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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
VIVENDA 
 
 
XUNTA DE GALICIA 
San Lázaro s/n 
15781 Santiago de Compostela 
 
 
 
CÓDIGO DO PROXECTO: 2021/0027 
 
 
ALEGACIÓNS AO DOCUMENTO DE INICIO DO 
PROCEDEMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PARQUE 
EÓLICO MONTE CHAN 
 
 
Marta Rey Lema, con DNI nº 76367324X, en calidade de Secretaria do Seminario de 

Estudos Comarcais da Costa da Morte (Semescom), con CIF G15957939, e domicilio a 

efectos de notificación na Rúa de Vilar, 12 2º esq. 15129 Vimianzo, tendo coñecemento 

a través da páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Viveda, da Xunta 

de Galicia, da publicación do documento de inicio do procedemento de avaliación de 

impacto ambiental do Parque eólico Monte Chan, nos termos municipais de Laxe e 

Vimianzo, promovido pola empresa EDP Renovables España S.L.U., (Código do 

proxecto: 2021/0027), para a súa exposición pública 

 
EXPÓN: 
 
Os seguintes argumentos ao respecto do risco da implantación do Parque eólico Monte 
Chan: 
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1. Razóns lexislativas: 

1.1. Declaración de Paisaxe Protexida 

Os chamados Penedos de Pasarela e Traba foron declarados no Decreto 294/2008, do 11 de 

novembro, Paisaxe Protexida (Diario Oficial de Galicia [DOG] nº 7, 12 de xaneiro de 2009, pp. 

612-615)  

((https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090112/Anuncio1CC6_gl.pdf) 
 

Dáse ademais a circunstancia de que esta é, aínda na actualidade, unha das dúas únicas 

paisaxes protexidas oficialmente recoñecidas en todo o territorio da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

O Decreto tiña a súa base legal no Convenio Europeo da Paisaxe, feito en Florencia (Italia) o 

20.10.2000, e ratificado polo Estado español mediante Instrumento do 28.01.2008 (BOE do 5 de 

febreiro). 

Entre as razóns que argumentaba a Consellería de Medio Ambiente no DOG do 12-01-2009 

para esta declaración, salientamos as seguintes: 

 
- “A combinación de formas rochosas que presentan os Penedos de Pasarela e Traba 

conforma  unha paisaxe singular que destaca pola súa beleza. A dorsal que se alonga 
desde a Cachucha ata a Torre da Moa, pasando pola Pena Forcada, forma un 
impresionante pano de fondo visible tanto desde a localidade de Pasarela como, dun xeito 
especial, desde a área de Traba. Postos no areal que cerra a lagoa, pódese contemplar 
unha das paisaxes máis fermosas da costa de Galicia”. 
 

- “Os penedos estannos a indicar, por unha banda, a súa relación con longos procesos de 
tipo tectónico durante os cales as rochas foron fracturadas, erguidas ou afundidas; por 
outra, o papel que na súa xénese tiveron os climas do pasado. (...) A existencia destas 
formas está a indicar igualmente a sucesión dun balance edafoxénese-morfoxénese, con 
momentos en que dominaba a estabilidade das abas a carón doutros en que o fundamental 
era a morfoxénese, é dicir, a exhumación motivada polos procesos de erosión ao longo de 
miles de millóns de anos. Este feito introduce outro elemento de análise importante: o 
coñecemento do comportamento das rochas ante diferentes ambientes climáticos froito 
dunha longa e complexa evolución xeodinámica” . 
 

- “Os valores culturais dos penedos sempre foron un elemento singular nas paisaxes 
galegas, verdadeiros fitos que se asocian desde lendas e tradicións ata poderes curativos 
(...). Por iso non son unicamente pedras amorfas e sen valor; son, fundamentalmente, 
elementos figurativos, perceptuais e culturais das paisaxes. No caso concreto de Pasarela, 
os penedos crean un escenario onírico de grande valor perceptivo que se pode admirar a 
diferentes escalas: a pequena escala, no seu conxunto, os penedos resaltan na paisaxe, 
sendo Pena Forcada e a Torre da Moa  os dous elementos máis visibles, a modo de 
agullas que se alongan cara ao ceo; a escala de detalle encadéase un conxunto de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090112/Anuncio1CC6_gl.pdf
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mesoformas, realmente extraordinario, no cal é posible admirar tanto formas zoomórficas 
como xeométricas ou antropomórficas, en calquera caso, dun grande valor. Incluso a 
escala de detalle, podemos ollar microformas moi significativas”. 
 

- “O interese de certos fitos xeográficos como a Torre da Moa e a Pena Forcada, así como 
algúns de formas singulares, por exemplo, a Pedra da Cachucha, O Berrón ou A Aguia, 
superan o concepto científico e acadan o ámbito cultural a nivel literario, de tradición e 
de lendas. Demóstrase así que a natureza ten un forte significado para a sociedade e os 
grupos humanos que a viven, afectando a súa calidade de vida e benestar diario”. 
 

- “O valor didáctico da paisaxe protexida fai que os alumnos/as de diferentes niveis 
poidan ollar desde a rocha como materia ata a rocha como forma e, ao tempo, relacionar 
formas, orientacións e graos de alteración da rocha coa ocupación vexetal, sen 
esquecernos do papel da rocha como construtora de paisaxes”. (...) 
 

- “Pódese afirmar que as áreas graníticas teñen unha ampla presenza en Galicia. En moitos 
lugares a súa presenza maniféstase por simples picoutos; pola contra, noutros, caso de 
Pasarela, o encadeamento de formas e microformas crea un espazo singular, sendo 
precisamente esta singularidade a que debe levar a pór en marcha unha política de 
protección integral”. (...) 
 

- “Á parte do seu valor estético ou paisaxístico, as formas teñen un enorme valor científico 
porque permiten coñecer cal foi a evolución da paisaxe e, consecuentemente, como se 
poden someter aos instrumentos de planificación ou plans de observación. O macizo dos 
Penedos de Pasarela e Traba reúne, por tanto, os valores necesarios para ser conservado 
íntegro no seu conxunto e para a posta en marcha da figura de protección paisaxe 
protexida”. 
 

- “A protección e conservación do noso patrimonio natural é un mandato recollido no 
artigo 45 da Constitución e unha necesidade para asegurar a supervivencia dos nosos 
ecosistemas. As características e os singulares valores naturais, estéticos e culturais que 
presentan os Penedos de Pasarela e Traba son merecentes dunha protección especial e 
xustifican plenamente a súa declaración como paisaxe protexida”.  (...) 
 

- “Artigo 1º.- Declaración. De conformidade co establecido na Lei 9/2001, do 21 de 
agosto, de conservación da natureza, declárase paisaxe protexida o espazo natural 
coñecido como os Penedos de Pasarela e Traba”. (...) 
 

- “Artigo 2º.- Réxime xurídico. 1. Aplícaselle á paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela 
e Traba o réxime xurídico dos espazos naturais protexidos previsto na Lei 9/2001, do 21 
de agosto, de conservación da natureza a fin de conservar e protexer os importantes 
valores naturais que presenta canto á singularidade da súa xea, fauna e flora, así como 
respecto á dos propios ecosistemas e hábitats naturais e a singular beleza da súa paisaxe”. 

 
- 2. A paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba quedará incluída na Rede galega 

de espazos protexidos”. 
 

- Artigo 3º. Extensión e límites. A paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, 
cunha superficie de 212 ha, esténdese polos concellos de Vimianzo e Laxe, na provincia 
da Coruña. (...). 
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- Artigo 5º.- Actividades. Dentro da paisaxe protexida dos Penedos procurarase o 
mantemento das prácticas de carácter tradicional que contribúan á conservación e 
preservación dos valores e recursos naturais deste espazo natural protexido”. 
 

- “Artigo 6º. - Xestión. 1. De conformidade co establecido no artigo 41 da Lei 9/2001, do 
21 de agosto, a consellería competente en materia de ambiente será responsable da 
xestión da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba”. 
 

