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Eu, Xan Antón Ramírez Gómez, como presidente do Club Montaña Ferrol –

Alpinista Abrente. 

 

Diante dunha nova eneísima publicación do PRUX do Parque Natural das 

Fragas do Eume, queremos expresar o xa expresado en moreas de xuntanzas con esa 

administración e outras, dende a creación do parque. 

 

Antes de nada dicir que: 

Antes de haber Parque @s montañeir@s de Ferrol xa camiñabamos por esas 

terras. 

Fai preto de 50 anos xa se abriron as primeiras vías de escalada, moitas 

delas por membros históricos do Club Montaña Ferrol. 

Moitas actividades de educación ambiental da nosa entidade se realizaron 

nestas fragas. 

Actividades formativas para profesores tamén foron artelladas dende 

membros da nosa entidade. 

A actual rede de sendeiros basease nun traballo realizado para o primeiro 

director do Parque, feita a cero euros por membros do Club Montaña Ferrol. 

A colaboración con entes supramunicipais como EUROEUME, foi 

permanente, para o desenrolo desta comarca como coñecedores da mesma e doutras 

alternativas en zonas rurais e de montaña. 

Fomos parte activa no proceso de solicitude da Certificación da Carta Verde 

Europea. 

Acudimos a aportar a canta xuntanza se convocou dende as diferentes 

administracións (concellos, emerxencias, a propia Xunta), onde por certo algúns as 

veces os membros convocantes, tiñan menos idea ca nos. 

 

Con todo isto so queremos situarnos como elementos históricos proactivos e 

positivos na defensa e aproveitamento do actual parque, aportando que poucas 

leccións se nos poden dar de defensa e promoción do territorio 

 

Con todo isto e ca lectura da proposta do PRUX na súa setima versión, 

observamos que: 

 

 

 

 



1) No listado de ameazas, no seu apartado G aparece a Intrusión humana, e en 

concreto os deportes de aire libre e de ocio 

2) No apartado F, aporta que é  un dos parques que mais visitas ten. 

Que ten unha rede de sendeiros 

3) Que no punto 3.1, aparece como Zona de reserva o Cañón do Eume 

4) Que no punto 4.1 falan de usos permitidos e autorizables 

5) Que no punto 4.2.1.2 III, fala de fomentar a utilización dos compoñentes 

naturais, de tal xeito e ritmo que non  diminúa a biodiversidade a longo 

prazo 

6) No punto XI, falan de contribuír o desenvolvemento económico, sustentable 

na area de influencia 

7) No punto 4.2.2.2, recoñecen uso autorizable aqueles controlados pola 

intervención administrativa, co fin de evitar efectos apreciables 

8) No punto 4.2.2.4, recollen que quedan excluídas as novas instalacións de 

enerxía eólica. 

9) No punto 4.2.4 apartado C, falan das actividades turísticas como fomento 

das actividades económicas. 

10) No punto 4.3.4.1 apartado b, falan de manter a paisaxe nun estado de 

conservación favorable 

11) No 4.3.4.2 no seu apartado F, falan de manter o Parque libre de lixos e 

residuos 

12) No 4.4.4.1 apdo. A, falan de compatibilizar o uso público e s actividade 

recreativas e deportivas, para o cal promoverase unha sistema telemática de 

control de acceso 

13) No apartado E do mesmo punto, fala de programas de seguimento para 

unha monitoraxe dos efectos das actividades 

14) No punto 4.4.4.3 Apartado A, fala sobre as posible molestias nas épocas 

de nidificación 

15) Por último, o colofón, no seu punto J. é onde se establece a prohibición 

de escalada nas vías mais longas de Galicia, como é as históricas paredes 

dende a canteira cara o río 

 

DIANTE DE TODOS ESTES ARGUMENTOS compartidos en xeral, queremos  

 

EXPOÑER: 

 

