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Atios
vai a por todas
Iniciamos os trámites para acadar a propiedade 
dos terreos das canteiras.

INFORMES

O Concello do Porriño 
saldou a débeda coa 
comunidade. 

ENTREVISTA

Manuel Rodríguez 
Pichel, xerente de 
Blokdegal.

GUÍA

Fontes e mananciais 
de Atios. 

LEI DE AUGAS

Como afecta a nova 
Lei de Augas as 
traídas veciñais.
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Grazas e a traballar! 

Ten nas súas mans un novo número da revista Pedra 
que Fala e non poderíamos comezalo sen darlle as mais 
sinceras grazas a todos os comuneiros que apoiaron a 
candidatura presidida por Juan José Domínguez, Piño. 
Os que formamos parte desta xunta rectora temos como 
único fin traballar polo ben do patrimonio comunal e 
en consecuencia, polo ben de todos os comuneiros e 
veciños. A maioría apoiou a boa xestión, o esforzo, a 
transparencia e a honestidade que os membros desta 
xunta rectora desenvolvemos na etapa anterior e que 
seguro imos mellorar coa incorporación de novas 
persoas. Imos levar a cabo un ambicioso programa de 
feitos e neste primeiro ano xa cumprimos algunha das 
promesas. 

Debemos salientar o importantísimo reto de futuro 
que nos marcamos coa reclamación da titularidade 
do terreo non clasificado e no que están as canteiras. 
Un proceso que nos levará tempo e diñeiro, pero que 
suporá un antes e un despois no benestar dos veciños 
da parroquia. Agora presentamos o obxectivo, tempo 
haberá de falar sobre cómo discorre o camiño.

Temos que destacar tamén que por fin o Concello do 
Porriño pagou o que lle debía a comunidade. Despois 
dunha negociación frustrante e dos atrancos que puxo 
o goberno local, finalmente imperou o sentido común e 
saldouse a débeda. Con eses cartos a comunidade vai 
darlle un avance importante as obras no centro social e 
cultural para poñelo ó servizo dos veciños, satisfacendo 
así unha vella demanda. Lembremos tamén que queda 
aínda unha parte da débeda pendente de resolución 
xudicial. 

E dende esta xunta rectora saudamos os compoñentes 
do novo goberno local saído das eleccións do 22 de 
maio. Felicitamos os gañadores e advertimos que pola 
senda do diálogo e a colaboración respectuosa, esta 
xunta rectora arrimará sempre o ombro para axudar e 
defender aos veciños de Atios.

editorial
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Atios quere a propiedade das canteiras
A xunta de montes inicia os trámites para a reivindicación dos terreos comunais ocupados polas canteiras. O 

primeiro paso é presentar unha reclamación administrativa perante o Concello do Porriño e a partir de aí comeza 
un longo proceso xudicial que pode durar uns cinco anos. Se Atios consigue o que xa conseguiron parroquias como 
Cabral ou Amoedo, podería ingresar directamente o que os empresarios pagan ao Concello pola ocupación do 
terreo.   

Se gañamos, os cartos 
que agora os canteiros pagan ao 
Concello terán que entregalos á 
parroquia. Arestora o Concello 
do Porriño recada algo máis 
dun millón de euros ano polas 
explotacións de Atios e Budiño. 
A Atios pertence arredor do 
60%.

Redacción PQF 

No ano 1998 o Tribunal Supremo 
frustraba as esperanzas da parroquia 
de Atios de sentirse dona de todos os 
seu montes. Naquela sentenza, da que 
por certo foi poñente un maxistrado 
galego, o xuíz dixo que os veciños de 
Atios non podemos obter beneficio 
do aproveitamento das canteiras, 
que o titular é o Concello e a el lle 
corresponden as rendas do negocio.

Perdeuse esa batalla pero non a guerra, 
como se adoita dicir. Queda aínda unha 
posibilidade de que os veciños sexan 
donos do que sempre foi patrimonio 
comunal. Ese camiño que aínda está 
por explorar é a reclamación na vía 
civil –o preito anterior expuxérase na 
vía do contencioso-administrativo- da 
propiedade dos terreos nos que están 
asentadas as explotacións de granito, 
as canteiras. Por esa vía transitaron 
con éxito outras comunidades e por 
esa vía vai camiñar tamén Atios.

Se a Cabral, Teis ou Amoedo lles foi 
recoñecida a titularidade dos terreos 
do aeroporto, a Madroa ou o parque 
empresarial respectivamente, por que 

a Atios non se lle vai recoñecer? Os 
camiños da Xustiza son inescrutables, 
sabémolo, pero cremos que temos 
a razón do noso lado. Se nos asiste 
o dereito que nos asista tamén a 
xustiza. 

A asemblea do pasado 9 de abril 
aprobou por unanimidade emprender 
este reto. A cuestión require un 
importante traballo previo. En primeiro 
lugar debemos identificar a superficie 
concreta que imos reclamar. 
Comezaremos polas superficies 
das canteiras que o Concello ten 
delimitadas na parroquia de Atios 
e en función das cales lles cobra un 
canon de ocupación ou arrendamento. 
Son datos oficiais públicos e deles 
partiremos.

En menos de cinco anos, se o asunto 
non se atranca polo medio, Atios 
saberá se lle corresponde ou non a 
propiedade dos terreos onde están 
agora as canteiras. Se a comunidade 
gaña o preito, os cartos que agora 
os canteiros pagan ao Concello terán 
que entregalos á parroquia. Arestora 
o Concello do Porriño recada algo 
máis dun millón de euros ao ano polas 

explotacións de Atios e Budiño, unha 
cantidade que se obtén de multiplicar 
1.190.000 m2 que ocupan as canteiras 
por 0.90 euros, o prezo do m2. A 
Atios pertence arredor do 60 % da 
superficie e en consecuencia tamén 
lle corresponde o 60 % da recadación. 
Falamos dunha renda de máis de 
medio millón de euros anuais só para a 
parroquia. Pero son contas da leiteira 
que non cómpre facer alegremente 
xa que a última palabra a teñen os 
tribunais. 

Dende o concello do Porriño o asunto 
vese con preocupación. As arcas 
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Debemos identificar a 
superficie concreta que imos 
reclamar. Comezaremos polas 
superficies das canteiras que 
o Concello ten delimitadas na 
parroquia, e en función das 
cales lles cobra un canon de 
ocupación ou arrendamento.

O proceso consta de varias fases, son as seguintes:

1. A primeira consiste na reclamación administrativa previa 
a vía xurisdicional civil ante o Concello do Porriño, que ten 
un prazo de tres meses para resolver. Este é un trámite 
obrigatorio antes de presentar a reclamación na vía xudicial.

2. Transcorridos eses tres meses pódese presentar xa a 
demanda civil ante os xulgados de 1ª instancia do Porriño. 
Nesta fase o previsto é que non haxa resolución nun prazo 
inferior a dous anos, dependendo do xulgado que toque.

3. Contra a Sentencia de 1ª instancia cabe interpoñer pola 
parte que perda recurso de apelación ante a Audiencia 
Provincial de Pontevedra. Entre seis meses e un ano tardaría 
a Audiencia en ditar sentenza.

4. E, finalmente, contra esta sentenza de 2ª instancia 
(apelación) cabe interpoñer pola parte que perda recurso 
de casación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 
Aquí, no alto tribunal galego con sede na Coruña, remata o 
proceso para ben ou para mal. A resolución podería tardar 
arredor dun ano.

municipais deixarían de percibir un 
ingreso importante. É certo que na 
actual situación de crise económica 
a contribución das canteiras é agora 
moi inferior a esa cantidade. Moitas 
empresas non están a abonar o canon 
e non se sabe como evolucionará o 
sector nos anos vindeiros. Ademais 
estase a pensar nun cambio no sistema 
de recadación, trocar o cobro do 
canon por un aluguer ou un concepto 
semellante. Chegado o momento, e se 
a sentenza é favorable, a comunidade 
de Atios subrogarase nos contratos 
de arrendamento que o Concello teña 
subscrito cos canteiros.
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Traballos no monte

Redacción PQF 

Un dos grandes traballos acometidos 
no último ano pola xunta rectora foi o 
desbroce e limpeza dunha importante 
superficie do monte. A comunidade 
acolleuse a unha subvención para 
facer roza manual e mecanizada con 
cargo as axudas para a prevención 
de incendios. En total actuouse sobre 
30 hectáreas, que comprenden unha 
faixa de 20 metros a cada lado da 
pista que une o Faro co Castelo, e 
tamén noutras zonas do monte, sobre 
todo na marxe das pistas forestais. 
O importe total dos traballos foi de 
36.000 euros. Dúas empresas foron 
as adxudicatarias, Desbroces Caselas 

asumiu o desbroce e limpeza de 22 
hectáreas e Laxes Ambiental, de 
8 hectáreas. A pesar da situación 
económica, a xunta rectora decidiu 
afrontar esta actuación e contratou 
tamén o triturado dos restos. 

A Consellería aprobou finalmente 
unha subvención de 28.940 euros, 
que xa foi ingresada na conta da 
comunidade. Obrigados polos curtos 
prazos que impuxo a Consellería, todo 
o traballo realizouse en apenas un 
mes e rematou o 25 de outubro.

Desta roza saíu bastante madeira que 
foi aproveitada por moitos comuneiros 
e veciños.

Os montes quedaron limpos de vexetación nas beiras da pista.