- 2. Sen prexuízo do establecido no punto segundo do artigo 34 da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, a xestión da paisaxe protexida dos 
Penedos de Pasarela e Traba perseguirá os seguintes obxectivos: 
 

a) En xeral, a conservación e a protección dos elementos desta paisaxe. 
b) De xeito especial, a protección e a conservación dos penedos que integran esta paisaxe 

protexida. 
c) Fomentar o coñecemento desta paisaxe protexida e o respecto aos seus valores. 
d) Promover a realización de programas de investigación e de educación ambiental da 

paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba. 
e) Promover un desenvolvemento económico e turístico desa zona que sexa respectuoso co 

medio. 
f) Acadar unha relación harmoniosa dos habitantes desa zona co medio natural”. 

(...) 
 

- “Artigo 7º.- Suspensión de actividades. A consellería competente en materia de 
conservación da natureza instará á suspensión de toda actividade que non dispoña da 
preceptiva autorización, que non se axuste ás condicións de autorización outorgada, que 
incumpra o establecido nesta disposición administrativa, na Lei 9/2001, do 21 de agosto, 
de conservación da natureza ou calquera outra actividade que atente contra a 
conservación e a protección da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba”. 
 

- “Artigo 8º. – Avaliación de impacto ambiental. (...)  
2.As entidades promotoras de actividades e proxectos de obras e infraestruturas suxeitas á 
avaliación de impacto ambiental que incidan no ámbito territorial desta paisaxe protexida 
deberán incorporar un estudo de impacto ambiental dese proxecto, un estudo de impacto e 
integración paisaxística, conforme prevé o artigo 11.1º da Lei 7/2006, do 7 de xullo, de 
protección da paisaxe de Galicia. (...) 
 

- “Artigo 10º.- Potestade sancionadora. 

A vulneración do réxime de protección establecido para a paisaxe protexida dos Penedos 
de Pasarela e Traba, así como a inobservancia do plan de conservación desta paisaxe 
protexida ou da normativa que regula os espazos naturais protexidos, serán sancionados 
de conformidade co disposto na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da 
natureza, con suxeición ao procedemento legalmente establecido”. 

 

- Disposicións adicionais 

Primeira.- Con suxeición ao establecido no número 3 do artigo 23 da Lei 9/2001, do 21 
de agosto, de conservación da natureza, no prazo de dous anos desde a entrada en vigor 
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deste decreto a consellería competente en materia de ambiente aprobará o plan de 
conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba”. 
 

Asinan esta Declaración o Conselleiro de Medio Ambiente, D. Manuel Vázquez Fernández, e o 
Presidente da Xunta de Galicia D. Emilio Pérez Touriño. 

 

 

 

Engadimos como anexo (ANEXO I) o documento «Da investigación á posta en valor dos 
recursos naturais. O caso dos Penedos de Pasarela».  

Trátase da presentación do Informe do Prof. Dr. Augusto Pérez Alberti, catedrático de 
Xeografía da Universidade de Santiago (USC) que deu lugar á declaración de Paisaxe Protexida 
segundo o Decreto 294/2008, do 29 de novembro (DOG 12-01-2009).   

Trinta e nove (39) páxinas distribuídas do seguinte xeito: 

• Un organigrama do territorio 

• Varios mapas: un topográfico, cinco do contexto estrutural, tres planos da tectónica, 

dous mapas das formas do relevo, un das pendentes, un da orientacións, tres 

xeomórficos e catro das xeoformas graníticas. 

• Catalogación e posta en valor: xeoformas (con 43 fotos en color) 

• A necesaria integración nas paisaxes: particularmente co Val de Traba, coa súa lagoa e 

hábitat, a súa praia (varios mapas e fotos). 

• Conclusións 

•Os Penedos de Pasarela e Traba son elementos singulares na paisaxe 
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•A súa singularidade ven dada tanto pola variedade como pola abundancia de 

xeoformas existentes nun espazo dunhas 180 Ha.  

•A posta en valor require, non só a súa declaración como Paisaxe Protexida, que a ten, 

senón a posta en marcha dun plan de uso e xestión. 

•Calquera iniciativa de posta en valor non debe de esquecer integrar os Penedos de 

Pasarela con outros recursos existentes na súa contorna, como é a costa na que se 

encadean coidos, praias, furnas e a Lagoa de Traba. 

 
 

1.2. Decreto da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda 238/2020, do 29 de decembro polo que se aproban as 
directrices da paisaxe de Galicia (DOG nº 29, 1 de febreiro de 
2021) 
(https://xeg.xunta.gal/sites/default/files/documentos/Decreto%20238-
2020%2C%20do%2029%20de%20decembro%20polo%20que%20se%20aproban%20a
s%20Directrices%20de%20paisaxe%20de%20Galicia.pdf) 
 

A pesar de que este Decreto para nós supón un paso atrás de cara á protección da paisaxe 

galega, pois parece deseñado para que as grandes empresas -que nin sequera son galegas na súa 

maior parte- poidan implantar os seus proxectos especulativos sobre calquera lugar do noso 

territorio, imos acollernos aos escasos puntos que nos deixa este Decreto para preservar a nosa 

paisaxe, que é un dos maiores activos que temos en Galicia, e na Costa da Morte en particular. 

Non deixa de ser ben raro que uns particulares teñamos que defender unha das dúas únicas 

paisaxes protexidas de Galicia cando estas xa deberan estar protexidas de oficio pola propia 

Xunta de Galicia, en aplicación do Decreto xa citado 294/2008. 

- O ANEXO II trata das medidas e accións específicas para acadar os obxectivos de 

calidade e de recuperación para os ámbitos de especial atención paisaxística. No seu 

apartado B. Liñas eléctricas de alta tensión e parques eólicos (p.106).  

- No apartado B.2.1. establécese a incorporación de criterios de integración paisaxística 

no desenvolvemento das novas infraestruturas. Trátase de acadar a máxima integración 

paisaxística das novas actuacións previstas en Galicia tanto na planificación da rede de 

transporte de electricidade 2015-2020, como na nova planificación da rede de transporte 

de electricidade 2021-2026, en desenvolvemento.  

- Precisamente no epígrafe DX16 (p. 149) sobre a revisión do Plan Sectorial Eólico de 

Galicia establécense os seguintes criterios para unha adecuada consideración da paisaxe: 

https://xeg.xunta.gal/sites/default/files/documentos/Decreto%20238-2020%2C%20do%2029%20de%20decembro%20polo%20que%20se%20aproban%20as%20Directrices%20de%20paisaxe%20de%20Galicia.pdf
https://xeg.xunta.gal/sites/default/files/documentos/Decreto%20238-2020%2C%20do%2029%20de%20decembro%20polo%20que%20se%20aproban%20as%20Directrices%20de%20paisaxe%20de%20Galicia.pdf
https://xeg.xunta.gal/sites/default/files/documentos/Decreto%20238-2020%2C%20do%2029%20de%20decembro%20polo%20que%20se%20aproban%20as%20Directrices%20de%20paisaxe%20de%20Galicia.pdf
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a) A planificación das áreas de aproveitamento deberá ter en conta criterios de 
visibilidade e integración paisaxística, para o cal deberá avaliar o impacto visual de cada 
área, especialmente nas zonas de visibilidade estratéxica e nas áreas de especial interese 
paisaxístico a que se refire o artigo 3 do Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo que se 
aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia. 

b) Nas áreas de especial interese paisaxístico a delimitación das áreas de aproveitamento 
estudarase con especial detalle, atendendo aos tipos de valores paisaxísticos que 
xustificaron a delimitación da área de interese. 

c) Os criterios de integración paisaxística incluirán a minimización da exposición visual, 
a visibilidade desde áreas de especial interese paisaxístico e desde miradoiros, a 
existencia de lugares de especial interese paisaxístico próximos e o grao de impacto sobre 
os valores paisaxísticos (naturais ou ecolóxicos, culturais ou patrimoniais e estéticos ou 
panorámicos) e sobre os tipos de paisaxe máis valorados pola poboación desa comarca 
paisaxística dentro da área de aproveitamento. 