1) Que sen dubida, non é  a mesma ameaza un bus de “visitantes de domingo”, que 

un pequeno grupo de deportistas afeitos ó contacto ca natureza  

2) Que a rede de sendeiros ten moito que ver ca aportación das entidades asociativas 

que estamos sobre o territorio  

Sendeiros que por certo non están normalizados segun os criterios da propia 

Secretaría Xeral de Turismo, 

3) Que a Zona de reserva o Cañón do Eume, coincidiran que se ben é  dun grande 

valor, sobre todo paisaxístico, como fragas hai outras que se recollían en anteriores 

plans, pero que por “algunha” razón xa non recollen, con moito mais valor biolóxico 



4) Que se dende  hai tantos anos estamos presentes cas nosas actividades e non se 

aprecia (polo menos non hai estudo algún que así o determine)  a utilización dos 

compoñentes naturais, e facémola de tal xeito que e ritmo de diminución da 

biodiversidade a curto, medio e logo prazo e imperceptible 

5) Que despois de tantos anos, as xentes deportistas da montaña sen dubida somos un 

claro referente  no desenvolvemento económico  

6) Que a nosa actividade pode quedar recollido como uso autorizable e  controlada 

pola intervención administrativa, co fin de evitar efectos apreciables  

7)E interesante que recollan que quedan excluídas as novas instalacións de enerxía 

eólica, cando hai proxectos de parques, a ambos lados do río (un deles ca desfachatez 

de chamarlle Caaveiro), que colocaran torres de mais de 200mts, en todas as cotas 

visibles do entorno do parque, cando por riba se saltan a propia programación do 

P.E.G.  

8) As actividades turísticas como fomento das actividades económicas, sen dubida 

quedan recollidas en moitas publicacións especializadas en deportes de montaña, 

sobre as posibilidades da comarca.  

9) A paisaxe permanece dende que facemos actividade nun estado de conservación 

favorable, de feito a nos acción é imperceptible  

10) Ca cantidade de anos de presenza non se aprezan nas zonas de influenza nin lixos 

nen residuos  

11) O sistema de control telemática foi anunciado (incluso nunha xuntanza en 

Santiago entre a Federación Galega de Montañismo e a Drta Xeral)  co que a estas 

alturas poderíamos estar tendo un dato concreto de uso destas zonas.  

12) Para as posibles molestias nas épocas de nidificación (que por certo auto-

regulamos nos en certas áreas de costa), primeiro habería que ter constancia da 

posíbel nidificación. Polo que sabemos, non hai datos concreto nin do Bufo Real. E 

as colonias de morcegos que tamén poderían ser obxecto de molestias, limítanse ós 

túneles da canle. Certo é que  despois de tantos anos de actividade hai posibilidade de 

cría, e razón evidente de que a nosa acción non inflúe no ecosistema 

 

Así pois diante do seu “escueto” punto, 7. J. é onde se establece a prohibición de 

escalada nas vías mais longas de Galicia, como é as históricas paredes dende a 

canteira cara o río 

 

PROPOÑEMOS: 

 

• Que a zona de escalada quede como na actualidade 

recollendo as paredes ata o río como ZONA DE USO 

LIMITADO. 

• Que se  poña en funcionamento dun xeito serio e real o 

control telemático 



• Que se regule a cantidade de deportistas que podan acceder a 

parede ó mesmo tempo 

• Que se abra un período de avaliación sobre a actividade, 

revisable cada  3 anos. 

• Que se hai datos reais, e non teóricos, de presenza de 

nidificación se  prohiba o aceso en tempo de nidificación da 

especie. 

• Que dentro da publicidade do parque como son as rutas, se 

incorpore, como un elemento mais de dinamización de 

coñecemento do parque e económico, as vías de escalada que 

recollen as diferentes guías editadas, onde de paso se 

transmita toda esta regulación 

• Que se recoñeza o colectivo montañeiro/escalador, agrupados 

nos Clubes e Federación, como axente dinamizador, e actor 

activo da cultura de conservación medioambiental das Fragas 

do Eume 
 

 

 

Xan Ramírez 

Presidente 
 

 

SRA. CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 


