu paso por Xabariño ou Xabarín. Como 

curiosidade: nesta zona hai 3 topónimos similares pero referidos a lugares ben diferenciados, 

isto é, Xabarido, Xabariño e Xabarín. 

Así no río Anllóns, ao seu paso por Corcoesto, temos o lugar da Vitureira ou da Lamprieira, en 

clara alusión ás pesqueiras onde se colocaban os vituróns ou vutrón, é dicir, as redes que se 

axustan entre os poios para pescar as lampreas. 

O lugar da Lamprieira, preto do lugar de Xabarín ou Xabariño, en Corcoesto, fai alusión 

precisamente ao lugar do río onde se colocaban as lamprieiras, é dicir as redes para a captura de 

lamprea. 



O río das nosas vidas: o Anllóns 

 

Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 

 

100 

 

 

De igual xeito o topónimo da Vitureira, fai tamen relación aos vituróns ou vutróns para pescar 

salmón, anguías e lampreas. 

 

Debuxo dunha pesqueira ou pesco 

 

Debuxo dun viturón 

Información e fotografías de apoio obtidas de: “A pesca tradicional nos ríos de Galiza” de Lois 

Ladra 
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7.- A construcción das presas e das centrais hidroeléctricas, as chamadas “Fábricas da luz” 

deixaron na memoria as pesqueiras do río Anllóns. 

A vida nos ríos galegos e a abundancia piscícola era tan relevante que no lugar de Teixedo, en 

Corcoesto, chegouse a instalar a finais do século XVIII un secadoiro de salmón. A elo ben puido 

contribuir a proximidade do río Cardezo, tributario do río Anllóns, e a Regueira, onde 

desemboca o rego de Sta. Margarida de Baneira. 

 

Monte aberto da Boutureira, Armada e Monte Vixía. Camiño do Muíño, na parroquia veciña de 

Langueirón, Ponteceso. Abaixo da ponte, Os Pasos 

 

Os muíños de río presentan dous tipos fundamentais: os de rodicio coa roda motriz horizontal, 

que son os máis antigos e abundantes e os de bruia coa roda motriz vertical, que son máis 

recentes e se coñecen co nome de aceas. O muíño destinado ó trigo denomínase muíño albeiro. 

No século XVIII eran ben coñecidos os muíños de Diego Varela e a acea de Alonso de Lema, 

situados ás beiras do Anllóns. 

Construída na mesma canle dun río, a acea permite que a forza da corrente mova directamente 

unha roda hidráulica vertical de paletas, que a través dun sistema de engrenaxes (catalina e  
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lanterna), e de embragues, transmiten o movemento de xiro do eixe horizontal da roda ó eixe 

vertical dunha pedra de moer. 

 

 

8.- Os portos naturais fluviais do río Anllóns. Porto Coxeiros, en Corcoesto 

 

Río Anllóns ao seu paso por Corcoesto, con Ínsua Boa ao fondo 

Queremos resaltar a importancia que na antigüidade tiveron as vías fluviais como medio de 

comunicación para o transporte de todo tipo de marcadorías, precisamente nos tempos en que as 

estradas eran poucas e de non bo tránsito. 
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O río Anllóns contou con varios portos naturais ao longo do seu percorrido ata a desembocadura 

na ría de Corme-Laxe. 

Así en Corcoesto teriamos 3 portos naturais: o porto da Vitureira ou do Resío Grande das 

Lamprieiras, o porto de Coxeiros ou da Ponte Nova, entre a Ínsua Boa e Arnados e o Porto de 

Cardezo. 

 

Porto Coxeiros e a Ponte Nova, porto natural fluvial de Corcoesto e Ponteceso 

 

 

Porto Coxeiro, microtopónimo 
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Ponte Nova, microtopónimo 

 

En relación á ponte de Cardezo cómpre lembrar que o seu nome é Ponte Cardoso. Dous 

afluentes do Anllóns, o rego de Erbecedo e o rego do Vilasuso desembocarían nel á altura do 

monte das Telleiras. 