Todo o que subliñamos no subapartado a) dáse na área dos Penedos de Pasarela e Traba e na súa 

área de influencia, dado que ao ser “paisaxe protexida”, cae de caixón que é “unha área de 

especial interese paisaxístico”. Dáse por descontado que calquera tipo de “impacto visual” 

estragaría esta paisaxe.  No apartado c) tamén subliñamos case todo o seu contido, pois por 

moito que se intente minimizar “a exposición visual”, a instalación dun único muíño eólico xa 

invalidaría “a visibilidade” desta área, e o “grao de impacto sobre os valores paisaxísticos 

(naturais ou ecolóxicos, culturais e patrimoniais e estéticos ou panorámicos)” sería terrible, 

irremediable, sen volta atrás. Todos eses valores que se citan danse na área dos Penedos de 

Pasarela e Traba e na súa contorna visual. Tamén se cumpre o de que é un tipo de Paisaxe “máis 

valorado pola poboación desta comarca”. 

• ANEXO IV Normas e recomendacións. Co subapartado 4.2.4. Directrices para 

actuacións e elementos da paisaxe. 

No epígrafe 4.2.4.3. referido aos Parque eólicos sinálase na DX.20 que os proxectos mediante 

os cales se materialicen os parques eólicos atenderán ás seguintes directrices: 

a) (N) O deseño dos parques eólicos terá en conta os resultados do estudo de impacto e 
integración paisaxística, que, ademais dos contidos establecidos na Lei 7/2008, incluirá 
un estudo dos tipos de paisaxe en que se sitúan, dos tipos de valores paisaxísticos 
existentes (naturais ou ecolóxicos, culturais ou patrimoniais, estéticos ou panorámicos e 
de uso) e o cálculo da súa bacía visual, analizando os tipos de paisaxes, os valores 
paisaxísticos e os lugares de especial interese paisaxístico existentes nela, de acordo co 
Catálogo das paisaxes de Galicia. Os resultados desta análise servirán para a 
cuantificación do impacto visual do parque eólico e a súa repercusión nos tipos e valores 
paisaxísticos.  

b) (R) Na avaliación dos proxectos eólicos terase en consideración a bacía visual que xere 
o conxunto do parque, tendo en conta tamén unha estimación do número potencial de 
observadores a partir da poboación dos asentamentos e da intensidade media diaria (IMD) 
das estradas incluídas nesa bacía visual. 
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c) (R) No caso de que exista unha manifesta preocupación social polo impacto visual dos 
aeroxeradores, deberán adoptarse as medidas necesarias para reducir ou mitigar o seu 
impacto visual. Nestes casos estudarase a posibilidade de realizar plantacións arbóreas 
nas proximidades dos núcleos, consensuadas cos seus habitantes, para reducir a 
visibilidade dos aeroxeradores. Nesta mesma liña, considerarase a posibilidade de 
facilitar a xestión forestal destas terras de xeito que se apantalle o parque con plantacións 
forestais planificadas e xestionadas con esta finalidade, fomentando as especies 
autóctonas e asegurando o cumprimento das prescricións da normativa en materia de 
prevención de incendios forestais. 
 

Tamén neste apartado tivemos que subliñar practicamente todo, pois por moito que se estude 

é imposible integrar a instalación dun parque eólico (e proxéctanse dous!) nesta privilexiada 

paisaxe. Xa dixemos que aínda que se instalase tan só un “viraventos” na súa área de influencia 

xa estragaría toda a paisaxe. 

Se non fose que o asunto é moi serio, pois o futuro dos lugares e comarcas afectadas está en 

xogo, ata roza o sarcasmo o que se di no subapartado c) no tocante ás medidas a adoptar para 

“reducir ou mitigar o impacto visual”, nada menos que “con plantacións arbóreas nas cercanías 

ou puntos de observación emblemáticos, consensuadas cos seus habitantes” (!).  

En serio: que tipo de árbores pensan plantar para “mitigar o impacto visual” de aeroxeradores 

mastodónticos de 90 a 150 metros de altura na súa maior parte?1 Eucaliptos ou secuoias traídas 

de América? Tampouco serve plantar ningún tipo de árbore na área ou na contorna dos Penedos, 

nin sequera as autóctonas (agora se acordan dela!), pois estas estorbarían a visión en conxunto e 

en detalle das formas das pedras. Nada de “pantallas vexetais” como volven a insistir máis 

adiante (o-R). 

A preocupación social dos habitantes das comarcas da Costa da Morte é evidente desde que se 

anunciaron os proxectos, como se pode comprobar nestes artigos e informacións, todos eles, 

exceptuando o primeiro -o seu autor xa temía esta “desfeita”-, a partir do 15 de febreiro de 

2021. 

• “La costa eólica” (La Voz de Galicia, 06.05.2004), artigo de Andrés Precedo Ledo, 
catedrático de Xeografía da USC e director do Gabinete de Planificación e 
Desenvolvemento Territorial da Xunta de Galicia que determinou o Mapa Comarcal de 
Galicia (1997)  xa criticaba naquelas datas o perigo de implantación de 
aeroxeradores na costa galega: “viene a mi mente da Costa da Morte y A Capelada con 
sus promontorios litorales, con sus cabos emblemáticos, coronados por blancos 
molinos de viento” (…) 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2004/05/06/costa-
eolica/0003_2655066.htm?fbclid=Iw 
 

                                                           
1 Confróntese o impacto na paisaxe destes xigantescos artefactos de entre 90 e 150 m de altura coa 
Torre de Hércules da Coruña (48,50 m) e incluso co faro do cabo Vilán, de Camariñas, que mide “tan só” 
25 m de altura.  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2004/05/06/costa-eolica/0003_2655066.htm?fbclid=Iw
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2004/05/06/costa-eolica/0003_2655066.htm?fbclid=Iw
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• “P.E. Monte Chan e Pena dos Mouros: a veciñanza de Laxe denuncia dous 
proxectos eólicos sobre Laxe, Camelle e Vimianzo” (en Que Pasa na Costa.gal 
15.02.2021): https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-
presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-
chan/20210218095219125051.html 
 

• “Alerta ante un plan eólico que invade a área dos Penedos. O espazo rochoso de 
Pasarela e Traba de Laxe foi declarado Paisaxe Protexida no ano 2009” (El Correo 
Gallego 17.02.2021): 
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodeacostadamorte/alerta-ante-un-plan-eolico-
que-invade-a-area-dos-penedos-
YX6437221?fbclid=IwAR0LbVkZ4HUGWXunaIhEbVNKJ-aNqshADM-_h0-
b0QuERBkDsNPWvmtz_1s 
 

• “Os Penedos de Pasarela e Traba ameazados por un parque eólico”: Seminario de 
Estudos Comarcais da Costa da Morte, febreiro 2021 
http://semescom.gal/archivos/2113?fbclid=IwAR1UV-VP21007ZAEwYV20Y-
Na1mg1Ky2tNTqW12Kr1uERlM-UowgHR5Zwno 
 

• “Movilización contra un proyecto eólico que afectaría a los Penedos de Pasarela” 
(Marta López en La Voz de Galicia, ed. de Carballo, 18.02.2021). 

 
• “Os Concellos de Laxe e Vimianzo plántanse ante o parque eólico Monte Chan pola 

súa afectación aos Penedos” (web Que Pasa na Costa.gal): 
(https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-
proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-
chan/20210218095219125051.html 
 

• “A plataforma de Turismo e Hostalería da Costa da Morte amosa o seu desagrado ao 
proxecto por afectar directamente ao ‘turismo sostible’” (www.quepasanacosta.gal ). 
 

• “Crece el rechazo al parque eólico previsto para los Penedos de Pasarela. Concellos, 
ciudadanos y sector turístico se oponen a la propuesta” (S.G. Rial, La Voz de Galicia 
19.02.2021). 
 