MONTES LIMPOS PARA EVITAR INCENDIOS

Un ano máis convidamos aos veciños 
e comuneiros a participaren na 
Agrupación de Vixilancia Forestal 
contra incendios. No seu momento 
convocaremos aos que se apunten e 
queiran colaborar para establecer as 

quendas de vixilancia. Coma sempre 
grazas a todos por aportar o seu tempo 
e esforzo en conseguir que o lume 
non entre no noso monte. Estámolo 
conseguindo. Un entorno natural san 
é o mellor para todos.

CONVOCATORIA AGRUPACION VIXILANCIA

Non é un asunto que competa a esta 
xunta de montes, pero por se alguén 
se interesa pola cuestión, contamos 
que se está proceder ó selado da 
antiga canteira de feldespato que 
había nas Ínsuas. O propietario é José 
Lorenzo, fillo e herdeiro do propietario 
de Catusa. Está obrigado pola lei de 
minas a restaurar as explotacións 
inactivas, así que contratou unha 
empresa para facelo. Serán precisos 
varios millóns de metros cúbicos de 
terra para encher a fosa da canteira. 
No seu día, outra empresa que optaba 
ao recheo consultou coa comunidade 
para que lle permitira o paso de 
camións polo monte. A xunta rectora 
esixiu contraprestacións. Non houbo 
trato finalmente. Agora os camións 
discorren polas vías municipais, 
porque o Concello ten a obriga de 
facilitar o acceso para este tipo de 
traballos. Polo momento non hai 
un tránsito elevado que motive as 
protestas dos veciños, pero cabería 
esixir que os danos causados nos 
camiños sexan reparados.

Serán precisos millóns de metros cúbicos de 
terra para encher a fosa da canteira.

CANTEIRA DAS ÍNSUAS
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PLANTACIÓN DE 
NOGUEIRAS

A finais do pasado mes de febreiro os 
membros da xunta rectora participaron 
nunha plantación de nogueiras na 
zona do Coto, que foi restaurada. 
Plantáronse arredor de 70 árbores 
da especie juglans regia (nogueira 
común), que dá froito. Só media ducia 
de exemplares secou, o resto foi arriba 

e ten bo aspecto. A nogueira é unha 
árbore de crecemento relativamente 
rápido. Ademais de rexenerar este 
espazo con frondosas, tanto as persoas 

como a fauna da zona terán noces coas 
que alimentarse dentro duns anos. En 
todo o monte plantáronse arredor de 
200 nogueiras.

Momento da plantación na que participaron membros da xunta.

Se miramos de fronte cara o monte 
de Atios, veremos a dereita un claro 
no medio do arborado moi preto das 
canteiras. Trátase da zona de Fonte 
Maceira onde se está a realizar unha 
corta de eucalipto. A corta a feito 
estaba prevista no Plan de Ordenación 
do monte e foi aprobada na asemblea 
de novembro do 2007. Foi adxudicada 

á empresa Norfor que ofreceu un prezo 
de 28,65 euros polo eucalipto e de 15 
e 28 euros para o piñeiro de puntal e 
rolla, respectivamente. Polo momento 
extraéronse na zona de Fonte Maceira 
2.034 toneladas de eucalipto, que 
reportou a comunidade uns ingresos de 
64.104,66 euros. Cómpre lembrar aquí 
que a empresa adiantara un ingreso a 

conta de 53.900 euros, solicitado pola 
comunidade para facermos fronte ao 
pago da anterior roza mencionada.
En Fonte Maceira resta por cortar un 
tranzón de piñeiro e no Roupeiro tamén 
se cortará o eucalipto que está preto 
do campo de fútbol. A comunidade 
prevé ingresar por esta madeira que 
resta en torno a 20.000 euros.

CORTA NA FONTE MACEIRA E NO ROUPEIRO

Aspecto actual da ladeira de Fonte Maceira trala 
corta.

As nogueiras xa teñen folla.
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PISTA NOVA NO
MONTE ALTO

A xunta rectora presentou ante o 
Distrito Forestal unha proposta para 
a construción dunha nova pista que 
discorre pola parte alta do monte. Tería 
unha lonxitude total de 1.632 metros, 
divididos en tres tramos. Realmente 
pista nova só sería un tramo de 
756 metros, xa que os outros dous 
corresponden a camiños xa existentes, 
que só habería que ensanchar e 
mellorar. A pista arranca no camiño 
que sube dende a balsa anti incendios 
–no final da pista do Roupeiro-, ata a 
Pena Aguda. Aí comezaría o trazado 
novo que discorre case pegado ao 
linde con Couso ata chegar a zona 
coñecida como Pedra que Fala, onde 
entroncaría cun camiño xa feito que 
leva ata a pista do Faro. O obxectivo 
é contar cun acceso franco e rápido 
a parte máis alta, necesario en caso 
de incendio. Hai un treito no que é 
preciso escavar no penedo para facer 
a calzada. 

Punto onde arranca a nova pista

SELADO E MURO NA 
CANTEIRA DO CARBÓN

Ultimase o recheo da canteira 
do Carbón. En próximas datas 
procederemos a rematar o selado e 
planificaremos a terra que alí se verteu. 
Máis tarde plantaremos pinos, como 
está previsto no plan de ordenación 
forestal. Contra o camiño construíuse 
un muro de escolleira coas pedras que 
se acumulaban na ladeira do monte e 
que proceden da canteira que no seu 
día se explotou.

Parte do muro de escolleira feito coa mampostería sobrante da propia canteira

Rectificación:

A dirección da revista Pedra que Fala 
quere facer a seguinte corrección 
da información contida na noticia “A 
canteira do Carbón xa é historia”, 
publicada no número 6 da revista. 
O administrador da empresa 

Construcciones Xeiteiro S.L. é Jesús 
Pérez Lorenzo, fillo do comuneiro 
Jesús Pérez Rodríguez, e non Antonio 
Pérez como se dicía na información. 
Jesús Pérez Rodríguez non ten 
ningún vínculo legal coa empresa 
Construcciones Xeiteiro, S.L. Polo 

tanto foi unicamente a empresa –e, 
no seu nome, o seu administrador 
legal-, quen preiteou coa comunidade 
de Montes de Atios pola canteira do 
Carbón e quen, unha vez perdido o 
preito, debe abonar as costas do xuízo 
ás que foi condenada. 
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Dende tempos inmemoriais o home 
aproveitou os mananciais e nacentes 
naturais para beber e coller auga. Co 
paso dos anos, realizou obras para captar 
esa auga e conducila ata as vivendas. 
Naceron así as traídas particulares -dun 
ou varios propietarios- que os propios 
veciños financiaron e puxeron en valor. 
Pero, como sucede noutros casos, isto 
fíxose á marxe da lei, porque daquela non 
había normas que o regularan. As augas 
subterráneas son patrimonio público 
–igual que os recursos minerais-, e 
como tal só se deben explotar mediante 
concesión. Pero entre nós, esa concesión 
nunca se deu porque nunca se esixiu e 
porque foron os propios veciños os que 
tiveron que buscar a auga que ninguén 
lles subministrou por outro lado.

A Xunta aprobou a nova Lei de Augas 
que está a causar certa polémica porque 
obriga ás traídas veciñais e aos pozos 
particulares a se legalizaren. Moitos 
usuarios xa o están facendo. Cómpre dicir 
que, trala presión de moitos colectivos 
que o consideraban inxusto, finalmente 
non imos ter que pagar o canon da auga, 
do que quedan exentos os pozos, as 
traídas rurais e os destinados a usos 
gandeiros e agrícolas.

Debe loubarse o espírito da lei, que promove 
un consumo responsable e eficiente dun 
recurso cada vez máis escaso.

No seguinte artigo explícase como afecta 
aos veciños de Atios a Lei 9/2010, do 4 
de novembro, de Augas de Galicia.

Traídas e 
pozos legais En primeiro termo, debe terse presente 

que é unha lei estatal* a que determina 
a obriga de que todo aproveitamento do 
dominio público hidráulico (mananciais 
de pozos e traídas) sexa debidamente 
autorizado por medio da correspondente 
concesión por parte do Organismo 
competente. O uso prolongado no 
tempo de ditos recursos hidráulicos non 
outorga aos usuarios que non gocen de 
concesión dereito algún sobre estes. A 
auga é un ben de dominio público sobre 
o cal soamente se poden establecer 
usos de carácter privativo mediante 
concesión (de tal modo que, mentres 
non conste a concesión a favor dos 
veciños, calquera podería solicitar o 
uso de dito auga).

En todo caso, as instalacións executadas 
polos veciños para a captación desa 
auga non poderían ser integradas por 
parte da Administración concedente 
como parte das concesións que se 
outorgasen sobre estes a terceiros. 
Deberán ser estes os que acometesen 
as instalacións que correspondesen, 
sen que tampouco se poida impoñer a 
obriga sobre os titulares de terreos de 
permitir o paso de ditas instalacións 
sobre as súas propiedades, ao ser 
claras as previsións do art. 61 do Real 
Decreto Lexislativo 1/2001 e art. 99 
do Real Decreto 849/1986, no senso 
de determinar que “toda concesión 
se entenderá feita sen prexuízo de 
terceiros”; debendo desenvolverse 
expediente expropiatorio para a 
imposición de servidume de acueduto 
pola Administración competente en 
caso de oposición do titular do terreo.

Resulta factible a legalización das 
instalacións existentes se a concesión se 
solicita polos veciños que as executaron, 
sen que deban desenvolver trámite algún 
co propietario dos terreos (tanto se trate 
dun particular como da Comunidade de 
Montes Veciñais en Man Común) sempre 
que non exista oposición deste. Non 
obstante, resulta aconsellable, para evitar 
eventuais reclamacións, documentar 
debidamente a cesión do uso dos terreos 
dos que se trate.

