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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL 

Correo electrónico: planificacion.conservacion@ xunta.gal.  

Asunto: Plan de xestión da paisaxe protexida Os Penedos. 

 

Don/Doña _______________________________________________________________________ con DNI. Número 

________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_________________________________________________________________, municipio de _______________, 

provincia__________________, teléfono ________________________________. 

EXPÓN: 

Á vista do ANUNCIO do 9 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a 

participación pública a memoria inicial do Plan de xestión da paisaxe protexida Os Penedos de Pasarela e Traba, 

nos concellos de Vimianzo e Laxe (A Coruña), por medio do presente escrito realiza as seguintes ALEGACIÓNS: 

PRIMEIRA.- Non se pode entender a paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba como unha paisaxe 

aillada da súa entorna e do contexto espacial no que se localiza. 

No documento da Memoria inicial trátase a esta Paisaxe como un espazo cerrado e aillado do contexto e do 

espazo onde se localiza, isto é, a liña do litoral e de todos os elementos que interactúan cos Penedos e destes 

entre sí. 

A Paisaxe Protexida Penedos de Pasarela e Traba non se pode entender nin interpretar descontextualizada 

ou ao marxe da entorna que a rodea, nin da lagoa de Traba, nin da lagoa da Mina, nin dos miradores da 

entorna, nin dos observatorios ornitolóxicos, nin da liña do litoral nin do mar, nin dos cursos de agua e 

humedais da entorna, nin dos roteiros e rutas turísticas, nin do abondoso patrimonio cultural…etc. 

Cómpre por tanto estender a análise da Memoria do documento inicial ao espazo adxacente ás 212 hectáreas que 

conforman os Penedos de Pasarela e Traba. O tratamento illado deste espazo produce a súa descontextualización 

espazo -temporal e acabaríase xestionando unha “illa” paisaxística, cultural e biolóxica sin sentido algún. 

Así temos o Petróglifo de Pena Xestosa, o Dolmen de Fornela de Mouros, o Dolmen do Forno de Vales, os Batáns 

do Mosquetín,…etc. 
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Dolmen de Forno de Vales 

SEGUNDA.-  A paisaxe non ten límites e os límites neste caso veñen configurados pola liña do horizonte (skyline). 

Para a Memoria inicial do Plan de xestión dos Penedos de Pasarela e Traba a paisaxe protexida limítase a 212 
hectáreas e 761 parcelas do catastro inmobiliario. Mais se levantamos á vista e ollamos ao horizonte descubrimos 

que a cunca visual da Paisaxe Protexida dos Penedos abrangue moito máis..., ata a liña do ceo..., porque a paisaxe 

non ten límites. 

Polo tanto debérase ter en conta tamén e incorporar na Memoria a análise da paisaxe ata o horizonte que rodea a 

esas 212 hectáreas ou 761 parcelas do catastro inmobiliario. 
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TERCEIRA.- Non se entende a paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba desvinculada da entorna do 

litoral 

O mar, o litoral e a liña de costa xogan un papel fundamental mesmo na configuración bioxeolóxica dos Penedos. 
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Vista do litoral desde os Penedos de Pasarela e Traba 

 

Vista da Lagoa de Traba 
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Observatorio de aves 

 

Vista dos Penedos desde a Lagoa de Traba 
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Sendeiros 

 

Vista desde o Miradoiro da Lagoa 
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Os Penedos, a Lagoa de Traba e o litoral 

CUARTA.- Non se entende como se permite o uso eólico na entorna da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela 
e Traba. O uso eólico debe ser un uso prohibido en canto que xera Feísmo Paisaxístico e elimina a funcionalidade 

paisaxística do espazo e da entorna espacial na que se localiza. 

As estacións eólicas non poden afectar ao patrimonio sonoro das paisaxes protexidas. 

Proxectos de parques eólicos como o proxecto do parque eólico Soesto afecta de forma severa á Paisaxe 
Protexida Penedos de Pasarela e Traba (ACORDO do 6 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo 

que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización 

administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do 

proxecto do parque eólico Soesto, nos concellos de Laxe e Vimianzo (A Coruña) (expediente IN408A 2020/073B)). 
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QUINTA.- Non se avaliou o patrimonio auditivo nin olfativo da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba 

Porque as paisaxes tamén teñen cheiros, sons, espertan sentimentos, proxectan soños e frustracións. Desde esta 

mirada as paisaxes ademais de verse, tamén se poden oír, cheirar, saborear, palpar, en definitiva, pódense sentir. 
De aí a importancia do patrimonio sonoro dunha paisaxe e a importancia do arquivo sonoro como fonte da 

memoria e do patrimonio. A intanxibilidade da paisaxe coñécese por medio da cultura, principalmente polos 
costumes de quen as habita, xa que a construción destas, xeran necesariamente unha percepción do territorio 

alterando a paisaxe comprendida á súa antollo dalgunha maneira, debido a que se entende o que se percibe. 