• “Mucho más que montes vacíos: sobre los Penedos de Pasarela y Traba. Escribe el 
geólogo Juan Ramón Vidal Romaní”, artigo de Juan Ramón Vidal Romaní, catedrático 
emérito de Xeodinámica da Universidade da Coruña, en La Voz de Galicia 20.02.2021) 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/camarinas/2021/02/20/montes-
vacios/0003_202102C20C7991.htm?fbclid=IwAR2DQ2mw0lDV6XRXq7mKeE71hvNzl4q
ljEGPZs6W3orlmqSFhq3u4rCBtjA 
 

• “Novo ataque á Costa da Morte”, artigo de Xan Fernández Carrera no web Que Pasa 
na Costa.gal, 18.02.2021:  

• https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/novo-ataque-costa-da-
morte/20210220091228125093.html?fbclid=IwAR0wTKaMG3IXgrOe8tmfD-
wsd30eumu2WRg63CHhhiNyYxzVaDwMRMGMVuI 

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-chan/20210218095219125051.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-chan/20210218095219125051.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-chan/20210218095219125051.html
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodeacostadamorte/alerta-ante-un-plan-eolico-que-invade-a-area-dos-penedos-YX6437221?fbclid=IwAR0LbVkZ4HUGWXunaIhEbVNKJ-aNqshADM-_h0-b0QuERBkDsNPWvmtz_1s
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodeacostadamorte/alerta-ante-un-plan-eolico-que-invade-a-area-dos-penedos-YX6437221?fbclid=IwAR0LbVkZ4HUGWXunaIhEbVNKJ-aNqshADM-_h0-b0QuERBkDsNPWvmtz_1s
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodeacostadamorte/alerta-ante-un-plan-eolico-que-invade-a-area-dos-penedos-YX6437221?fbclid=IwAR0LbVkZ4HUGWXunaIhEbVNKJ-aNqshADM-_h0-b0QuERBkDsNPWvmtz_1s
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodeacostadamorte/alerta-ante-un-plan-eolico-que-invade-a-area-dos-penedos-YX6437221?fbclid=IwAR0LbVkZ4HUGWXunaIhEbVNKJ-aNqshADM-_h0-b0QuERBkDsNPWvmtz_1s
http://semescom.gal/archivos/2113?fbclid=IwAR1UV-VP21007ZAEwYV20Y-Na1mg1Ky2tNTqW12Kr1uERlM-UowgHR5Zwno
http://semescom.gal/archivos/2113?fbclid=IwAR1UV-VP21007ZAEwYV20Y-Na1mg1Ky2tNTqW12Kr1uERlM-UowgHR5Zwno
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-chan/20210218095219125051.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-chan/20210218095219125051.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-chan/20210218095219125051.html
http://www.quepasanacosta.gal/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/camarinas/2021/02/20/montes-vacios/0003_202102C20C7991.htm?fbclid=IwAR2DQ2mw0lDV6XRXq7mKeE71hvNzl4qljEGPZs6W3orlmqSFhq3u4rCBtjA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/camarinas/2021/02/20/montes-vacios/0003_202102C20C7991.htm?fbclid=IwAR2DQ2mw0lDV6XRXq7mKeE71hvNzl4qljEGPZs6W3orlmqSFhq3u4rCBtjA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/camarinas/2021/02/20/montes-vacios/0003_202102C20C7991.htm?fbclid=IwAR2DQ2mw0lDV6XRXq7mKeE71hvNzl4qljEGPZs6W3orlmqSFhq3u4rCBtjA
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/novo-ataque-costa-da-morte/20210220091228125093.html?fbclid=IwAR0wTKaMG3IXgrOe8tmfD-wsd30eumu2WRg63CHhhiNyYxzVaDwMRMGMVuI
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/novo-ataque-costa-da-morte/20210220091228125093.html?fbclid=IwAR0wTKaMG3IXgrOe8tmfD-wsd30eumu2WRg63CHhhiNyYxzVaDwMRMGMVuI
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/novo-ataque-costa-da-morte/20210220091228125093.html?fbclid=IwAR0wTKaMG3IXgrOe8tmfD-wsd30eumu2WRg63CHhhiNyYxzVaDwMRMGMVuI
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• “Nace la plataforma Salvemos os Penedos: arrecia la movilización contra el parque 

eólico”, (La Voz de Galicia, redacción de Carballo 23.02.2021). 
 

• “Adiante Vimianzo e BNG presentan alegación ao PE Monte Chan por afectar á Paisaxe 
Protexida dos Penedos (web Que Pasa na Costa.gal, 5.03.2021): 
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-
proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-
chan/20210218095219125051.html 
 

• SALVEMOS OS PENEDOS DA COSTA DA MORTE: https://www.change.org/p/xunta-de-
galicia-salvemos-os-penedos-de-pasarela-e-
traba?recruiter=35576876&recruited_by_id=5ebda910-1dd7-0130-d873-
3c764e044346&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=
petition_dashboard&fbclid=IwAR2-X-H7IL51tK6RMBwZaQBJwVjx8-qxq-
4x8PGw5gh5b5i4CE8lC89NQyA  (asinada a reclamación por 3.371 persoas; última 
visita 5.03.2021). 

 

En conclusión:  
Por todo o sinalado nestas directrices podemos afirmar que os proxectos dos Parques Eólicos do 

“Monte Chan” e da “Pena dos Mouros” non cumpren con estas directrices nin garanten a 

protección da Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, unha das dúas únicas paisaxes 

protexidas de Galicia, segundo o Decreto 294/2008. Tampouco cumpren, en absoluto, co 

recente Decreto 238/2020 do 29 de decembro, pois para nada se respecta “o carácter propio da 

paisaxe existente”, nin tampouco “se minimiza o impacto sobre o contorno natural” como nel se 

sinala, senón todo o contrario: abonda con que se instale un só aeroxerador no espazo visual dos 

Penedos de Pasarela e Traba para que invalide toda a paisaxe. Un decreto que debería primar a 

protección da natureza parece que prioriza unha explotación económica abusiva e que considera 

a paisaxe como algo secundario. 

Polo tanto, rexeitamos a instalación de parques eólicos na área protexida de “Monte Chan”, así 

como na de “Pena dos Mouros”.  

 

https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-chan/20210218095219125051.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-chan/20210218095219125051.html
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/vimianzo/concello-presentara-alegacions-proxecto-construcion-do-futuro-parque-eolico-monte-chan/20210218095219125051.html
https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-salvemos-os-penedos-de-pasarela-e-traba?recruiter=35576876&recruited_by_id=5ebda910-1dd7-0130-d873-3c764e044346&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&fbclid=IwAR2-X-H7IL51tK6RMBwZaQBJwVjx8-qxq-4x8PGw5gh5b5i4CE8lC89NQyA
https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-salvemos-os-penedos-de-pasarela-e-traba?recruiter=35576876&recruited_by_id=5ebda910-1dd7-0130-d873-3c764e044346&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&fbclid=IwAR2-X-H7IL51tK6RMBwZaQBJwVjx8-qxq-4x8PGw5gh5b5i4CE8lC89NQyA
https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-salvemos-os-penedos-de-pasarela-e-traba?recruiter=35576876&recruited_by_id=5ebda910-1dd7-0130-d873-3c764e044346&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&fbclid=IwAR2-X-H7IL51tK6RMBwZaQBJwVjx8-qxq-4x8PGw5gh5b5i4CE8lC89NQyA
https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-salvemos-os-penedos-de-pasarela-e-traba?recruiter=35576876&recruited_by_id=5ebda910-1dd7-0130-d873-3c764e044346&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&fbclid=IwAR2-X-H7IL51tK6RMBwZaQBJwVjx8-qxq-4x8PGw5gh5b5i4CE8lC89NQyA
https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-salvemos-os-penedos-de-pasarela-e-traba?recruiter=35576876&recruited_by_id=5ebda910-1dd7-0130-d873-3c764e044346&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&fbclid=IwAR2-X-H7IL51tK6RMBwZaQBJwVjx8-qxq-4x8PGw5gh5b5i4CE8lC89NQyA
https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-salvemos-os-penedos-de-pasarela-e-traba?recruiter=35576876&recruited_by_id=5ebda910-1dd7-0130-d873-3c764e044346&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&fbclid=IwAR2-X-H7IL51tK6RMBwZaQBJwVjx8-qxq-4x8PGw5gh5b5i4CE8lC89NQyA
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Vista da área dos Penedos de Pasarela e Traba desde o oeste: desde a Pedra da Cachucha (dereita) é Torre 
da Moa (esquerda), co cume da Galla da Pena Forcada no máis alto, na zona central. A 90 m da Pedra da 
Cachucha preténdese situar un aeroxerador e outros dous pola zona da Torre da Moa. Se se fai, toda esta 
paisaxe “protexida” (?) queda invalidada. 
 