O que se legaliza mediante a concesión 
é o uso do auga, polo que non cabe a 
posibilidade de que se legalicen as 
instalacións con independencia deste. 
En todo caso, se dita concesión se 
solicita por un terceiro, non ten por 
qué realizarse do mesmo modo que o 

desenvolvido ata ese momento (podería 
solicitarse para outros usos e caudais e 
con instalacións diferentes).

Incluso unha vez legalizada unha traída, 
se existe sobrante de caudal pode vir 
un terceiro a solicitar concesión con 
respecto a dito sobrante sempre que 
non se afecte á primeira.

Para solicitar a concesión de uso de 
auga ten que acreditarse a ausencia 
de abastecemento público; podendo 
ser solicitada de modo individual 
(normalmente no caso de captacións 
mediante pozos) ou en réxime de 
Comunidade de Usuarios (debendo 
constituírse esta aprobando os seus 
Estatutos).

Se contempla como infracción leve a 
“captación de augas superficiais ou 
subterráneas sen a correspondente 
concesión ou autorización cando sexa 
precisa, así como a realización de 
traballos ou mantemento por calquera 
medio que faga presumir a realización 
ou continuación da captación de ditas 
augas”. Podendo impoñerse sanción 
de ata 5.000 euros sempre que non se 
teñan ocasionados danos ao dominio 
público e de ata 30.000 euros nos 
supostos restantes.

A Xunta de Galicia chegou a un acordo 
cos sindicatos agrarios ó abeiro do cal se 
exime do pago do canon establecido na 
lei a propietarios de pozos particulares 
e traídas veciñais que xestionan o seu 
propio abastecemento, alí onde a rede 
municipal non chega. Ademais non 
haberá obriga de instalar contadores 
nas captacións propias de auga. 

Aínda así, cómpre agardar ao ditame de 
dita norma para comprobar a realidade 
da aplicación de dito canon (sendo o 
canon a aplicar ata ese momento o de 
saneamento regulado na Lei 8/1993, 
do 23 de xuño, da Administración 
Hidráulica de Galicia, o cal non resulta 
de aplicación aos usos domésticos en 
aglomeracións urbanas de menos de 
20.000 habitantes, así como en aqueles 
núcleos que non conten con rede de 
sumidoiros).

Eva Comesaña, avogada do despacho 
Calixto Escariz

*Concretamente, o art. 59.1 do Real Decreto 
Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei de Augas e o art. 
93 do Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo 
que se aproba o Regulamento do Dominio Público 
Hidráulico-,

Réxime legal aplicable ás traídas veciñais e aplicación 
do canon previsto na lei.
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MURO EN CATABOI

A xunta de montes quere facer 
públicos uns feitos que considera 
de enorme gravidade e que foron 
protagonizados o pasado 16 de maio 
por membros do goberno municipal 
encabezado por Nelson Santos. Con 
caracter previo cabe dicir que a xunta 
de montes comunicou hai un ano o 
goberno local da súa intención de 
unificar as parcelas do Monte Pereiro 
(campo de fútbol e pista de karts) e 
realizar un muro de cerre do recinto. 
Os veciños da zona estaban de acordo, 
pero incomprensiblemente o alcalde 
sempre puxo reparos a esa obra a que 
sen dúbida temos dereito. Daquela 
decidimos solicitar unha licenza de 
obra menor. Presentamos a solicitude 
o 24 de novembro do ano pasado. O 
concello fainos un requirimento e 
dámoslle cumprimento o día 24 de 
xaneiro. Dende entón non houbo máis 
comunicación nin impedimentos. Polo 
tanto, entendemos que a licenza foi 
concedida por silencio administrativo 
e así nolo confirman os informes 
xurídicos que pedimos.

O alcalde parou a obra a 
berros

Pois ben, o pasado 16 de maio, arredor 
das cinco da tarde se presentan en 
Cataboi o alcalde Nelson Santos 
acompañado dos concelleiros José 
Manuel Jacobo e Alejandro Lorenzo. O 
alcalde, nunha actitude impropia dun 
mandatario público, comeza a increpar 
ao traballador da comunidade Jesús 
Pereira Martínez e tamén a Manuel 
Pereira Fernández, arrendatario da 
parcela. Pronuncia palabras en voz 
alta, berrando, cun ton  desprezativo 
cara os dous presentes e tamén a 
xunta de montes de Atios. Por toda 

explicación di que aquel muro non se 
pode levantar e que “quén é a xunta de 
montes para desobedecelo”. Despois 
ordena aos dous concelleiros que 
marchen porque el queda agardando 
pola policía local. Durante a espera 
permanece sentado nos bloques sen 
dirixir palabra as dúas persoas alí 
presentes. O alcalde mesmo fai un 
xesto de desprezo dicindo que “non 
tiña nada que falar”. Máis tarde chega 
un axente da policía local que identifica 
a Jesús e a Manuel e dilles que teñen 
que parar a obra. O traballador da 
comunidade esixe a paralización por 
escrito, pero o policía responde que 
non hai papel e que el é a autoridade.

A obra estivo parada uns días, pero 
como non había unha orde por escrito 
reanudouse o día 23. Inmediatamente 
se presentan dous axentes da policía 
local e entregan agora si unha orde 
de paralización. Daquela houbo que 
parar os traballos. A xunta de montes 
presentou no Concello as alegacións 

pertinentes e tamén un escrito de 
queixa polo comportamento do 
goberno local. 

Defendemos que a obra é 
legal

Defendemos a legalidade da obra xa 
que conta cos trámites administrativos 
esixidos pola lei. Cabe dicir tamén que 
o alcalde Nelson Santos non actúa 
coa mesma dilixencia noutros casos 
en Atios nos que se podería estar 
incumprindo a lei, como é o caso dun 
muro en Rape ou a apropiación dun 
terreo municipal no Covelo.

O comportamento do alcalde é 
incomprensible nun representante 
público, os problemas non se resolven 
a berros. No seu momento saberase 
quen ten a razón, porque a lei está 
por riba de calquera, sexa a xunta 
de montes ou o propio alcalde. Pero 
cremos que os comuneiros de Atios 
non se merecen esa falta de respecto.

Muro de peche da parcela de Cataboi
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BALDÍO DO COVELO

A xunta rectora entende que se está 
a producir unha apropiación indebida 
dun terreo público no baldío do Covelo. 
Por iso ven exercendo todos os actos 
e trámites aos que ten dereito para 
reverter esta situación. No mes de 
outubro do ano pasado presentouse 
ante o Concello do Porriño a 
solicitude para que se inicie de oficio 
un expediente de recuperación do 
que entendemos que é patrimonio 
municipal. O Concello non respondeu 
a nosa solicitude, en cambio si lle 
concedeu licenza de obra ao veciño que 
levantou un cerre con postes e reixa 
enriba de terreo público. Segundo o 
Concello, a licenza concédese porque 
ese terreo non está inventariado no 
catastro como municipal. A ausencia 
no inventario non significa que non 
sexa de titularidade municipal. 

O camiño que discorre polo baldío si 
consta como público, pero non toda 
parcela. É certo tamén que no catastro 
tampouco figura que ese terreo 
sexa propiedade de José Rodríguez 
ou os seus herdeiros. Así que a 
xunta de montes vén de presentar 
unha instancia para que se abra un 
Expediente de Investigación, co fin de 
que o veciño demostre que o terreo 
é da súa propiedade. A comunidade 
aporta un informe elaborado por un 
técnico. Se o Concello non abre ese 
expediente, teremos que pedilo no 
xulgado.  

A xunta de montes dá luz verde á liña de media tensión das Ínsuas.
Plano do Catastro, onde se indica a propiedade 
particular. En sombra o terreo público e con 
puntos a ocupación que se fixo.

Non hai grandes novidades nos 
proxectos que Unión Fenosa-Gas 
Natural quere levar a cabo en Atios. A 
liña de media tensión que reforzará o 
subministro ao barrio das Ínsuas conta 
xa cun trazado definitivo. Atravesará 
soterrado o torreiro asfaltado do 
Roupeiro e sairá a superficie detrás 
da portería sur do campo de fútbol. 
Dende alí ata as Ínsuas discorrerá 
por monte comunal. A comunidade de 
montes percibirá apenas uns 14.000 
euros polo paso do tendido. 

Cómpre salientar neste punto que, 
malia que algúns grupos intentan 
confundir a parroquia atribuíndose 
eles o mérito desta xestión, a 
realidade é ben distinta. Esta liña 

forma parte das contraprestacións 
que a xunta de montes lle esixe a 
Fenosa para o paso da Liña de Alta 
tensión. Outra condición que debe 
cumprir Fenosa é a instalación de 
varios transformadores na parroquia. 
E, sobre todo, o reforzo desta liña de 
media tensión, débese ás insistentes 
protestas e reclamacións dos veciños 
das Ínsuas para que se lles dotara 
dun servizo eléctrico en condicións, 
adaptado aos tempos. Ademais tamén 
colaboraron de forma desinteresada 
algúns propietarios que, deixando a 
un lado a parte económica, sempre 
estiveron dispostos a facilitar o paso 
da liña para favorecer a todo o barrio 
das Ínsuas.