Ás beiras do Anllóns, xa preto da desembocadura do río, encóntrase o antigo porto natural dos 

Boedos. 

Porto Coxeiros comunica a parroquia de Corcoesto coa veciña de Langueirón, no concello de 

Ponteceso. Era un lugar de abrigo á beira do río por onde se transitaba con gando e mercadorías 

diversas. A toponimia do municipio de Ponteceso refírese a este lugar como Ponte Nova. 

Antigamente o topónimo xa esquecido era Yusucas, en relación a un chan ermo e areoso. 

Era tamen un lugar de captura de anguías, angulas, lampreas e troitas procedentes das diversas 

pesqueiras ubicadas ao longo do río. 

Coa instalación das antigas telleiras convertiríase nun lugar de acopio de materia prima para 

surtir aos fornos. Así no monte das Telleiras, detrás de Arnados, existe un referente toponímico 

relativo á importancia desta actividade. 
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Yusucas, antigo topónimo 

Todas as ribeiras do Anllóns eran espazo para o tratamento da abundante madeira dos montes de 

Bergantiños, maiormente dos concellos que beiraban o río no seu último treito: Ponteceso e 

Cabana de Bergantiños. A madeira, en torada, cortábase en táboa ou en puntal e dispoñíase en 

castelos a secar. Despois, agardaba a chegada das lanchas do Anllóns para que fose transportada 

ó porto de cabotaxe de Corme para proseguir a súa viaxe por toda a costa peninsular española. 
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9.- O porto fluvial de Cardezo nos séculos XVI-XVII. 

 

Porto fluvial de Cardezo na beira do río Anllóns. En fronte, o lugar de Balseiro 

 

O porto fluvial de Cardezo queda aínda hoxe reflictido na toponimia e na microtoponimia do 

lugar de Corcoesto. Ubicado á beira do río Anllóns era un lugar de intensa actividade económica 

e social. Paso de persoas, animais, mercadorías diversas…etc. Na marxe fluvial oposta está o 

lugar de Balseiro, onde o guía das barcas ou balsas atravesaba o río con elas. As pesqueiras e as 

canles de ostras de auga doce axudaban na actividade dunha beira e outra do río. A isto había 

que engadir os carros de madeira que tirados por bois eran conducidos dun lado ao outro do río 

polo balseiro. As aceas e muíños fariñeiros, na parte alta do río covertíanse en lugares de intensa 

actividade social e cultural. 

Máis tarde xurdirían as pontes, primeiro de madeira e logo de pedra, ata as pontes modernas do 

século XX. 
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No círculo o lugar de Porto, microtopónimo que aínda hoxe se conserva 

 

 

Microtopónimo Porto. Fonte: Sede Catastro 
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10.- Portocelo, un pequeno porto natural do río Anllóns, no concello de Coristanco 

 

O nome provén do latín Portucellus, diminutivo de Portus. Portocelo significa pois Portiño. 

Ao lado de Portocelo e á outra beira do río Lourido está o Batán, xa no municipio de Cabana de 

Bergantiños. 

Os batáns funcionaban coa forza hidráulica da auga e a súa función principal era bater os texidos 

que se fabricaban nos teares para darlles unha forma máis homoxénea. 

Neste caso o batán empregaba a forza da auga do río Lourido, tributario do río Anllóns, moi 

preto xa da desembocadura neste. 

Ademais do río Lourido, outro afluente, o rego Portocelo tamen é recibido polo Anllóns. 