 

 
 
O macizo dos Penedos de Pasarela e Traba vistos desde o leste, cos seus tres cumes: Pedra da Cachucha 
(esquerda, na parte máis baixa), a Galla da Pena Forcada no centro e a Torre da Moa (o picouto da 
dereita). Ó fondo, un dos Penedos do Piñeo (esquerda), onde se pretende instalar o parque “Pena dos 
Mouros”. 
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Vista desde a praia de Traba da Torre da Moa, un dos cumes míticos dos Penedos de Pasarela e Traba. 
Situar por esta zona parte do parque eólico “Monte Chan” afectaría claramente á “paisaxe protexida” dos 
Penedos de Pasarela e Traba. O val de Traba debe quedar libre de aeroxeradores. 
 
 
 
 
 
 

2. Razóns científicas e naturais 

 

2.1. Razóns  xeolóxicas 

Se hai unha paraxe natural especial que inspirase a escritores esa é a dos Penedos de Pasarela e 

Traba, xa desde o século XIX. Pero non só interesou a literatos, pois o certo é que quen primeiro 

se interesou por estas singulares formacións pétreas foi un enxeñeiro que non era nin galego nin 

español: o alemán Wilhem Phillip Schulz (1805-1877) enxeñeiro de minas, que, trasladado a 

España en 1831, será coñecido como Guillermo Schulz. En 1833 será ascendido a inspector de 

distrito en Galicia e Asturias.  

Por recomendación súa, en 1835, o Instituto Geológico  y Minero de España declarará Formas 

Singulares ás formacións pétreas dos Penedos de Pasarela e Traba, ao que Schulz lles prestará 

moita atención no seu Mapa Petrográfico del Reyno de Galicia (1834), o primeiro da historia 

sobre a xeoloxía galega.  
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Neste mapa sitúa os penedos de Pasarela e Traba, baixo o topónimo de “Penedos de Traba”, que 

localiza ao norte de “Río del Puerto” (así é como denomina el a este río soneirán) e de 

Vimianzo. O nome de “Penedos de Traba” é o único accidente montañoso que aparece neste 

mapa, entre Laxe, Vimianzo e Muxía, o que mostraría a importancia que para el tiña este espazo 

natural.  

 

    Mapa de Schulz (1834), zona de Vimianzo e Camariñas 

Será máis tarde o xeólogo laxés Isidro Parga Pondal (1900-1986), o primeiro en realizar un 

mapa xeolóxico moderno de Galicia (1963), o que lle dedique gran atención ao estudo desta 

formación granítica, situada moi próxima á súa vila natal. Este destacado científico foi o 

fundador do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, un centro de estudos xeolóxicos de alcance 

internacional e no que se conserva o maior fondo existente sobre a xeoloxía de Galicia.   

Segundo Parga Pondal os penedos de Pasarela e Traba, serían rochas tardihercínicas, 

granodioritas comparables con outras formacións existentes na parte occidental de Galicia e que 

el lle atribuirá a todas elas a denominación de granitos tipo “Traba” (1966). Rochas de grao fino 

e medio con moitas “venillas” de seixo. Todo este plutón granítico presenta moita unidade e nel 

percíbense cristais bastante grandes de microclina, que lle dan esa cor rosácea típica deste tipo 

de rochas.  

Outra persoa destacada na investigación xeolóxica de Galicia é o catedrático de Xeoloxía da 

Universidade da Coruña e director actual do Instituto Xeolóxico de Laxe, Juan Ramón Vidal 
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Romaní, continuador da obra que deixou Isidro Parga Pondal. Este investigador é un gran 

coñecedor dos penedos de Pasarela e Traba e foi o que redactou a introdución científica da Guía 

dos Penedos de Pasarela e Traba, editada polo Seminario de Estudos Comarcais da Costa da 

Morte (Semescom) en 2012. 

Segundo Vidal Romaní os penedos dos que estamos a falar constitúen unha gran masa pétrea, é 

dicir un plutón granítico, que está encaixado na codia terrestre, que se formou hai uns 300 

millóns de anos a 24 km de profundidade durante a oroxenia herciniana, a mesma que deu orixe 

ao monte Pindo.  

Estes plutóns fórmanse a consecuencia do choque de inmensas masas de terreos xeolóxicos que 

se moven de xeito lento sobre a superficie da Terra. Cando dúas placas chocan e unha se afunde 

por debaixo da outra (subsidencia), os roces entre as rochas acadan altas temperaturas e forman 

os magmas. Isto determina que a súa densidade sexa menor que a das rochas nas que se 

encaixan, e polo tanto, tenden a subir cara a superficie da Terra. Ao arrefriarse consolídanse 

como unha rocha sólida, dando lugar ás rochas plutónicas coma os penedos. 

Desde hai xa 23 millóns de anos os penedos de Pasarela e Traba tiñan xa a súa conformación 

actual, máis aínda estaban cubertos por unha gran capa de rochas e sedimentos duns 24 km, que 

chegará a desaparecer por mor da erosión posterior, deixando ao descuberto as formas que 

vemos na actualidade.  

Este tipo de relevo denominarase endóxeno porque se orixinou na profundidade da Terra e as 

súas formas xa estaban determinadas en profundidade, unicamente se abriron unha vez que o 

granito chegou á superficie terrestre.  

A unidade principal que constitúe o conxunto dos penedos, a súa vez está constituída por 

unidades menores con formas diferentes: castle koppies ou rochas castelo, os tor ou torres e os 

bloques. 

Os primeiros son formas acasteladas limitadas por paredes moi inclinadas e coinciden, no caso 

destes penedos, coas partes dominantes do relevo deste conxunto. Así no relevo da Costa da 

Morte, os montes que se denominan castelo o castelos son frecuentes. 

As torres ou tor, son formas semellantes ás anteriores, aínda que de menores dimensións, máis 

ben trátase de penas illadas de desenvolvemento vertical. O exemplo máis claro nestes penedos 

de Pasarela e Traba, sería a Galla de Pena Forcada. 

Os bloques son as formas máis frecuentes nas paisaxes graníticas e preséntanse de xeito illado 

ou en grupo. Varían na forma, desde esféricos a elipsoidais, e tamén no grao de 

arredondamento. Uns son totalmente esféricos, outros menos redondeados e outros cúbicos. 
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Estas formas son as que se asemellan a obxectos, animais ou persoas, que nestes penedos de 

Pasarela e Traba, son moi frecuentes e danlle este carácter tan senlleiro.  

 

Camelo do deserto (XMLS) 

Unha vez que as rochas graníticas están xa ao descuberto na superficie da Terra, seguen 

erosionándose polo efectos sobre todo da auga. As formas que se orixinan como consecuencia 

desta erosión externa, de aí que se denominen formas esóxenas, son de dous tipos: pías e 

acanaladuras.  

As pías son pequenas depresións de borde redondo e forma cilíndrica, que nalgún dos casos, 

teñen unha saída lateral pola que desaugan, dando lugar a pías abertas. A formación destas pías 

débese á disolución da rocha pola auga da chuvia, un proceso moi lento que pode levar miles de 

anos. 