LIÑAS FENOSA

En canto a liña de alta tensión, 
seguimos sen aceptar o trazado 
imposto por Unión Fenosa-Gas 
Natural. A nosa primeira opción é 
que se cambie o trazado e o tendido 
se arrime todo o posible ás canteiras. 
A última oferta de Fenosa ascende 
a 180.000 euros por ocupación de 
terreo e 15.000 euros a maiores 
para un xerador eléctrico na área 
da Veiguiña. Foi rexeitada e agora 
estamos pendentes de que se inicie 
o trámite de solicitude da prevalencia 
na Xunta de Galicia.

Unha parte do tendido vai ir soterrado 
dende a subestación da Casilla ata 

despois do vello depósito de auga 
do Carbón. O concello debe decidir 
se autoriza ou non ese trazado, que 
discorrería pola estrada actual. A 
xunta de montes ofrece a súa total 
colaboración aos veciños afectados 
dos barrios de Vilafría e do Carbón. 
Calquera decisión que se adopte 
na parte da liña que vai polo monte 
estará supeditada ao que decidan os 
veciños sobre a parte soterrada. A 
xunta propiciará unha xuntanza cos 
veciños afectados e fará unha fronte 
común na defensa dos intereses da 
parroquia, ao mesmo tempo esixirá 
que o Concello se posicione sobre 
esta cuestión.

LAT sen novidades

OCUPADO

BALDÍO
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BIOMASA

A comunidade de Atios está integrada 
na Mancomunidade de produtores de 
Biomasa creada no sur de Pontevedra. 
Enerxil, nome que se lle deu ao 
grupo, céntrase agora nos traballos 
para contar cunha planta de biomasa 
na zona sur da provincia. Hai un 
acordo con Engabiomasa (empresa 
preadxudicada para a construción 
da planta) e agora trabállase na 
parte relacionada coa suscrición 
dos contratos. Así mesmo participa 
a empresa Silvaplus, no proxecto 
de deseño da loxística necesaria na 
distribución de biomasa, tanto para 
producir electricidade como calor.

De todos os xeitos, o primeiro obxectivo 
de Enerxil foi a representación dos 
asociados e poder formar un bloque 
con algo de peso á hora de poder 
negociar acordos, primas e demais. 
Por iso só se puxo unha cota inicial 
(100 euros por comunidade) sen cotas 
anuais, de forma que se puidesen 
compensar os gastos xerais de 
representación que puidese ter. Ao 
longo deste ano prevemos que se 
poidan redactar uns contratos nos 
que se defendan os intereses das 
comunidades. Hai que evitar contratos 
que circulan por aí, que o único que 
fan é atar as comunidades de montes 
sen ningunha contraprestación para 
as mesmas.

Atios poderá vender biomasa a futura planta 
que se instale na provincia.

A Certificación forestal do monte de 
Atios é unha promesa do programa 
electoral desta xunta de montes e que 
xa está cumprida. O día 7 de setembro 
do ano 2010 o noso monte recibía 
a Certificación. Ten unha validez 
de 5 anos, polo que caducaría en 
setembro do 2015, momento no que 
debería terse pasado unha auditoría 
de renovación. Entre tanto, cada ano 
faise unha auditoría de seguimento; 
polo que sería posible quedar sen 
certificado no caso de non pasar dita 
auditoría anual.

O monte de Atios está integrado 
no grupo SELGA Xestión Forestal 
Sostible, no que hai na actualidade 
41 adscritos, entre os que se contan 
15 comunidades de montes. En datas 
recentes fíxose unha ampliación e xa 
se contan preto de 80 adscritos, que 
suman 11.000 hectáreas no sur de 
Pontevedra.

A empresa que nos fai a auditoría é 
AENOR que, ata o de agora, auditou a 
xestión dos montes veciñais de Xinzo 
(Ponteareas) e Zamáns (Vigo). Cada 
ano esta empresa fai unha auditoría 
a un ou máis adscritos dependendo 
do número que teña o grupo nese 
momento. Deciden os auditores 
qué montes queren examinar, polo 
que non se pode concretar en qué 

momento lle tocará a Atios.

A certificación ten moitas 
vantaxes
Na actualidade págase un sobreprezo 
de 3 euros tonelada no caso de 
madeira certificada de eucalipto 
vendida para as plantas de Ence. No 
caso de madeira de eucalipto para 
Portugal, depende do comprador 
e do destino. Arestora págase un 
sobreprezo de 0,5 euros por tonelada 
no caso de madeira que entra nas 
plantas de FINSA. No caso de 
madeira de serra, a prima pode variar 
dependendo do comprador.

Outra vantaxe é que na orde de 
subvención de incendios, dos sete 
puntos que, como máximo, se poden 
recibir no baremo, un punto recíbese 
por ter o monte certificado e outro 
por contar con Plan de Ordenación. 
Requisitos ambos que cumpre o 
monte de Atios.

Pero a certificación tamén supón 
importantes obrigas. O monte debe 
estar ben coidado e conservado. Iso 
implica que se eviten actividades 
nocivas para a sostenibilidade 
forestal (contaminación, vertidos, 
incendios, campo de tiro, etc.), todas 
as actuacións no monte deben estar 
documentadas e xustificadas. Se un 
dos membros non pasa a auditoría 
todo o grupo da Certificación podería 
verse prexudicado.

O monte de Atios xa ten a Certificación forestal

UN MONTE CERTIFICADO
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O Concello do Porriño abonou á 
comunidade de montes de Atios, 
e nun só pago, a cantidade de 
474.423,14 euros que lle adebedaba 
trala sentenza do 4 de xaneiro de 
2010. Tamén pagou 23.136,25 euros 
en concepto de intereses. O goberno 
de Nelson Santos efectuou o ingreso 
bancario despois de que a comunidade 
reclamara reiteradamente no xulgado 
a execución forzosa da sentenza. 
Tamén entendemos que influíu na 
decisión do alcalde a presión veciñal 
e quixo evitar que derivara nunha 
mobilización da parroquia apoiada por 
todos os colectivos. Foi explicado xa 
que non houbo acordo para un pago 
a prazos, porque no convenio que 
debía redactarse a tal efecto, o alcalde 
introduciu como condición que Atios 
debía renunciar a reclamación das 
canteiras.

Arestora a xunta rectora está a 
negociar co despacho de avogados 
Calixto Escariz unha quita no montante 
económico do preito, que supera os 
30.000 euros.

A comunidade está pendente aínda de 
que os tribunais lle recoñezan a outra 
parte da débeda derivada do convenio 
que expirou no 2007. Falamos dos 
543.837,64 euros que segundo o xuíz 

do contencioso administrativo de 
Pontevedra xa prescribiran. Estamos 
pendentes do que poida ditaminar o 
TSXG sobre o recurso presentado pola 
comunidade para que se lle recoñeza 
esa cantidade. A sentenza podería 
chegar en breve. 

Se a comunidade gaña, a parroquia 
obterá un importante recurso 
económico para investir en obras e 
servizos. Se perde, deberá xestionar 
ben os seus ingresos nos próximos 
anos para seguir funcionando.

Avanzar nas obras do 
Centro Social

Como se recolle nos orzamentos da 
comunidade para este ano, aprobados 
na última asemblea, boa parte do 
diñeiro se destinará a obras no Centro 
Social e Cultural, máis de 127.000 
euros este ano. O obxectivo é darlle o 
máximo avance posible aos traballos 
para que poidamos dispoñer dos 
espazos do centro que agora están 
baleiros. 

A base que tomaremos para a reforma 
do edificio é o proxecto elaborado 
no ano 2005 polo arquitecto Carlos 
Urdampilleta. O propio arquitecto 
visitou en días pasados o centro 
social para estudar in situ os traballos 
que se deben acometer. A intención 
da xunta rectora é habilitar o salón 
de actos para eventos diversos, así 
como salas de estudo e lectura, 
internet e aulas para cursos ou 
actividades culturais. O proxecto de 
reforma contempla a instalación dun 
ascensor, accesos para persoas con 
minusvalías e baños. As oficinas dos 
grupos veciñais trasladaranse ao 
andar superior. Buscamos a opinión 
do resto dos colectivos para realizar 
a reforma que sexa útil para todos. 
Os primeiros traballos centraranse 
en evitar humidades e reparar as 
filtracións de auga.

O arquitecto Carlos Urdampilleta vendo os planos da reforma con membros da xunta de montes.

E POR FIN O CONCELLO 
PAGOU O QUE DEBÍA

Máis de 200.000  euros se investirán en rematar e dotar ao Centro Social.
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Fontes de Atios
A xeografía de Atios, rodeada de montes graníticos, é moi rica en 

mananciais de auga potable. Hai incontables fontes, minas e traídas por 
todo o territorio da parroquia. Bastantes delas están coidadas e en uso, 
outras mantéñense en mal estado e moitas desapareceron polo abandono 
ou pola man do home, que as borrou do mapa construíndo enriba delas 
muros, estradas, etc. Sen ánimo de facer inventario, recollemos aquí 
unha escolma das máis coñecidas ou utilizadas. Puxemos os nomes que 
os veciños máis próximos utilizaron sempre para cada unha das fontes.

Redacción PQF

Fonte do Couto. O Carbón. 
Abandonada e case arruinada por un camiño.

12

Fonte Carreira. Vilafría. 
Acceso cortado por estar dentro dunha finca particular.

11

Fonte da Peneda. O Rial. 
Abandonada, o nacente está tapado por pedras.

10

Fonte da Costa. A Costa. 
Restaurada. Ben conservada.

15

Fonte das Barreiras. Travesía de Novás. 
Situada debaixo do muro dunha casa.

13

Fonte do Ladrón. Os Eidos-Natividad. 
Restaurada.