A finais do século XVIII o camiño real que viña de Cereo bifurcábase para seguir a dirección de 

Portocelo e do Batán, continuar á beira do río Anllóns ata chegar ao campo de Sta. Mariña do 

Remuíño, en Corcoesto. 
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Portocelo, portiño natural á beira do río Anllóns, no municipio de Coristanco 

 

Imaxe antiga do camiño histórico que desde Cereo ía pola beira do río Anllóns ata a 

carballeira de Sta. Mariña do Remuíño, en Corcoesto 
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Batán, na toponimia do municipio de Cabana de Bergantiños, á beira do río Anllóns e o seu 

afluente, o río Lourido 

 

Portecelos, na toponimia do municipio de Coristanco 
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11.- As festas das comunidades ribeiregas do Anllóns: a banda de Cotelo, a banda de 

Pontedona, o gaiteiro de Vimianzo e o fogueteiro de Baio 

Nunha ollada á prensa histórica atopámonos co xornal El Ideal Gallego, que o 1 de setembro de 

1923, recollía no parágrafo referido á información rexional, noticias sobre das festas que se 

celebraban naquela época en torno ao río Anllóns. 

Así falaba das festas organizadas na honra de Santa Mariña, Santa Margarida e a Diviña Pastora, 

que tiñan lugar na vila de Ponteceso entre os días 8, 9, 10 e 11 de setembro. 

As festas comezaban con bombas de palenque e o repique das campás. A banda de música de 

Cotelo percorría as rúas tras saudar ás autoridades, alegrándoas con bonitos pasodobres. 

Esta mesma banda musical encargábase da verbena nocturna, a partir das nove da noite e todo 

nun ambiente no que destacaría a sorprendente iluminación. 

O día seguinte a banda de música de Cotelo repetiría actuación xa desde a mañanciña, con 

dianas e alboradas. Naquela época estaba de moda o paseo da Ponte e o Relleno, polo que era 

nestes espazos onte tiñan lugar a maior parte das celebracións festivas. 

A música tamén chegaba ao edificio da “Ayudantía de Marina”, onde de seis a nove da noite 

tamén tocaban as bandas de música. 

O día 10 a banda de Pontedona, a de Cotelo e as gaitas do país espertaban á veciñanza coas súas 

dianas e alboradas. Gran solemnidade tiña a misa na honra de Sta. Mariña, a que asistían 

numerosas autoridades. 

Este mesmo día ás catro e media da tarde había nun salón luxoso da vila, unha desfile de mozas 

de gran beleza, entre as mulleres elegantes da vila. Tamén carreiras pedestres. De oito a nove da 

noite o programa recollía un paseo de moda, amenizado polas bandas de música no Relleno e a 

Avenida da Ponte, lucindo por ambos paseos unha fermosa carroza típica do país, bailando a 

muiñeira dúas parellas de nenos dos dous sexos, aos acordes do afamado gaiteiro de Vimianzo, 

que iría acompañado do seu tamboril e bombo. Todos eles vestirían co traxe típico. 
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Foto Vidal – Ponteceso 

 

Pola noite de once a cinco da mañá luciría a fermosa iluminación á “veneciana” no Relleno, e 

no paseo tocarían as bandas de Cotelo e Pontedona, queimándose durante a velada unha 

soberbia colección de fogos artificiais e elevándose varias clases de globos polo pirotécnico de 

sona de Baio. Ao rematar este afamado pirotécnico dispararía un “cubo de fuego” de lucería. 

O día 11 volverían a repetirse o concerto da banda de Pontedona. A unha e media sairían as 

embarcacións habilitadas para a pasaxe, para o frondoso Bosque da vila, onde terían lugar as 

tradicionais merendas, disfrutando dos encantos da paraxe. 

De once a unha da noite, repetiríase a ilumanción e o derradeiro concerto musical do paseo no 

Relleno e a avenida da Ponte. Ademais organizaríanse dous festivais para o Casino e o Centro 

Artesán, na honra das familias e forasteiros. 
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Artigo do xoral El Ideal Gallego, de 1 de setembro de 1923 



O río das nosas vidas: o Anllóns 

 

Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 

 

114 

 

 

Escultura do gaiteiro realizada por un dos alumnos da Escola de Cantería da Deputación de 

Pontevedra 

 

12.- A desamortización de 1897 e a desaparición dos montes dos pobos 

 

 

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2019/03/29/a-desamortizacion-de-1897-e-a-desaparicion-dos-montes-dos-pobos/78-3/
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Os montes dos pobos ou de dominio público, que no ano 1897 non revestían carácter de interés 

xeral non foron exceptuados da desamortización, e polo tanto os concellos podían proceder a 

súa subasta, como así fixeron moitos deles, e así obter unha vía de financiación. 