As acanaladuras fórmanse ao caer a auga da chuvia pola superficie inclinada da rocha, que 

chega a escavar fendeduras de varios centímetros de profundidade e varios metros de longo. 

Poden aparecer de xeito individual ou asociadas en redes de canles diverxentes (Vidal Romaní, 

2012: “Introdución científica: Formación dos penedos de Pasarela e Traba”, en Guía dos 

Penedos de Pasarela (Semescom). 

Vidal Romaní considera estes penedos de Pasarela e Traba como formacións únicas no mundo, 

tanto polo tipo de rocha, que aínda que aquí nos pareza abundante, resulta escasa noutras zonas 

do Planeta, e pola súa situación á beira do litoral. Presentan tamén a singularidade de que as 
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súas formas son moi visibles na superficie, algo que non adoita ocorrer nos granitos, que 

normalmente están agochados baixo terra. 

Estes penedos son coñecidos a nivel mundial e aparecen en publicacións de investigadores 

internacionais como no caso do australiano C.R. Twindale, da Univesity of Adelaide 

(Australia). 

“Os Penedos de Traba e Pasarela son formacións únicas no mundo, no sentido de que 

tanto polos tipos de rocha, un granito moi especial que só existe en poucas zonas do 

mundo. Despois, pola súa situación á beira do mar, pola exposición que ten a rocha, este 

granito que normalmente aparece baixo terra, aquí está na superficie, e todas estas 

características fan que o conxunto pódese dicir que é único no mundo; hai poucos sitios 

semellantes en toda a Terra. 

Os Penedos de Traba e Pasarela son coñecidos internacionalmente. De feito, no libro 

Landforms and Geology of Granite Terrain (Holanda, 2005), feito por un especialista 

australiano (C.R. Twindale, da University of Adelaide), descríbense as mellores paisaxes 

graníticas do todo o mundo e nelas aparecen os macizos de Traba e Pasarela. Isto quere 

dicir que non é unha cousa inadvertida, non coñecida, senón que precisamente está ben 

descrita nun libro coma este de alcance internacional” (Juan Ramón Vidal Romaní, La 

Voz de Galicia, 7-4-2006). 

En conclusión: 

O conxunto dos penedos de Pasarela e Traba constitúen un espazo de especial interese 

xeolóxico e natural, así o consideraron destacados científicos desde hai xa moito tempo como o 

enxeñeiro de minas alemán Wilheim Phillip Schulz, que declarou estas formacións pétreas 

como Formas Singulares.  

O xeólogo laxés Isidro Parga Pondal,  tomando como exemplo os granitos de Pasarela e 

Traba, denominou  a formacións semellantes, “granitos tipo Traba”. O profesor da UDC, Juan 

Ramón Vidal Romaní, considerou a estes penedos como  formacións únicas no mundo pola 

multitude de formas, o que fixo que  aparecesen en publicacións científicas que lle deron un 

recoñecemento internacional.  

O xeógrafo Ramón Otero Pedrayo, definiu esta paisaxe dos penedos como excepcional e 

considerouna como un referente no litoral da Costa da Morte. Segundo o xeógrafo da USC 

Augusto Pérez Alberti, eses penedos son unha das tres formacións xeolóxicas máis importantes 

de Galicia, xunto co monte Pindo e Pena Corneira. 
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Maís os penedos tamén serviron de inspiración a moitos dos nosos escritores, a clásicos como 

Eduardo Pondal e Evaristo Martelo ou a actuais como Manuel Rivas. 

Ningunha outra paisaxe natural de Galicia, tivo un recoñecemento avalado por tantos científicos 

e creadores literarios como esta dos Penedos de Pasarela e Traba.  

Son moitas as persoas que aprecian a súa beleza e singularidade, e ben en grupo ou a nivel 

individual, participaron en das andainas ou rutas que se organizaron por este entorno natural.  

Os Penedos son un dos grandes valores xeolóxicos, paisaxísticos e culturais da Costa da Morte e 

un dos seus maiores recursos turísticos.  

Os proxectos dos parques eólicos do Monte Chan e da Pena dos Mouros, representan unha 

grave ameaza para esta paraxe natural, de aí que solicitemos a retirada destas dúas iniciativas.  

 

2.2. Razóns xeográficas  

Os penedos de Pasarela e Traba espertaron tamén o interese dos xeógrafos galegos. Ramón 

Otero Pedrayo na obra Historia de Galiza (Akal Editor, 1979) que el mesmo dirixiu, fálanos 

no apartado de  “Xeografía” deste conxunto granítico, dicindo que é o referente da paisaxe vista 

desde o litoral nun amplo tramo costeiro da Costa da Morte, que se estende desde Corme, e dicir 

desde a punta do Roncudo ata Lourido, que supoñemos que alude ao monte Facho de Lourido, 

en Muxía. 

“afíanse no ceo as feituras atormentadas dos penedos da Pasarela que xunguidos cos de 
Traba, da mesma podente familia de pedra gra, presiden os hourizontes mariños dende 
Corme a Lourido”. 

Logo cita este macizo como un dos máis destacados das formacións graníticas de Galicia e 

volve a insistir no seu predominio na paisaxe de toda a contorna. Chámalle a atención o seu 

perfil cristado sobre o horizonte, moi diferente ás formas suaves máis comúns nos montes 

galegos.  

“O porto de Camelle é un coído penascoso, con pouco abrigo prás lanchas, franqueado ó 
pé dun dos máis estupendos erguementos de penedos de Galiza, os de Traba e da 
Pasarela. Míranse dende Vimianzo, dende o Ougal, o Faro de Corme e a ermida da Virxe 
da Barca. Seus dentes e poutas afíanse riba dos ondeares mainos de formas das outras 
terras”. 

“Son tribus de grandes ovoides de pé, locentes, máis enteiros os de Pasarela, máis afiados 
os de Traba. Mírase a loita da erosión e a chamada imperiosa do mar nistes penedos 
cecais de granitos novos” (Otero Pedrayo, 1979: 171e172). 
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Na descrición do Marco Xeográfico da parroquia de Santiago de Traba (Andando por 

Bergantiños nº2. Parroquia de Traba de Laxe, ano 2000), o biólogo Antón García Losada 

vincula o val de Traba, con forma de trapecio, cos penedos que o circundan. Segundo el ambas 

formas xeomorfolóxicas, formarían parte dunha mesma unidade, pero debido a unhas fallas que 

a atravesan, fracturouse e unha parte afundiuse e deu lugar ao val e a outra parte correspóndese 

co bloque levantado que se convertería nunha superficie de aplanamento moi erosionada na que 

os penedos son a mostra da resistencia a esa erosión.   

“A presencia de dúas fallas principais de dirección NO-SL, coincidentes cos lados do 
trapecio, e outra de dirección NL-SO paralela á base menor deste, indícanos que esta 
depresión litoral se formou ó fracturarse e fundirse un bloque costeiro: a depresión 
costeira [o val de Traba] corresponderíase co bloque afundido e o reborde montañoso co 
bloque levantado, que vén a ser unha superficie de  aplanamento que se estende  entre os 
200-300 m, moi erosionada e con pronunciadas pendentes cara ó val e da que destacan os 
Penedos de Traba: testemuños que resistiron a forte erosión que arrasou este nivel 
superior”. 

Para el os dous elementos máis sobresalientes da morfoloxía deste parroquia serían: os penedos 

de Traba e o espazo natural da lagoa e dunas de Traba. 

Respecto ás formas que percibimos actualmente dos penedos, manifesta que se deben en parte 

ás condicións climáticas que se deron en Galicia en distintos momentos ao longo da historia, e 

que causaron a meteorización das rochas. Cando desapareceu o manto que as cubría quedaron á 

vista as formas máis resistentes.   