Por iso o Plan de conservación da paisaxe dos Penedos de Pasarela e Traba debe recoller o patrimonio sonoro 

desta paisaxe e este debe ser conservado como elemento caracterizador e inherente a esta, e incluso o 

patrimonio olfativo, como xa está a realizar a Unión Europea, en relación ao patrimonio olfativo de determinadas 

rexións do continente. 

SEXTA.- Debérase eliminar os plantíos de eucaliptos na entorna da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e 

Traba 

Tanto os plantíos de eucaliptus como os parques eólicos producen Feísmo Paisaxístico e desvirtúan a 

funcionalidade da Paisaxe Protexida Penedos de Pasarela e Traba. 

SÉTIMA.- Débese reforzar e aceptar  ás consideracións achegadas pola cidadanía a esta memoria inicial en canto 

que a participación pública é o piar fundamental do Convenio europeo da Paisaxaxe. 

➢ O patrimonio cultural material e inmaterial dos Penedos de Pasarela e Traba. O Dereito a Paisaxear 

No núcleo de Pasarela, en Vimianzo, collemos o desvío da estrada á Laxe, en dirección ao núcleo do Penedo. 
Pasado este núcleo continuamos pola pista de Pasarela (polígono 501, parcela 9017) ata chegar ás paraxes da 

Calzada e da Cova da Raposa. Temos dúas posibilidades: seguir o camiño ou continuar monte arriba cara a 
Gándara da Barca. Seguimos este último. Atravesamos a Salgueira e a paraxe Camiño a Laxe. A toponimia 
indícanos que estamos a seguir o antigo Camiño Real. Chegamos á Gándara da Barca e ao Brañal da paraxe da 

Cruz. Deixamos a Fonte de Sudre ou Xudre á esquerda e a Fonte da Merenda. Nos planos antigos indícanse dúas 

rutas para chegar á Laxe, o camiño de Pararela á San Simón de Nande ou o camiño de Traba cara a lagoa do 

mesmo nome, en dirección a Laxe pola beira da costa. 
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Na Fonte do Sudre nace o rego de Calabanda, tributario do rego dos Muíños. Este nace a escasos metros do rego 
da Albariza, na paraxe Estiva da Calzada). Estamos ante unha paisaxe con abondosa presencia de fontes e canles 

como a Canle Agueiros, Cans dos Agueiros ou Canle Aqueiros. 

A paraxe da Calzada, en Vimianzo, identifícase no catastro polo polígono 501 parcelas 2078 e seguintes. 
Pasaríamos pola Cova da Raposa. A esquerda fica a Gándara Baroa. Pasariamos polo Brañal da Torre da Moa. 

Continuamos polas Gándaras e os Castrallóns. A nosa esquerda está a Pena da Moa e o Castelo. 

Baixamos en dirección a Prado Lucía, que nos traslada á memoria as parcelas con nome de mulleres, tan 
frecuentes na Costa da Morte. Atrás queda a Pedra do Bico, o Campo dos Bois no lugar de Foxiños en Pedrapico, 

Laxe. 

Outra posibilidade é empregar o Camiño das Gallas comezando na Pedra Zapata, o inicio do camiño á Serra e ás 
Gallas. Na estrada á Laxe está o Cotón de Arantiña, a Cova das Laxes, o Vao de Arantiña, a Furna…etc. Na paraxe 

de Arantiña nace a Fontiña de Arantiña. 

Logo de pasar polas Gallas chegamos ao Castelo da Trabe e continuamos por un camiño sen nome (polígono 32 
parcela 9003). Continuamos por outra pista, definida como polígono 31 parcela 9009 e camiñamos polos 

Castrallóns ata o Castelo e a Pedra da Moa (polígono 31 parcela 119). Volvemos sobre os nosos pasos ata chegar 

ao lugar de Costa, no Rueiro, e enlazar coa AC -433. 

O Castelo da Pedra da Moa linda cos Castrallóns, co prado Lucía, coa Torre da Moa e o Castelo da Trabe e o Pinar 
do Castelo. Pero tamén é unha zona con gran número de recursos hídricos. Así temos o rego do Caldeirón que 

nace nesta paraxe.   

O rego da Rumbada nace nas Gallas, o polígono 31 parcela 164. Na Arantiña nace un rego innominado que conflue 

no rego do río Vao, á altura do Cotón (Laxe), xunto con outro rego sen codificar que abrolla na Porta Chan, preto 

da presa de Soltaduro, Rascalobos, o rego das Albarizas e a Pena dos Mouros. 