A exclusión realizábase ao abeiro do artigo 4º do Real Decreto de 27 de febreiro de 1897, pola 

Comisión Clasificadora dos Montes Públicos da Dirección xeral de propiedades e dereitos do 

Estado, do Ministerio de Facenda e publicábase na Gaceta do 29 de agosto dese ano. 

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2019/03/29/a-desamortizacion-de-1897-e-a-desaparicion-dos-montes-dos-pobos/attachment/896/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2019/03/29/a-desamortizacion-de-1897-e-a-desaparicion-dos-montes-dos-pobos/99-3/
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O Catálogo permitiu que os montes de utilidade pública (máis coñecidos como “MUP”) sexan 

brillantes excepcións no panorama habitualmente desolador dos montes municipais españois. 

Moitos dos montes municipais exceptuados da declaración de utilidade público viron 

drásticamente mermada, ou totalmente desaparecida, mediante distintos procesos de 

privatización a súa superficie. 

Ponteceso chegou a perder máis de 535 hectáreas de monte público no proceso de 

desamortización de 1897 

 

O Catálogo de Montes de Utilidade Pública (CMUP) permitiu conservar como públicos os 

mellores montes desde 1901. Os efectos civís e administrativos que produce a inclusión dun 

monte no CMUP (inembargabilidade, inalienabilidade, presunción posesoria a favor da entidade 

propietaria, e, desde a entrada en vigor da Lei de Montes do 21 de novembro de 2003,  
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demanialidade en todos os casos), unidos á tradicional atribución da xestión destes montes á 

Administración Forestal estatal (desde a década de 1980, autonómica), que posúe medios 

económicos e humanos cos que as Entidades Locais -maioritarias posuidoras dos montes 

catalogados- non poden contar, aseguraron durante máis dun século unha continuidade e 

coherencia de xestión que poucas ramas da Administración poden mostrar no seu historial. 

Por unha banda o Catálogo serviu para conservar os montes nel incluidos, mais por outra banda 

foi a fin dos excluidos, que máis pronto que tarde foron subastados ou privatizados polos 

propios concellos. 

Cabana perdería unhas 226 hectáreas no proceso de desamortización dos montes públicos de 

1897, entre eles o Arró do Xuncal e o monte público do Corno 
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Tanto o concello de Cabana de Bergantiños como o de Ponteceso, por referirnos aos muncipios 

lindeiros co río Anllóns, foron uns dos que máis monte público perderon co proceso da 

desamortización. Así montes como o do Arró do Xuncal ou o do monte Corno na parroquia de 

Cesullas, o monte do Castro en Nantón e o monte común de Anós foron bos exemplos. 

No caso de Ponteceso, a desamortización rematou co carácter público de montes como o Martín, 

o de Sta. Cristina, Cadaveiras e Castiñeiras ou o Cava. Unhas 226 hectáreas no caso de Cesullas 

e unhas 535 hectáreas no caso de Ponteceso. 

A desamortización de boa parte dos montes públicos supuxo o empobrecemento das 

comunidades locais do rural, que pronto viron como estes pasaban a propiedades privadas, 

precisamente ás mans con máis recursos. Este proceso afectou á produción de alimentos tanto 

para as familias como para o gando. 

Posteriormente no ano 1901 ningún destes concellos conseguiría incluir ningún dos seus montes 

no Catálogo de montes de utilidade pública (CMUP). 