 “As condicións climáticas tropicais de Galicia durante o Mioceno (Terciario) 
propiciarían a meteorización dos granitos biotíticos: a alteración avanza a favor das 
fracturas e cando desaparece o conseguinte  manto de alteración quedan sobre o terreo 
bólas de diverso tamaño que destacan nas ladeiras do val dominando a paisaxe de Traba. 
Os penedos son en boa medida o cerne da rocha que resistiu a alteración. O lavado da 
capa de alteritas fai que uns penedos cabalguen outros, orixinando entón un tor; e os 
castelos, como o seu nome indica, son forman alongadas e puntiagudas que se semellan a 
castelos pétreos” (pp. 2-5). 

Prestoulle tamén atención aos penedos de Pasarela e Traba o catedrático de Xeografía da USC, 

Augusto Pérez Alberti, o maior investigador da xeomorfoloxía do relevo galego. Sobre este 

espazo xeográfico elaborou un detallado traballo cartográfico (Da investigación  á posta en 

valor dos recursos naturais. O caso dos penedos de Pasarela) para xuntar o seu informe para a 

declaración destes penedos como Paisaxe Protexida en 2009 (Anexo I). Nos diferentes mapas 

recolle o contexto estrutural: rochas graníticas, depósitos recentes, fracturas;  os asentamentos 

de poboación situados arredor deste macizo; as formas de relevo, con pendentes e orientacións; 

mapas xeomorfolóxicos, etc. E realiza un amplo esquema co tipo de formas, que clasifica en: 

macroformas, mesoformas e microformas.  



19 
 

 

       Penedo Multiforme (XMLS) 

Para Pérez Alberti os penedos de Pasarela e Traba son unha das tres formacións graníticas máis 

importantes que hai en Galicia, xunto co monte Pindo (Carnota) e Pena Corneira (Ourense). 

Nestes penedos de Vimianzo e Laxe destaca sobre todo a gran variedade de formas, tanto de 

tipo zoomórfico como antropomórfico, que fan  este lugar moi atractivo para aqueles visitantes 

que gusten das formas pétreas. 

“Os Penedos de Pasarela e Traba son uns dos monumentos graníticos máis importantes, 
xunto coa Pena Corneira (Ourense) e co Pindo (concello de Carnota), tres exemplos en 
Galicia. O que destaca aquí é unha gran variedade de formas e de microformas, tanto de 
tipo antropomórfico coma zoomórfico, que converten este lugar nun destino moi 
interesante para quen guste das formas pétreas”(Augusto Pérez Alberti, autor do informe 
de 2009 para a declaración dos Penedos como Paisaxe Protexida). 

 

2.3. Razóns paisaxísticas 

A paisaxe nos tempos actuais está considerada como un dos valores patrimoniais mais 

significativos dun territorio e como un dos seus máis importantes recursos, por tal motivo, cada 

vez son máis as institucións tanto a nivel internacional, estatal ou autonómico que intentan ditar 

leis coa intención de protexer tanto aquelas paisaxes que dispoñen dun alto valor natural como 

aqueloutras nas que a acción humana tivo unha maior incidencia. 

En toda esta nutrida lexislación sobre a paisaxe insístese na necesidade dun desenvolvemento 

equilibrado e sostido para alterar o menos posible tanto as paisaxes naturais como as culturais. 
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Unhas e outras contribúen a manter a identidade e diversidade dos diferentes territorios, 

facéndoos máis singulares e atractivos.  

Aqueles territorios que conserven en mellores condicións a súa paisaxe, tomando este termo no 

seu significado máis amplo, serán os que nun futuro acaden as condicións mais favorables para 

acometer ese desenvolvemento sostido, do que falabamos anteriormente, e os que lle poidan 

ofrecer unha mellor calidade de vida aos seus habitantes.  

A consideración dos penedos de Pasarela e Traba como unha paisaxe especial con respecto a 

outras da súa contorna xa vén de moi antigo. Como xa indicamos, na primeira metade do século 

XIX o enxeñeiro de minas de orixe alemá Guillermo Schulz define como “Formas Singulares” 

as formacións rochosas que hai neste espazo. Máis tarde o xeógrafo e escritor Ramón Otero 

Pedrayo, viu tamén nestas formacións algo senlleiro dentro das paisaxes graníticas do noso país 

e dixo que estes penedos eran “uns dos máis estupendos erguementos de penedos de Galicia”. 

O insigne xeólogo laxés, Isidro Parga Pondal, tomou estes penedos como exemplo de todas as 

formacións graníticas cunha composición semellante de materiais e deulle o nome de “tipo 

Traba”. 

Mais tamén foron moitos os escritores aos que lle espertou curiosidade esta paisaxe chea de 

formas zoomórficas e antropomórficas á que fan referencia nas súas obras autores como 

Eduardo Pondal, Evaristo Martelo ou Manuel Rivas. 

Estamos pois, diante dunha das paisaxes máis senlleiras de Galicia, pero a situación nun 

territorio afastado de núcleos urbanos, mal comunicado, cando menos,  ata a segunda metade do 

século XX e cunha poboación na que a economía de subsistencia se prolongou ata moi tarde, 

impediron desenvolver no seus habitantes uns criterios culturais que lle permitisen valorar 

positivamente o patrimonio da súa contorna, como sucedeu no caso da paraxe dos penedos.  

O feito de que o sector turístico na Costa da Morte tivese un desenvolvemento tardío, 

determinou tamén que os principais recursos turísticos deste territorio, que son o verdadeiro 

reclamo das persoas que nos visitan, fosen pouco valorados polos traballadores e empresarios 

que viven deste sector, e que apenas se impliquen na defensa destes valores patrimoniais, cando 

en realidade, representan o seu maior potencial económico.  

Sen os condicionantes anteriores dificilmente se explicarían as agresións que nos últimos anos 

se intentaron cometer contra estes bens patrimoniais como foi o de instalar unha piscifactoría no 

cabo Touriñán ou o da mina de ouro Corcoesto, que lle afectaría a todo o esteiro do río Anllóns 

e que non se lograron levar a cabo pola mobilización social. Noutros casos ese intento 

materializouse como ocorreu coa construción da piscifactoría do cabo Vilán, un dos 
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emblemáticos lugares turísticos desta rexión xeográfica, ou a instalación indiscriminada de 

parques eólicos en toda a franxa costeira. 

Os penedos de Pasarela e Traba non tiveron a difusión que lle correspondería de acordo coa súa 

singularidade que os caracteriza, nin dentro nin fóra de Galicia, pois resúltanos moito máis 

familiares outras paisaxes xeolóxicas coma a de La Ciudad Encantada de Cuenca,  aínda que 

isto non signifique que teña un valor xeolóxico superior. 

O descoñecemento do parque granítico de Pasarela e Traba débese sobre todo á 

despreocupación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia 

que tiña un prazo de dous anos a partir da declaración de Paisaxe Protexida dos penedos en 

xaneiro de 2009 para  aprobar o Plan de Conservación da Paisaxe Protexida dos Penedos de 

Pasarela e Traba, e que aínda a día de hoxe non se elaborou.  

 

• Actividades a  realizar no espazo natural dos penedos de Pasarela e Traba 

Para o desenvolvemento de actividades ao aire libre nos penedos de Pasarela e Traba sería 

necesario acondicionar ben este espazo. Limpar os camiños ou sendas que levan aos diferentes 

conxuntos pétreos, sobre todo os do itinerario principal que vai desde a Cachucha ata a Torre da 

Moa, pasando pola Galla de Pena Forcada. Elaborar planos ou mapas desta ruta básica e das 

desviacións que conducen a aquelas rochas con formas máis atractivas, e ao mesmo tempo, 

realizar unha axeitada sinalización que permita a orientación dos posibles visitantes.  

Leváronse a cabo algunhas limpezas dos camiños que conducen aos principais conxuntos 

graníticos, iniciativas puntuais dos concellos de Vimianzo ou Laxe, pero sen un plan estable de 

mantemento da ruta. De aí a necesidade de acometer o Plan de Conservación por parte do 

goberno da Xunta, o que fixemos referencia anteriormente. 