14
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MINAS DE AUGA
E ademais das fontes debemos contar os numerosos charcos e pozas que hai 
espallados por toda a parroquia. Cada persoa coñece unha ou varias que non 
figuran nesta lista (Fonte da Baroca, da Regueira, etc.). Non estaría mal que 
fosemos aumentando a lista coas que sabe cada quen, para que non caian no 
esquecemento. Mención especial merecen tamén as distintas minas abertas para 
atopar os mananciais. No seu día cumpriron a función de regadío, de depósitos de 
auga para lavar, sulfatar, refrescar o viño ou mesmo de bebedeiros para animais. 
A meirande parte delas están agora aterradas ou en estado de abandono.

Queremos chamar a atención sobre a 
importancia que ten a auga. É un recurso 
escaso que sen decatarnos estamos 
esgotando cun consumo irresponsable e 
tamén coa apertura indiscriminada de 
novos pozos e captacións. No futuro virán 
tempos de seca prolongada e lamentaremos 
quedar sen auga. Estamos avisados.

Fonte de Lameiriñas. A Cascarria.
Ben conservada.

3

Fonte Figueira. O Castro. Unha imaxe relixiosa afea moito o 
fermoso entorno natural.

5

Fonte das Fontiñas. O Río. 
Sen restaurar, pero en uso.

4

Fonte de Rape. O Covelo. Ben conservada, 
nutre a presa que está xusto a seguir.

6

Fonte do Souto. A Sobreira. 
Perfectamente restaurada e en moi bo estado.

7

Fonte do Carbón. O Carbón. 
Restaurada. Ben conservada.

9

Fonte Fría. As Insuas. 
Restaurada sen afectar ao seu entorno.

Fonte do Cerqueiro. O Rial. 
Reaberta e sen acondicionar.

8

Fonte do Eido. As Insuas. Un chisco máis 
arriba da presa do mesmo nome.

2

reportaxegráfica
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Como pasa o tempo. Os antigos 
alumnos do colexio público de Atios 
non poderán evitar pronunciar estas 
palabras cando se xunten o vindeiro 
día 26 de xuño para conmemorar que 
o colexio no que estudaron cumpre xa 
un cuarto de século.
A inauguración tivo lugar no curso 
1986/87, sendo director D. Luis Viz 
Santomé. Daquela eran 352 alumnos 
de todos os niveis da antiga EXB, 
dende 1º ata 8º. O colexio que había 
no Outeiro cerrou no curso 1987/88 e 
os alumnos pasaron para o centro do 
Roxo. E no curso 1990/91 entraron no 
novo colexio os cativos de educación 
infantil da vella escola do Covelo.
O CEIP de Atios chegou a ter uns 
400 alumnos, unha cifra moi superior 
á actual, xa que neste curso hai 
matriculados arredor de 175 alumnos. 
Ademais da baixa natalidade hai que 
ter en conta a entrada en vigor da 
ESO, que suprimiu os antigos niveis 
de 7º e 8º da EXB.

Celebración do aniversario

Pois para celebrar os 25 anos do 
colexio do Roxo, a ANPA organiza 
unha comida o día 26 de xuño. 
Pretenden xuntar o maior número de 
ex alumnos e mestres ao longo destes 
25 anos. Poden asistir tamén familia 
e acompañantes. Para anotarse poden 
facelo no colexio ou nestes teléfonos 
da ANPA: 663926948 e 636950745. 
Será unha boa ocasión para lembrar 
unha chea de anécdotas.

Festa do Entroido do ano 1987.

O Colexio de Atios cumpre 25 anos

Alumnos no salón de actos no festival de Nadal de 1986.

Actividades da ANPA 2010/11

O longo deste curso a Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) organizou 
diversas actividades. Nas que teñen lugar ao longo do curso; como natación, 
patinaxe, taekwondo, baloncesto, manualidades, inglés, apoio escolar, baile 
moderno ou de salón participaron arredor de 160 alumnos. Houbo tamén talleres 
para confeccionar os traxes do Entroido, que estivo dedicado o circo. Coa axuda 
económica da Xunta de Montes a Anpa comprou un invernadoiro para realizar 
unha actividade de agricultura ecolóxica.
Ademais de cara a este verán, pretendese organizar un campamento no mes 
de xullo para as nais e pais que non teñan con quen deixar os cativos. Sería de 
9a 14 nas instalacións do colexio. E como xa se fixo no ano pasado a Anpa vai 
instalar un mercadiño de artesanía e repostería na festa do monte.
Para o vindeiro curso 2011/12, que será o curso lectivo número 25 desde que 
abriu o colexio, a Anpa prevé continuar coas mesmas actividades e crear 
manualidades para nenos de 3, 4 e 5 anos. Proxecta tamén poñer en marcha o 
Plan Madruga, para adiantar a hora de entrada dos alumnos no colexio e facilitar 
así que os pais poidan ir o traballo a tempo.

Concurso escolar

A Xunta de Montes patrocina este 
ano un novo concurso escolar 
dirixido aos alumnos do colexio 
de Atios e que ten como motivo 
o Ano internacional dos bosques 
que agora celebramos. Os nenos 
participan en distintas categorías 
segundo a idade e con traballos de 
redacción, debuxo, manualidades ou 
murais. Os premios entregaranse 
durante a festa do monte.
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Non é a primeira vez -e non será a 
última- que denunciamos nesta revista 
os reiterados vertidos que algúns 
desaprehensivos realizan no monte. 
Non podemos tolerar estas prácticas: 
denunciaremos o autor ou autores, 
pois sempre se acaba sabendo quen 
é o responsable. Hai persoas en Atios 
xa denunciadas por vertidos similares 
e tiveron pagar unha multa seria.

Nós non queremos ser policías de 
ninguén, pero se hai que facelo faise. E 

é obriga de todos os veciños denunciar 
ou chamar a atención a quen vexa 
facendo un vertido. Non hai ningún 
tipo de xustificación. No noso concello 
funciona dende hai anos un punto limpo 
onde levar electrodomésticos, colchóns 
e mobles, ordenadores, baterías, aceites 
e disolventes, ferralla, restos de podas 
e escombro, etc. Está no polígono 
da Granxa, na rúa C, aberto de luns a 
sábado de 10 a 14 horas. O teléfono é 
986342147. A persoa só ten que mostrar 

o dni e o recibo conforme está ao 
corrente do pago das taxas municipais, 
auga, lixo ou contribución.

Nunha das roldas de vixilancia 
nocturna que realizamos na campaña 
contra incendios do ano pasado, 
atopamos este ritual esotérico. 
Estaba no cruce de camiños que hai 
na parte darriba da área recreativa da 
Veiguiña. Case collemos os autores 
in fraganti, pois deberon fuxir uns 
segundos antes de nós chegar. As 
candeas (velas, fachas de igrexa) 
estaban aínda ardendo, no chan víase 

recente a pintura do debuxo esotérico. 
Completaban o ritual unha copa e unha 
botella de augardente. Atopamos tamén 

un galo, descoñecemos se implicaba o 
seu sacrificio.

Avisamos á policía local para que 
tomara nota do asunto. 

Cada quen é libre de pensar e crer no 
que queira, pero xogar con lume en 
pleno verán no medio do monte é moi 
perigoso. Este tipo de prácticas pode 
derivar en incendios incontrolables. 
Así que, dende a agrupación de 
vixilancia facemos un chamamento á 
responsabilidade de todos.

RITUAIS PERIGOSOS

Despois de examinalo, un técnico 
botánico asegurou que o carballo do 
Curuxo non morreu de morte natural. 
Polo que se entende que alguén o secou 
e cabe preguntar quen foi? A quen lle 
facía dano? A quen lle molestaba? Son 
preguntas que ao mellor nunca terán 
resposta, pero parece ser que hai 
xente que non ten ningún interese en 
respectar a natureza.

Tíñamos un carballo frondoso, bonito, 
cunha praza, dentro do que cabe, 
bastante axeitada e coidada por algúns 
veciños e agora temos un vertedoiro.

Se o carballo foi secado a propósito, 
temos un carballo asasinado. 
Menchu Pereira

É LUGAR PARA UNHA 
SANTA?

Dende o profundo respecto as crenzas 
de cada quen e tamén á memoria 
da persoa que coidaba e limpaba a 
fonte Figueira, teño que dicir que non 
considero acertada a instalación aí 
dunha santa.De vez en cando alguén 
pon unhas flores que co tempo se 
descompoñen, veñen vermes que se 
acercan ó cano e a espuma verde do 
floreiro acaba no río.

O fermoso espazo natural, case 
virxe, que había neste lugar cambiou 
totalmente, perdeu o encanto que tiña. 
Considero que se trata dunha agresión 
ecolóxica xa que se cortou unha pedra 
do río para facer a base e se contamina 
o entorno. Aínda que poida estar en 
propiedade privada, a fonte e o río son 
públicos. Creo que ninguén se pode 
“apropiar” así dun lugar. Ata onde imos 
chegar coas nosas crenzas. Cómo 
será no futuro. Converteremos o sitio 
nun punto de peregrinación? Creo que 
deberamos evitalo. 