➢ Paisaxes identitarias 

O Prado das Moas (polígono 7 parcelas 291, 292, 293,..), Panceira (onde nace a Fonte Corvo Panceira), A Aguieira e 

a  Galla de Peña Forcada que delimitan os municipios de Laxe e Vimianzo, a Arantiña, o Canliño, o Campo das 
Lebres, o Coto de Cabrún (262 metros), o Rascalobos (274 metros), o Alto de Rascalobos (300 metros), o Petón de 

San Xoán, As Carballosas, o Petón Gordo, Foltraños, O Castelo (222 metros), a Torre da Moa (274 metros), a Galla 

da Pena Forcada (273 metros), o Canleirón, o Pinchón (256 metros), o Boedo, a Pedra Grande da Barca, o Cebro, A 
Salgueira, o Muíño do Rolo, o Muíño do Fial, a Ponte do Foxo, os Castrallóns, O Monte Redondo, A Pena Raposa 
(268 metros), a Cruz de Pasarela, o Monte de Vadalama, a Gándara da Barca, O Brañal, A Cruz, o Mato da Cruz, a 

Panceira, O Castelo, o Monte Meán, o Monte da Armada, Os Foxiños, o río de Traba (este río nace ao pé dos 

Lameiros, preto do Dolmen da Fornella e do Aprazaduiro), o Canleirón (nesta paraxe nace un afluente do río Traba 
que discorre entre os Castrallóns e o Monte Redondo), Pena dos Mouros, O Castro, a Lagoa de Traba, a Agra de 

Traba, os Boedos, o Armeán, a Punta Corveiro, a Punta de Traba, a Punta da Cruz de Rosa, a Pedra dos 

Altariños…etc. 

➢ Estruturas castelarias 

O Castelo da Trabe, o Castelo da Pedra da Moa, a Torre da Moa, os Castrallóns, O Castelo… 

É moi posible a existencia de estruturas castelarias medievais, de feito atopóranse dúas liñas de muro de sillares e 
cerámica tardorromana e medieval. Hai quen sitúa aquí as Aras Sextianas. En 1975 o investigador Pedro Marfany 
sinalara na Torre da Moa unhas piletas de sacrificio castrexas ou romanas, con canles de desaugue que van cara o 

precipicio. 

Antón Rodríguez Casal, na Carta arqueolóxica do partido xudicial de Carballo (1975), infórmanos dun recinto 
castrense no alto da Torre dá  Moa, con defensas naturais e cunha terraza cara ao poñente, na que se observan 

dous lenzos de muros que poderían corresponder a unha construción medieval. Referencia tamén a abundancia 

de cerámica  tardorromana e medieval. 
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Ata aquí tamén chegaba a vía Per Tola Marítima construída polos romanos para acceder a todo este territorio. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

Teña por presentadas as alegacións á memoria inicial do Plan de xestión da paisaxe protexida Os Penedos de 
Pasarela e Traba, nos concellos de Vimianzo e Laxe (A Coruña) e proceda a incorporar as mesmas á Memoria e ao 

plan de xestión dos Penedos. 

No documento da Memoria inicial trátase a esta Paisaxe como un espazo cerrado e aillado do contexto e do 
espazo onde se localiza, isto é, a liña do litoral e de todos os elementos que interactúan cos Penedos e destes 

entre sí. 

A Paisaxe Protexida Penedos de Pasarela e Traba non se pode entender nin interpretar descontextualizada ou ao 
marxe da entorna que a rodea, nin da lagoa de Traba, nin da lagoa da Mina, nin dos miradores da entorna, nin dos 
observatorios ornitolóxicos, nin da liña do litoral nin do mar, nin dos cursos de agua e humedais da entorna, nin 

dos roteiros e rutas turísticas, nin do abondoso patrimonio cultural, nin do patrimonio inmaterial, nin do 

patrimonio sonoro e olfativo,…etc. 

Cómpre por tanto estender a análise da Memoria do documento inicial ao espazo adxacente ás 212 hectáreas que 
conforman os Penedos de Pasarela e Traba e ata a liña do horizonte. O tratamento illado deste espazo produce a 

súa descontextualización espazo -temporal e acabaríase xestionando unha “illa” paisaxística, cultural e biolóxica 

sin sentido algún. 

Por outra banda, as estacións eólicas non poden afectar ao patrimonio sonoro das paisaxes protexidas nin se 

debe permitir a instalación de estacións eólicas na entorna da Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba. 
Estas instalacións contribúen a xerar Feísmo Paisaxístico e á descontextualización e perda da funcionalidade 

paisaxística dos Penedos. 

Ademais coartan e limitan o Dereito a Paisaxear que debe ser recoñecido e respectado en virtude do Convenio 

europeo da Paisaxe. 

Respéctense as Paisaxes identitarias e simbólicas e as estruturas castelarias mencionadas na parte expositiva 

deste escrito. 

Pasarela, 27 de novembro de 2022 

 

 

Asdo.-__________________________ 

 

 