 

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2019/03/29/a-desamortizacion-de-1897-e-a-desaparicion-dos-montes-dos-pobos/img-20190309-wa0055/
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https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2019/03/29/a-desamortizacion-de-1897-e-a-desaparicion-dos-montes-dos-pobos/img-20190309-wa0023/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2019/03/29/a-desamortizacion-de-1897-e-a-desaparicion-dos-montes-dos-pobos/img-20190309-wa0030/
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13.- A necesidade de mellorar as pontes vencelladas ao río Anllóns 

 A Deputación da Coruña desacelera a obra de reconstrución da ponte de Xabarido, 

a pesar da falla de seguridade da infraestrutura 

A pesar da falla de seguridade estrutural da ponte de Xabarido e a pesar de contar con todas as 

autorizacións, a Deputación da Coruña, responsable da infraestrutura, semella frear o proxecto 

da súa reconstrución. 

O desinterés e desleixo das administracións e as prioridades políticas poderían estar a frear a 

inversión na ponte de Xabarido. 

 

 

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso e o deputado provincial 

carballés Xosé Regueira. Fonte: web provincial. 

 

En decembro de 2018, a asociación ambiental e cultural Petón do Lobo lembráballe ao 

Presidente da Deputación o compromiso co arranxo da ponte. A falla de seguridade estrutural 

podería poñer en perigo vidas humanas. 

O 7 de xullo de 2017, a Deputación provincial da Coruña solicitaba de Augas de Galicia, por 

atoparse nas marxes do río Anllóns, a autorización de obras no lugar de Ponte de Xabarido, 

concellos de Ponteceso e Cabana de Bergantiños (A Coruña). As obras solicitadas consistían na 

execución do proxecto de ”Construcción de puente sobre el río Anllóns y accesos en el p.k. 3-

800 de la DP-1405, de Pazos a Leas por Beres (Ponteceso e Cabana de Bergantiños). 
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Posteriormente o 21 de marzo de 2018, o órgano provincial citaba ás persoas interesadas para 

facer efectivo o pago do xustiprezo polos terreos expropiados necesarios para executar as obras. 

Despois da data citada o expediente retárdase e non se volve a obter información ao respecto. 

 

Ponte de Xabarido, Corcoesto 

 A necesidade de ampliar a ponte da Regueira, na parroquia de Corcoesto. As 

entidades veciñais solicitan á Deputación da Coruña a ampliación da CP-1405 e 

máis seguridade, á altura da curva da fervenza da Regueira 

 

Ponte da Regueira, Corcoesto 
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Ponte da Regueira, Corcoesto 
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14.- Ameazas futuras para o río Anllóns 

a) O camiño do Anllóns 

O camiño do Anllóns é un macroproxecto que consiste na execución dunha senda ao longo do 

cauce do río. A senda atravesaría os municipios de Laracha, Carballo, Coristanco, Ponteceso e 

Cabana de Bergantiños. A iniciativa é apoiada pola Deputación provincial da Coruña. 

O obxectivo é impulsar o atractivo turístico do río Anllóns. O problema é que ningunha das 

autoridades implicadas no macroproxecto falou, ata o de agora, dos impactos ambientais da 

iniciativa. 

b) Captación de augas do Anllóns para abastecer as parroquias de Nantón e Anos, no 

municipio de Cabana de Bergantiños 

A directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, comprometeuse co alcalde de Cabana, José 

Muíño, a contratar a redacción do proxecto necesario para acometer as actuacións, que inclúen 

unha nova captación no río Anllóns, unha estación de tratamento de auga potable e a conclusión 

do depósito que xa estaba previsto na anterior fase. Estes traballos darían por finalizado o 

proxecto, iniciado xa había máis de dez anos, para adecuar o abastecemento ás necesidades dos 

veciños de Nantón e Anos. O orzamento total é de 1,2 millóns de euros e ata o momento 

realizouse parte do depósito e as conducións.  