Pero aínda que as persoas que 
instalaron a santa a retiraran, para min 
Fonte Figueira xa non vai ser igual.
Menchu Pereira

Esta sección de Opinión-Denuncia está aberta para calquera comuneiro ou veciño 
que queira dar a súa opinión sobre cuestións da vida da parroquia de Atios. Enviar 
cartas á oficina da xunta rectora ou ao email: xuntamontesatios@yahoo.es

O CARBALLO
ASASINADO

NON SE PODE CONSENTIR!
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Aos seus 75 anos Manuel 
Rodríguez Pichel non pensa na 
xubilación. A pesar da idade mantense 
completamente en activo e ao fronte 
da xerencia de Blokdegal, cargo 
que desempeña dende hai 30 anos, 
case dende a fundación da empresa. 
Pichel é toda unha referencia para 
o sector do granito en Galicia e 
principalmente no Porriño. Combina as 
súas responsabilidades empresariais 
con cargos na executiva do Cluster do 
Granito, na Asociación de Canteiros 
do Porriño e tamén na de Madrid, 
ademais da súa faceta filantrópica 
como membro activo da Cruz Vermella 
de Pontevedra.

A situación actual do sector e os 
problemas derivados das canteiras son 
asuntos que interesan aos veciños de 
Atios e por iso consideramos oportuno 
manter unha entrevista con Manuel 
Rodríguez Pichel.

P. Como describe a situación 
actual das canteiras e que perspectivas 
de futuro se presentan?

R. A situación económica que atravesa 
o sector no Porriño é moi crítica. A 
metade das canteiras están paradas. 
Aguantan as empresas que teñen 
reservas gardadas de tempos de 
bonanza, pero aínda así case a metade 
dos traballadores está no paro ou 
acollidos a Expedientes de Regulación 
de Emprego. O prezo da pedra baixou 
en picado e algúns empresarios están 
a malvender o produto para obter lago 
de liquidez, pero é unha estratexia que 
causa máis danos ó sector. O futuro 
non se presenta nada favorable. China, 
que antes era un mercado prometedor, 

é agora un competidor durísimo. Está 
colocando pedra no mercado español 
a prezos que malamente cobren os 
gastos de transporte. Así é moi difícil 
competir. A nosa principal baza é 
a exportación, algo se incrementou 
pero o mercado exterior non acaba de 
arrancar como sería desexable para 
tirar da produción. Preocúpame moito 
o futuro. Na nosa empresa fixemos os 

recortes inevitables e esforzámonos 
por aguantar sen ter que facer máis 
despedimentos.

P. Debe recoñecer que o sector 
acumulou moitas ganancias no pasado 
e, se cadra, non se preparou para os 
anos de vacas fracas?

R. O sector graniteiro no Porriño 
acadou unha transformación 
tecnolóxica impresionante na última 
década, o que mellorou a calidade do 
produto e tamén contribuíu a xerar 
máis riqueza. A profunda crise na 
construción arrastrounos a todos. Só 
resistimos aqueles que soubemos 
facer un bo peto para tempos malos, 
pero é difícil saber cánto poderemos 
aguantar.

P. Falando do pasado, en que 
punto se encontra o conflito pola débeda 
histórica dos canteiros co Concello do 
Porriño?

“Non nos importa 
quen é o titular dos 
terreos das canteiras. 
Danos igual pagar o 
canon ao Concello ou 
aos veciños de Atios”

“A situación do sector 
no Porriño é crítica. A 
metade das canteiras están 
paradas. Case a metade dos 
traballadores está no paro 
ou acollidos a un ERE”

Manuel Rodríguez Pichel na sede de Blokdegal en Vigo.

MANUEL RODRÍGUEZ PICHEL | 
DIRECTOR XERENTE DE BLOKDEGAL 
E SECRETARIO DA ASOCIACIÓN DE 
CANTEIROS DO PORRIÑO
Redacción PQF
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R. É un asunto sobre o que xa se 
pronunciou a xustiza e que agora está en 
punto morto. O Concello foi renovando 
demandas periodicamente para que non 
haxa prescrición temporal da débeda, 
pero os canteiros non imos aceptar 
as cantidades que nos esixe. No seu 
día, en tempos do alcalde Barros, os 
empresarios fixeron ingresos a conta 
que superaban as liquidacións que nos 
piden. Houbo achegamento de posturas 
co anterior goberno local, pero agora 
está todo en stand by. Avanzouse na 
regularización do cobro do canon por 
metro ocupado. Algúns pagámolo e 
outros non.

P. Que postura adoptarán os 
empresarios no caso de que a Xustiza lle 
dea ós veciños de Atios a titularidade dos 
terreos das canteiras?

R. Sempre dixemos que os empresarios 
o que queremos é traballar en condicións 
de legalidade. Non nos importa quen 
sexa o titular legal do terreo, tanto nos 
da pagar o canon ou o arrendamento ó 
Concello ou aos veciños. Iso é algo que 
non nos incumbe e que decida quen teña 
que decidilo.

P. Fenosa quere pasar por riba do 
noso monte as liñas de alta tensión que 
sobrevoan as canteiras. Non é posible un 
trazado que contente as dúas partes?

R. Entendo que non habería problema 
por parte dos canteiros en instalar a 
liña por un trazado intermedio. O que 
si é certo é que o tendido eléctrico por 
riba das canteiras é un perigo e convén 
sacalas de aí.

P. Están atendendo os empresarios 
as demandas dos veciños que denuncian 
danos nas súas propiedades pola 
actividade das canteiras?

R. Estanse controlando moito as 
explosións e instaláronse sismógrafos 
para medir o seu impacto. O ruído as 
veces non se corresponde co efecto 
dunha detonación. Hai voaduras moi 
estrondosas que non causan danos e 
outras menos ruidosas que provocan 
máis vibracións na pedra. Pero nese 
aspecto mellorouse moito e deuse 
resposta aos veciños que demostraron 
danos reais nas súas vivendas. Pero 
teño que dicir tamén que houbo persoas 
que intentaron aproveitarse da situación 
e reclamaron danos nas casas que non 
eran certos.

A Asociación de Afectados de 
Atios pola actividade das Canteiras 
segue denunciando que, a pesar 
das medidas correctoras que no 
seu día se estableceron, continúan 
os problemas nas vivendas 
ocasionados polas explotacións.

Pocasa instalou no seu día dous 
sismógrafos, un no Carbón e 
outro en Vilafría, para medir a 
intensidade das explosións e a 
vibración que producían na pedra. 
Pero as medicións que realizan 
eses aparatos só as coñecen 
os canteiros. “Os afectados 
pedímoslle en varias ocasións 
a Pocasa que nos deixara ver 
as medicións, pero non nos fan 
caso, din que non entenderíamos 
eses datos. É lamentable”, sinala 
Alfonso Costas, presidente da 
Asociación de Afectados.

Os últimos gobernos municipais 
comprometéronse a mediar entre 
os veciños e os canteiros para 
que se cumpran as peticións dos 
afectados:

Reducir o impacto das • 
voaduras e cumprimento 
dos horarios, 

Manter limpos os • 
camiños, 

Buscar unha solución ás • 
pozas cheas de auga das 
canteiras abandonadas 
e que supoñen un perigo 
para as persoas, 

Entregar aos afectados a • 
documentación recollida 
nos sismógrafos,

Revisar os danos • 
producidos nas casas.

“Os afectados consideran 
fundamental este último punto 
para un bo entendemento cos 
canteiros. A última revisión das 
casas fíxose hai seis anos”, 
asegura Martina Ramilo, secretaria 
da Asociacion de Afectados. 
Daquela, un técnico municipal e os 
peritos das compañías de seguros 
realizaron unha valoración dos 
danos. Os canteiros pagaron 
algúns arranxos, pero non ao 
gusto dos afectados.

A asociación conta na actualidade 
con 70 socios e as súas vivendas 
respectivas dos barrios de 
Vilafría e o Carbón. No ano 2008 
o Concello excluíu aos barrios 
dos Eidos e do Rial da relación 
de directamente afectados polas 
canteiras.

Tamén preocupa o vertido de 
lodos que se filtran polo muro que 
a modo de pantalla se construíu 
en Vilafría. Os lodos chegan ata o 
río de Abaixo e tamén ás veigas, 
coa conseguinte contaminación da 
auga do río e dos propios terreos.

A crise reduciu a actividade, 
agora só tres canteiras manteñen 
a extracción de granito en Atios. 
Baixou o número de explosións, 
pero o ano pasado rexistráronse 
polo menos 12 tiros que non 
cumprían os límites pactados. 
As vivendas máis próximas ás 
canteiras presentan algunhas 
fendas, segundo aseguran os 
responsables da Asociación.

Hai máis dun ano que solicitaron ó 
Concello que xestionara unha reunión 
entre os canteiros e os afectados, 
pero non houbo resultado.

Alfonso Costas, presidente da Asociación de Afectados, diante do sismógrafo instalado en Vilafría.

AFECTADOS POLAS CANTEIRAS

Os 
problemas 
continúan

pedraquefala | páx. 19
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Propoñemos unha excursión a través 
dos séculos para dar coa orixe da 
nosa identidade.

O territorio da nosa parroquia está 
cheo de pegadas que ao longo dos 
anos foron deixando os distintos 
poboadores que escolleron este lugar 
para vivir. Moitas desas pegadas xa 
desapareceron, outras están ocultas 
baixo a terra ou novas construcións 
e algunhas están aínda a vista, só hai 
que saber interpretalas.

Seguro que moitos de vostedes teñen 
curiosidade por saber cómo empezou 
todo aquí, nesta parte do mundo. Quen 
foron os primeiros habitantes, de onde 
vimos todos nós. A historia de Atios 
correu paralela a de outros lugares do 
val da Louriña, un punto estratéxico 
como cruce de camiños para case 
todas as civilizacións que por aquí 
pasaron. Pero isto non pretende ser 
unha aburrida clase de Historia, xa 
que carecería de todo rigor científico. 
Tan só quere ser un pequeno convite 
a recuperar a memoria e espertar a 
curiosidade polo que nos rodea.