Que impacto terá esta nova captación no río Anllóns? 
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Depósitos de auga de Baneira, abandonados entre a maleza 

c) Os vertidos de fecais no litoral cabanés e que afectan a ría de Corme –Laxe 

Un fallo na rede de saneamento municipal remata con verteduras permanentes á ría de Corme –

Laxe. Boa parte da carga residual da veciñanza de Neaño remata directamente na ría. 

Os malos cheiros e a presenza de roedores e insectos en cantidades importantes, alarmaron a 

algunha veciñanza próxima, que alertou dos fallos á Xunta de Galicia e ao Seprona. 

Unha tubaxe aberta verte permanentemente a un salgueiral próximo á primeira liña do litoral. 

Cando a vertedura é moi abundante, as filtracións das augas residuais cóanse por debaixo do 

paseo marítimo ata chegar á praia e ao mar. 

Augas de Galicia abriu un expediente sancionador ao concello de Cabana de Bergantiños. 
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Fallos no saneamento de augas residuais no litoral de Cabana de Bergantiños (A Coruña) 

O que máis preocupa á veciñanza é que a maoiría descoñecía que existía un fallo no saneamento 

das augas residuais, posto que pensaban que a rede de fecais comunicaba coa depuradora de 

Lodeiro, na veciña parroquia de Canduas, cando non é así. De feito, cando se realizaran as 

obras, supostamente instaláranse 9 km de tubaxes e colectores para conducir as augas residuais 

de Neaño ata a depuradora de Lodeiro, e polo que se ve non foi así. De feito, o saneamento 

integral da liña costeira de Cabana acadara no seu día un orzamento de 420 millóns das antigas 

pesetas. 

A veciñanza tamén se pregunta a que se adica a empresa que xestiona as augas municipais, a 

coruñesa OGPO, S.L e os motivos polos que desde o concello non se alertou a poboación deste 

problema nin se supervisa a actividade da concesionaria para evitar este tipo de problemas 

ambientais. 



O río das nosas vidas: o Anllóns 

 

Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 

 

126 

 

 

Fallos no saneamento de augas residuais no litoral de Cabana de Bergantiños (A Coruña) 

 

É indignante e incrible que se esté a producir o que ocorre con estas verteduras no lugar de 

Neaño, posto que pódese producir un deterioro importante dos espazos da Rede Natura, do 

litoral e con consecuencias inmediatas para a saúde pública e os bancos marisqueiros da ría de 

Corme –Laxe. 
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Fallos no saneamento de augas residuais no litoral de Cabana de Bergantiños (A Coruña)
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Fallos no saneamento de augas residuais no litoral de Cabana de Bergantiños (A Coruña) 

d) Obras nos cauces dos ríos 

O 5 de xuño deste ano o municipio de Cabana de Bergantiños solicitaba de Augas de Galicia por 

atoparse nas marxes de varios ríos, a autorización de obras, en varios lugares, Concello de 

Cabana de Bergantiños (A Coruña), en relación ao expediente: DH.W15.66134. 

As obras solicitadas consistían na execución do proxecto de:” Ampliación, mantenimiento y 

mejora de viales municipales en el Concello de Cabana de Bergantiños”. 

Cada vez son máis frecuentes as obras públicas na marxe ou preto dos cauces fluviais. 
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15.- A pegada hídrica 

A pegada hídrica, tamén coñecida como «water footprint», defínese como o volume total de 

auga doce que se utiliza para a produción de servizos e bens dunha comunidade, empresa ou 

individuos.  

Realízase unha medición do volume de auga consumida e contaminada que se utilizou durante o 

proceso de produción. Pegada de auga: prognosticouse que para o ano 2025 2/3 da poboación 

mundial comezará a sufrir escaseza dos recursos hídricos.  

 

 

 

Fonte: sustentabilidade.com 

 

Nos últimos estudos realizados prognosticouse que para o ano 2025, 2/3 da poboación mundial 

comezará a sufrir escaseza dos recursos hídricos se non comezaremos a racionalizar o noso 

consumo de auga agora.  

Para lograr calcular a calcular a pegada hídrica dun individuo ou comunidade, débense de 

considerar os seguintes elementos:  

• Pegada hídrica Azul: volume de auga doce extraída de masas de auga superficiais ou 

subterráneas que consome ou evapora un cultivo ou se inclúe nun produto, e non se devolve ao 

medio ambiente.  

• Pegada hídrica Verde: volume de auga proveniente da choiva e humidade que consome ou 

evapora un cultivo e que non se perde por escorrentía.  
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• Pegada hídrica gris: volume total de auga doce necesaria para diluír unha masa de auga 

contaminada por calquera actividade, xa sexa agrícola, industrial ou doméstica.  

 

Na actualidade para producir un quilo de carne vermella, os produtores necesitan investir preto 

de 16.000 litros de auga e no caso do arroz son 3.000 litros de auga. Debido á taxa de consumo 

actual de bens e servizos a pegada de auga da poboación mundial ha chegado a niveis excesivos.  

 

 

 

O cambio climático, as secas e condicións que viven moitos países na actualidade como o 

continente africano han levado á crise que viven agora.  

 

Entre os cambios que podemos facer para o reducir a pegada hídrica dun individuo, sociedade, 

ou produto agrícola ou industrial:  

• Debemos de implementar máis na nosa alimentación vexetais que se cultivan en localizacións 

onde o seu consumo de auga sexa máis sustentable en relación aos recursos hídricos dispoñibles 

e reducir o consumo de produtos procedentes de gando alimentado intensivamente.  
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• Facer un uso eficiente da auga na agricultura, reducindo ou optimizando o uso de auga de rega, 

co fin de non esgotar a auga dispoñible na conca e así asegurar unha produción agrícola 

sustentable e rendible a longo prazo.  

• No referente á actividade industrial, optimizar o uso da auga para reducir efluentes e cargas 

contaminantes, implementando técnicas de reutilización e reciclaxe de auga.  

• Exercer unha compra intelixente, estudando de onde proveñen os produtos que consumimos e 

se o consumo de auga na súa cadea de subministración é sustentable.  

• Aforrar auga nas nosas actividades cotiás, cando facemos actividades como: lavar pratos, 

cepillar os dentes, bañarse, lavar roupa entre outras opcións.  

 

O cambio inicia en nós mesmos, logremos que a nosa pegada de auga sexa mínima. A crise de 

auga está preto e non sabemos se o día de mañá poderemos seguir gozando este beneficio.  

 

Que podemos facer para reducir a pegada hídrica como consumidores?  

 

1. Consumir produtos de proximidade co fin de evitar a pegada hídrica virtual. Basta con fixarse 

na etiquetaxe para saber a procedencia destes produtos ou pezas, como no caso da roupa.  

2. Reducir o consumo de determinados alimentos máis demandantes de auga, como son a carne 

ou os procesados e potenciar o consumo de froitas e verduras. Así mesmo, realizar unha compra 

responsable para evitar o desperdicio alimentario, pois contribuirá a reducir a pegada hídrica.  

3. Asumir a economía circular para reducir o consumo (alongando a vida útil dos produtos que 

utilizamos), reusar e reciclar.  

4. Concienciar sobre un uso responsable da auga no noso día a día, como poden ser utilizar 

lavalouzas, en lugar de fregar a man, reutilizar a auga de ferver alimentos para regar plantas, 

usar a lavadora completamente chea, dosificar a auga da cisterna ou empregar a ducha en lugar 

da bañeira para lavarnos.  
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Fotografía do igrexario da parroquia de Corcoesto: a auga da fonte dos Píos e da fonte do 

Rechabo dan lugar a dous regos, tributarios do Anllóns, que alimentan estas terras 

 

Ría de Corme –Laxe, onde desemboca o río Anllóns 

 



O río das nosas vidas: o Anllóns 

 

Asociación ambiental e cultural Petón do Lobo 

 

133 

 

 

 

16.- Cuestionario de autoavaliación 

 

Que aprendiches despois de ler este libro? 