Ao longo da historia Atios tivo moitas 
fases de ocupación. Hai documentada 
a presenza humana durante o 

Paleolítico (ata hai dez mil anos 
a.c.), a esa época corresponden as 
pedras bifaces achadas nas Gándaras. 
Tamén da Idade de Bronce (uns 
1.500 anos a.c.) temos restos como 
é o enterramento individual en cista 
atopado nas gándaras de Prado. O 
enxoval funerario está no museo de 
Castrelos.

Poderíamos dicir que, como noutras 
partes, os primeiros habitantes 
estables viñeron na Idade Media, 
cando os señores feudais, da nobreza 
ou do clero, outorgaban concesións 
de terreos aos seus súbditos para 
fixar poboación en zonas fronteirizas. 
A Atios viñeron varias familias que, a 
cambio, debían contribuír co pago de 
tributos (diezmos -a décima parte da 
colleita-). Estamos falando de hai nove 
ou dez séculos, unha época da que xa 
apenas quedan ruínas. Hai escudos 
heráldicos nalgunha casa, aínda que 
descoñecemos se a súa orixe data de 
tempos antigos ou máis ben modernos. 
As casas vellas da Costeira teñen máis 
de douscentos anos, pero de aí para 
atrás non nos atrevemos a datalas. 
O que si aventuramos a dicir é que 
poden ser as ruínas máis antigas que 
aínda quedan en pé na nosa parroquia. 

Se alguén tivese documentos ou 
información a maiores, agradecemos 
a aportación para reconstruír entre 
todos a nosa propia historia.

Unha aventura histórica

Redacción PQF 

A orixe da nosa identidade

Casas antigas da Sobreira.

Bifaces das Gándaras de Budiño.

Enxoval da Cista de Atios, no Museo de Castrelos.
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Pía aberta nun penedo próximo as ruinas dunha casa antiga do Carbón.

Buscando referencias a Atios nos 
libros de historia encontramos por 
exemplo que José Palacios di que 
atopou restos de cerámica romana 
nas Insuas. Da época romana son 
dúas estelas descubertas a comezos 
do século XX e que están no museo 
de Pontevedra. O historiador Avila 
y La Cueva asegura que no século 
XIII Atios chamábase “Ateos” e que 
a mediados do século XIX tiña 240 
veciños, gobernados pola Xustiza do 
Porriño. Engade que os seus diezmos 
valían 29,397 reais cobrados polo 
Chantre da catedral de Tui.

A lenda de que Atios foi concello e 
que a el pertencía O Porriño non 
está moi clara. Si está documentado 
por exemplo que no ano 1569 no 
testamento de D. Alonso Arias de 
Saavedra, dise que a igrexa do 
Porriño está aínda baixo dominio 
da igrexa parroquial de Atios. Cabe 
supoñer pois que Atios foi parroquia 
con poderes moito antes co Porriño, 
e tamén que a igrexa parroquial 
que hoxe coñecemos é un edificio 
reformado ou construído sobre unha 
capela moito máis antiga que o ano 
1757 que reza no dintel da porta 
principal.

Nos libros atopamos tamén que no 
ano 1655 os soldados portugueses 
entraron en Atios e destruíron por 
completo a casa de Oia, no lugar do 
Pazo. Nesa casa señorial, unha das 
máis antigas da ex provincia de Tui, 
habitaron varias xeracións dunha 
familia nobre que tivo moito poder e 
que está relacionada coa fundación 
do mosteiro de Santa María de Oia, 
da orde do císter.

Atios foi tamén testemuña da 
barbarie dos soldados de Napoleón 
que, no ano 1809, destruíron boa 
parte do núcleo urbano do Porriño, 
matando a ducias de persoas e 
queimando casas enteiras. Algúns 
sobrevivintes fuxiron ata a nosa 
parroquia.

Outra referencia histórica importante 
é o momento en que Cans se separa 
de Atios e se converte en parroquia 

con entidade propia. Iso sucede alá 
polo ano 1904. Case oitocentos anos 
antes Cans tiña mosteiro, o de San 
Miguel, dependente do de Melón, e 
máis tarde se construíu alí o castelo 
de Miravel, do que xa non queda 
nada. Pero esa parte da historia 
correspóndelle aos nosos veciños.

Da modernidade temos máis 
información e hai aínda quen pode 
contar algúns episodios con voz 
propia. Cando chegou a luz eléctrica, 
cando viu por primeira vez o tren, a 
guerra civil, a represión e a ditadura de 
Franco, a democracia, e ata hoxe. Pero 
agora non queremos afondar tanto. En 
números vindeiros escolleremos unha 
época concreta e nela afondaremos. 
Sen máis ánimo co de xogar a ser 
historiadores.

Atios nos libros
O historiador Avila y La 

Cueva asegura que no século 
XIII Atios chamábase “Ateos” e 
que a mediados do século XIX 
tiña 240 veciños, gobernados 
pola Xustiza do Porriño. 
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Forno da casa antiga da Sobreira.

Blasón heráldico nunha casa na Portela do Souto.

Detalle da vella casa do Xordo.

reportaxe

Toponimia

BIBLIOGRAFÍA

Non hai moita bibliografía que nos permita facer 
un seguimento da historia de Atios en concreto. 
Debemos remitirnos aos traballos referidos 
a todo o val da Louriña como os de Leandro 
Diz, cronista oficial da vila do Porriño, autor 
de “Recuerdos Porriñeses”, tamén o libro “El 
valle de la Louriña, bosquejo histórico” de José 
Espinosa Rodríguez. Compre destacar tamén o 
bo traballo de investigación realizado por Xosé 
Ramón Paz Antón en “O Porriño1936”, sobre a 
brutal represión franquista no Porriño da que 
Atios tamén foi testemuña. No libro “Ollada 
no tempo” editado polo Concello, atopamos 
algúns datos da nosa historia recente no artigo 
de Xosé Ramón Iglesias Veiga. Para afondar 
nos detalles da nosa intrahistoria debemos 
recorrer a documentos antigos, como o libro 
de Obras Pías da parroquia e os numerosos 
libros eclesiásticos que están nos arquivos 
da diocese de Tui. O Catastro do Marqués da 
Ensenada aporta tamén moita información. 
E non esquezamos os numerosos volumes 
da historia de Galicia que os expertos teñen 
publicado. Por último, internet é unha vía moi 
atractiva tamén para adentrarnos na aventura 
do saber.

Fagamos por exemplo este simple 
exercicio. Xoguemos coa toponimia, 
é dicir, cos nomes dos lugares, 
e comezamos polo propio nome 
de Atios, que segundo algúns 
historiadores deriva de “ateos” (que 
non cren en Dios), pero esta hipótese 
está aínda por confirmar. Como 
curiosidade cabe dicir que en toda 
Galicia só hai dous Atios. A nosa 
parroquia e tamén outra que está no 
concello de Valdoviño.

Por exemplo O Castro: ninguén 
dubida que neste barrio houbo un 
asentamento castrexo hai uns dous 
mil anos ou menos, pequeno pero 
suficiente pra deixar pegada no lugar. 
E se pensamos no barrio da Torre 
e onde se ubica, non é disparatado 
imaxinar que aí houbo no seu día unha 
torre, ben para defensa, ben para 
vixiar ou para delimitar un territorio. 
Continuemos cara o Outeiro, que en 
galego significa lugar alto, polo que 
non necesita máis aclaracións. O 
Pazo fai referencia a que alí houbo 
un pazo, ou casa señorial, e así foi, 
xa que neste lugar tiveron residencia 
varias xeracións da nobreza medieval, 
como a casa de Oia. Intriga o nome de 
Os Galegos, porque non sabemos se 

tomou o nome dun grupo de persoas 
que no seu día se distinguiron por 
falar galego ou se debe a que, por 
mor das continuas loitas entre reis 
casteláns e portugueses pola disputa 
deste territorio fronteirizo, ó mellor 
aquí quedou un grupo de xente que 
así foi chamada, “os galegos”. O Rial 
pode tomar o nome da súa orixe como 
propiedade rexia, dun rei, ou que alí 

vivise no seu tempo un funcionario 
da coroa. No Carbón puido haber 
no seu tempo minas deste mineral, 
coñecido hai xa moitos séculos e 
empregado nas ferrerías. De Vilafría 
pouco se pode dicir máis que foi e 
aínda é un lugar de temperaturas 
frescas, sobre todo no inverno. As 
Cavadas fai referencia a campos de 

cultivo traballados, e a zona así o 
permite, con terreos fértiles e chans. 
O mesmo se pode dicir dos Eidos, que 
evoca terras de cultivo da nobreza 
rural. A Rocha fai referencia a unha 
zona rochosa, de penedos e subsolo 
granítico que aínda é evidente hoxe 
en día. Se nos paramos a pensar no 
Covelo, o primeiro que se nos ven a 
cabeza é unha cova pequena, á espera 
de que un experto en toponimia nos 
ofreza unha explicación mellor, que a 
hai seguro. Pero cabería buscar pola 
orografía do lugar algunha cova, mina 
ou algo parecido que confirmara 
a nosa hipótese. O Buraco parece 
claro que se debe o lugar onde está 
ubicado, nunha fonda entre dous 
pregues do monte. Albarín ten que 
ver co amencer do sol, por esta 
parte nace o día en Atios, o albor. As 
Insuas fai referencia o seu carácter 
de illa afastada do resto da parroquia. 
Portela do Souto que non é máis que 
a entrada a un souto ou fraga que 
no seu tempo houbo nesta zona. E 
a Guía toma o nome da advocación 
da virxe que é patroa da capela que 
alí se ergue no ano 1640. E quédanos 
aínda Rape, O Río, Liboeira, Roupeiro, 
Xinela, etc., etc. 