Autoavaliación 

Intenta constestar correctamente ás seguintes preguntas tipo test. Cada pregunta 

presenta tres respostas alternativas e só unha delas é válida. 

1.- Onde nace o río Anllóns? 

a) Na pena Gallada, nos montes de Xalo 

b) Na fonte Cardeira, no lugar de Aldemunde 

c) Na fonte da Pedra, en Laracha 

Resposta correcta: ____ 

2.- Indica dos seguintes cal é un afluente do río Anllóns. 

a) Río Lourido 

b) Río Mouro 

c) Rego do Madroño 

Resposta correcta: ____ 

3.- Que é a pegada hídrica? 

a) É a pegada que deixamos ao camiñar sobre da auga 

b) É un termo científico acuñado para falar da seca nos ríos 
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c) É o volume total de auga doce que se utiliza para a produción de servizos e 

bens dunha comunidade, empresa ou individuos.  

Resposta correcta: ____ 

4.- Cales son os principais problemas do río Anllóns? 

a) A sobreexplotación do río 

b) O abuso de pesticidas, herbicidas, puríns… 

c) As respostas a) e b) son correctas. 

Resposta correcta: ____ 

5.- Indica cal dos seguintes pode ser un dos efectos dos herbicidas unha vez no 

interior do corpo humano… 

a) Suplantar as hormonas naturais, especialmente os estrógenos. 

b) Provocar alteracións relacionadas coa fertilidade e o desenvolvemento dos 

órganos sexuais. 

c) As respostas a) e b) son correctas. 

Resposta correcta: ____ 

6.- Que elemento químico ten nas súas augas o río Anllóns, en concentracións 

anómalas, despois de pasar por Corcoesto e que é consecuencia da minaría? 

a) Ouro 

b) Cobre 

c) Arsénico 

Resposta correcta: ____ 
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7.- Que é a eutrofización? 

a) É o enriquecemento en nutrientes dun ecosistema acuático. 

b) É á achega máis ou menos masiva de nutrientes inorgánicos de nitróxeno e 

fósforo nun ecosistema acuático. 

c) As respostas a) e b) son correctas. 

Resposta correcta: ____ 

8.- Onde nace o río Lourido? 

a) Na pena Gallada, nos montes de Xalo 

b) Na fonte Cardeira, no lugar de Aldemunde 

c) Na fonte de Sta. Margarida de Baneira 

Resposta correcta: ____ 

9.- Que rego afluente do Anllóns atravesa o val de Bello e conforma a fervenza da 

Regueira, na parroquia de Corcoesto? 

a) O rego Batán 

b) O rego de Viladesuso 

c) O rego de Sta. Margarida  

Resposta correcta: ____ 

10.- Que afluente do río Lourido lle aporta boa parte do seu caudal antes da súa 

desembocadura no Anllóns? 

a) O rego Batán 
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b) O rego Cardezo 

 

c) O rego de Cesullas 

 

Solucións:  

1a), 2a), 3c), 4c), 5c), 6c), 7c), 8b), 9c), 10a) 
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 Sabías que…? 

O 20 de maio celebrarase o Día Mundial das Abellas, un dos máis importantes polinizadores que 

hai na natureza. A FAO (Organización das Nacións Unidas para a Alimentación) considera que 

das pouco máis de 100 especies de cultivos que proporcionan o 90% dos alimentos para máis de 

146 países, polo menos 71 cultivos son polinizados por distintas especies de abellas de orixe 

silvestre. 

 

A contínua extensión das áreas urbanas, a deforestación, a contaminación ambiental e sobre todo 

o recorrer á química en cantidades masivas, a miúdo indiscriminadas, para a loita contra as 

pragas dos cultivos, provocaron a diminución e a total desaparición nalgunhas áreas dos 

polinizadores salvaxes: abellóns, abellas solitarias, avespas, dípteros, coleópteros, etc, que en 

certa medida contribuían á polinización. 



 

 

 