O nome que se lle 
deu á parroquia é moi 
posterior á rica toponimia 
dos seus barrios, que 
garda máis información 
da que pensamos. 
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formación

O pasado día 26 de febreiro a 
xunta de montes organizou unha 
xornada dedicada a poda de árbores 
froiteiras. Constou de dúas partes, 
unha charla teórica no Centro 
Cultural, impartida por un mestre 
da escola A Granxa de Ponteareas; 
e unha parte práctica, que tivo 
lugar en dúas fincas particulares do 
barrio de Albarín. Traemos aquí un 
resumo dos consellos que debemos 
ter en conta para sacarlle o mellor 
rendemento ás nosas froiteiras.

Curso de 
poda

O mestre foi explicando os paso a seguir na poda de frutais.

Que queremos conseguir?

Máis iluminación e aireación.
Árbore equilibrada en vexetación, 
volume e produción.
Eliminar ramas rotas, enfermas, secas,…
Eliminar ramas que compiten.
Favorecer o traballo.
Evitar vecería.

Consellos de poda

Saber onde sae a froita

Tipos de xemas:
Xema de madeira.
Xema de flor.

Cando podar?

Poda de inverno
Dende a caída da folla ata antes da 
brotación.
Parada vexetativa.
Máis visibilidade.

Poda en verde
Con actividade vexetativa.

Oso (cerdeira, ameixeira, 
pexegueiro,…)
En setembro.
Ao comezo da brotación (febreiro 
–marzo).
Mellor peche da ferida.

Pebida (pereira, maceira, 
marmeleiros,…)
Dende novembro ata febreiro.

Tipos de poda

Poda de formación
Árbores novas:
buscamos o esqueleto.

Poda de produción
Árbores froitificando:
buscar equilibrio entre froita e 
madeira

Poda de rexuvenecemento
Árbores vellas:
É necesario renovar a madeira.
Mellor facela en varios anos.



GUÍA DE COGOMELOS
Galicia é terra de cogomelos, malia a escasa tradición pola vinculación que tivo 
coa bruxería tempo atrás e a existencia de exemplares mortais nos nosos montes. 
Hainos moi apetitosos, pero hai que saber distinguilos dos perigosos. Na procura 
de acercar os montes comunais á veciñanza e viceversa, a comunidade de Montes 
de Atios promoveu unhas xornadas micolóxicas os días 30 e 31 de Outubro de 
2010 coa finalidade de introducir ás persoas na identificación e coñecemento 
das especies existentes nos nosos montes. Con este artigo queremos refrescar 
os coñecementos adquiridos nestas xornadas nomeando algúns dos cogomelos 
recollidos aqueles días así como as características principais de cada un.

XORNADAS MICOLÓXICAS

Macrolepiota Procera
Apagador, Cucurril, Parasol, Paraugas

Sombreiro: Marrón pálido, ovoide ou globoso 
cerrado de novo, que co tempo ábrese ata ser 
convexo-extendido, alcanzando un diámetro 
de 10 - 25 cm. Presenta escamas aplanadas e 
escuras de disposición radial, máis abundantes 
e apertadas no centro do sombreiro.
Láminas: Libres de cor branca, largas e moi 
apertadas.

Pé: Cilíndrico largo (10 - 40 cm.) de 1 - 3 cm. de grosor e oco, de base 
moi bolbosa e con cordeis miscelais brancos. Cun anel dobre tamén 
cuberto de escamas, que se separa facilmente do sombreiro.
Habitat: Especie cosmopolita, común en terreos ácidos de zonas 
herbáceas e de bosques tanto de caducifolias como de coníferas. É moi 
usual que crezan debaixo das viñas.
Época: Xeralmente no Outono e Inverno.
Valor Gastronómico: Sabor e cheiro agradable (comparable á noz), 
carne comestible exceptuando o fibroso pé.

Cantharelus Cibarius
Robezuelo, Cabrillo, Rossinyol

Sombreiro: 4 - 10 cm., carnoso, espeso e liso con 
forma de funil enrugado. A superficie é lisa e seca, de 
cor amarelo vivo.
Láminas: himenio formado por falsas láminas 
dobradas, decorrentes e bifurcadas ó longo do pé, 
tamén de cor amarelo vivo.
Pé: Macizo de 3 - 8 cm. de altura, e 1,5 - 2,5 de grosor, 
branco cando é novo e máis tarde amarelo vivo.
Habitat: Cogomelo micorrizico que vive asociado a 
resinosas e a caducifolias, maioritariamente carballos. 
Vive en todo tipo de chans, sendo bastante común.
Época: Frutifica dende a Primavera, se é chuviosa 
ata finais de Outono.
Valor Gastronómico: Libera un cheiro agradable, 
afroitado e o seu sabor é doce. Excelente comestible, 
moi apreciado en guisos.

Lactarius Deliciosus
Níscalo(s), Rovellón, Mizcalo

Sombreiro: 5 - 15 cm., comeza por ser convexo, despois 
pasa a ser distendido e por fin acaba por se tornar afunilado. 
O borde do sombreiro é enrolado para abaixo. A cutícula 
é de cor laranxa con zonas avermelladas concéntricas. 
Ás veces mánchase de verde, sobre todo se lle producen 
feridas ou cortes debido a súa rápida oxidación.

Láminas: Arqueadas serradas de cor laranxa e que se pode 
manchar de verde pola oxidación.
Pé: De 3 – 5 cm. de alto por 1 cm. de grosor, cilíndrico de cor branca 
debido a unha película que o cubre en case toda a súa totalidade.
Habitat: Cogomelo micorrizico que vive asociado a piñeiros en 
toda clase de chans. É moi común nos montes.
Época: Frutifica no Outono e na Primavera.
Valor Gastronómico: Carne granulosa e compacta, cheiro 
agradable e sabor un pouco amargo. É comestible moi apreciado. 
Posúe propiedades anti-canceríxenas.
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Boletus Edulis
Seta de calabaza, Cogordo

Sombreiro: 6 a 20 cm. de diámetro. De cor 
pardo - calabaza, co borde máis claro. Cutícula 
de tacto húmida segundo o ambiente. 
Himenóforo: Tubos brancos de novo que 
se volven amarelos oliva. Non azulea ao 
presionalo. Largos e libres, fáciles de separar 
da carne do sombreiro. Esporada amarela 
olivácea.
Pé: Robusto, ventrudo de novo. Cor marrón 
claro e reticulado na parte superior.
Habitat: Zonas de carballos, castiñeiros e 
frondosas.
Época: Outono.
Valor Gastronómico: Carne branca inmutable, 
firme e dura de nova e máis esponxosa despois. 
Sabor doce con recordo a abelá. Excelente 
comestible.

Boletus Pinophilus
Boletus Pinicola, Boletus dos pinos

Sombreiro: De gran porte, ata 25 cm. de 
diámetro. De cor vermella amarronada algo 
variable. A cutícula é seca e aterciopelada aínda 
que en tempo húmido está brillante e lisa.
Himenóforo: Tubos largos e adheridos ao pé, de 
cor branco de novo e amarelo coa idade, que non 
azulean ao tacto. Esporada marrón oliva.
Pé: groso, ventrudo e macizo. De cor branco que 
logo é beige crema con retícula avermellada en 
toda a súa lonxitude.
Habitat: Tanto en bosque de coníferas como de 
frondosas.
Época: De metade de Primavera ata o Outono.
Valor Gastronómico: Carne branca inmutable de 
cor rosado baixo a cutícula. Compacta e dura de 
sabor e aroma agradable. Excelente comestible.

Amanita Rubescens
Cogomelo do Viño

Sombreiro: Evoluciona de globoso a convexo-plano. Diámetro 
entre 5 - 15 cm. Cutícula tipicamente de cor rosácea (viño), 
con tonalidades máis claras case branqueadas, separable da 
superficie lisa e brillante. Tamén ten láminas brancas ao primeiro 
e despois tínguese de vermello. Carnoso, consistente e fráxil. 
Láminas: Largas, libres, numerosas con lamelas, de cor branca.
Pé: Cilíndrico, máis groso na base e evoluciona en forma de clave, de cor branca a rosa. Na súa base ten unha 
vulva ovoide, de cor rosa. Ten anel amplo, membranoso de cor rosa claro estriado, é movible (característica 
moi importante para diferencialo de outras especies moi similares). A carne é branca e tórnase cor rosa-viño 
despois do corte.
Habitat: Especie común en todo tipo de bosques e de chans. Micorriza de numerosas e variadas árbores.
Época: Final do Verán e durante o Outono.
Valor Gastronómico: É un cogomelo moi apreciado. Con todo deben ser tomadas precaucións polas posibles 
confusións con outras especies e tamén polos seus compoñentes tóxicos volátiles. Nunca debe ser comido 
cru, ten que estar ben cociñado, e para a súa preparación é imprescindible limparlle cunha navalla a lámina 
exterior do sombreiro de forma que so quede a carne branca, xa que esta primeira pel é a que ten compoñentes 
tóxicos.
Observacións: Recoméndase a súa recolleita con colectores experimentados para evitar confusións con outras 
especies moi parecidas. Os compoñentes tóxicos evapóranse a máis de 65º polo que é necesario cociñalos ben 
para poder ser consumidos con seguridade.
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