A posibilidade de realizar actividades neste parque natural son múltiples e variadas. As rutas a 

pé serían as máis habituais, pero poderíanse organizar tamén safaris fotográficos, actividades 

deportivas, escaladas nalgúns dos penedos como na Galla de Pena Forcada ou na Moa, 

parapente, desde o alto da Torre da Moa cara ao val de Traba, actividades científicas 

relacionadas co estudo da xeoloxía ou actividades docentes con alumnado de diferentes etapas 

educativas. 

De materializarse o proxecto de posta en valor que presentaron en 2006 os arquitectos Javier 

Martínez Morán e José Ramón Estévez Rodríguez, que propoñían aproveitar o espazo no que  

de xeito ilegal se fixo a extracción de bloques de granito, para situar un auditorio ao aire libre, 
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tamén se poderían realizar actividades musicais, teatrais ou doutro tipo en certos momentos do 

ano. 

Calquera das actividades organizadas en todo este entorno deberían ter sempre en conta o 

máximo respecto cara a conservación do medio natural no que se desenvolvan. 

 

 Grupo de visitantes diante dos penedos O Coello e o  Pallaso Triste (M. Rial) 

 

 

3. Razóns históricas, culturais e literarias 

 

Se os valores esenciais do espazo dos penedos de Pasarela e Traba son os de carácter natural, 

sobre todo de tipo  xeolóxico e  paisaxístico, en relación con esa fermosa paraxe temos tamén 

valores de contido histórico, cultural ou literario, que enriquecen este conxunto e que precisan 

darse a coñecer, e por suposto, conservar.  

3.1. Restos históricos 

O restos históricos dos que temos coñecemento no espazo xeográfico dos penedos focalízanse 

en dous lugares: na Gándara da Barca, onde se sitúa unha necrópole megalítica e na Torre da 

Moa, na que se localizan restos dun castro e dunha fortaleza medieval.  

A necrópole da Gándara da Barca está formada por catro mámoas inventariadas no Catálogo 

da Xunta, así como no inventario arqueolóxico do concello de Vimianzo. Preto desta necrópole 

atópase tamén o petróglifo do Monte de Vadalama. 

As catros mámoas están catalogadas baixo a denominación de: Mámoa da Gándara da Barca 

1, 2, 3 e 4. 
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O conxunto megalítico sitúase nunha chaira de mediana altura, arredor dos 200 m, terreos nos 

que adoita abundar este tipo de monumentos e á beira do antigo camiño que comunicaba o val 

de Pasarela co val costeiro de Traba. 

O nome que leva esta chaira procede na súa primeira parte (Gándara) do tipo de terreo que hai 

neste lugar que se caracteriza por unha vexetación pobre, debido a mala drenaxe e con 

frecuencia encharcado; e a segunda parte (Barca), vénlle dun dos penedos que hai próximo, con 

forma de embarcación.  

Este conxunto de túmulos atópanse nunha zona arborada por piñeiros e eucaliptos, no que o 

sotobosque está formado por toxos e diferentes tipos de queiroas.  

Das catro mámoas destacamos a nº 1 porque conserva algúns restos do seu dolmen. A súa 

mámoa de forma ovalada, presenta unha concavidade central, o cono de violación, moi habitual 

neste tipo de restos prehistóricos. 

 

Mámoa nº1 da Gándara da Barca, na que se aprecian restos do dolmen 

A falta de limpeza impide ver con detalle tanto a mámoa coma os restos da cámara. Nesta 

distínguense polo menos dúas chantas verticais. O seu estado de conservación é bastante 

deficiente. Non hai un camiño de acceso a ela por atoparse dentro dun monte particular.  

O que procedería levar a cabo neste conxunto megalítico sería, en primeiro lugar, unha acción 

de limpeza dos túmulos para que foran visibles, logo permitir o acceso para que se puideran  

visitar, e deste xeito, contribuír ao enriquecemento do espazo natural dos penedos. 

O outro centro de interese histórico desta paraxe dos penedos atópase na Torre da Moa, unha 

elevación de 291 m, coroada por un inmenso penedo arredondado, con forma de moa dental ou 
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de muíño. Unha auténtica atalaia sobre o val de Traba, pero tamén un excelente miradoiro sobre 

toda a paisaxe da contorna.  

Neste cume o arqueólogo e profesor da USC, Antón A. Rodríguez Casal, sitúa os restos dun 

castro, no que predominan as defensas naturais. Presenta polo oeste unha terraza duns 10 m de 

anchura e polo sur un pequeno parapeto. Para este recinto achéganos unhas medidas de 40 m de 

longo por 25 de ancho. 

A súa acrópole ten forma irregular por mor do conxunto pétreo que o define. Sobre a terraza 

antes citada, consérvanse dous lenzos de muros de cantería que pechan o recinto cadrado duns 5 

m de lado, de probable orixe medieval. Neste lugar abundan restos de cerámica tardorromana e 

medieval, a castrexa é máis rara e aparece máis fragmentada. Polo lado sur ábrese unha entrada 

ao pé dun pequeno parapeto (Rodríguez Casal, A.A. Carta arqueológica del partido judicial de 

Carballo de Bergantiños, Concello de Carballo,1975: 134). 

 

        Cume da Torre da Moa (XFC)  

 

Ao non se teren realizado ningún tipo de escavación neste cume da Moa, carecemos de datos 

máis concretos sobre a existencia destas posibles construcións, pero pola información que nos 

achega Rodríguez Casal e algún outro historiador; así como pola gran riqueza lendaria que se 

creou arredor deste sitio, deducimos  que ademais do posible recinto castrexo, houbo tamén 

algún tipo de fortaleza medieval. A situación é idónea polas súas defensas naturais e a 

abundancia de tella que aínda se conserva actualmente, contribuiría a afirmar a súa existencia. 

Estamos pois, diante dun espazo cun importante potencial arqueolóxico que convén coidar para 
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nun futuro realizar algún tipo de escavación e aclarar as moitas interrogantes que temos nestes 

momentos. 

A riqueza histórica do espazo dos penedos deberíase ampliar tamén a outros bens patrimoniais 

existentes no val de Traba. Polo tanto, a igrexa parroquial de Santiago de Traba poderíase 

incluír como un deses bens vinculados a aquel espazo natural. Trátase dun templo que conserva 

boa parte da súa fábrica de estilo románico, como a ábsida e a porta norte, esta cóbrese cun 

fermoso lintel pentagonal decorado. Interesante tamén é a súa fachada retablo de estilo barroco 

de principios do século XVIII, para a que se aproveitaron elementos doutra anterior. Está 

dividida en tres canles e toda ela enmarcada por un arco de medio punto. Na canle central, 

enriba da porta, vemos ao seu patrón, Santiago, montado a cabalo.  

 

3.2. Aspectos culturais 

Dentro dos aspecto culturais relacionados co parque dos penedos destacamos  a riqueza de 

crenzas, tradicións e lendas que fan alusión á Torre da Moa, o que nos indicaría a vinculacións 

dos habitantes dos núcleos que hai ao pé do monte con ese cume tan emblemático. 

 

A Torre da Moa (XMLS) 

O monte para a veciñanza da sociedade tradicional formaba parte do seu espazo vital, era o 

lugar onde pastaban os animais, de onde se traía o toxo para estrar as cortes e a leña para o 

lume, ou de onde se extraía a madeira para construír as vivendas. Mais tamén elevacións 
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destacados na paisaxe como esta da Torre da Moa, eran lugares de referencia para delimitar o 

espazo propio con respecto a outras comunidades veciñas. Toda esa abundancia de tradicións 

vinculadas á Torre da Moa, estanos a mostrar a importancia que tivo este lugar para a xente que 

vivía nas súas proximidades. 

O profesor Rodríguez Casal, cando visitou este monte para catalogar o castro, entrevistou a 

algúns veciños para recoller tradicións orais relacionadas con el.  E isto foi o que lles contaron: 

“No castro viviron os mouros, pero tamén sentimos ós vellos que había unha igrexa dos 

xentiles pois aínda se ven alí os restos dela e aparecen tellas e cunchas de berberechos e 

tamén ósos que serían do que eles comerían”. “Din que na Torre hai un túnel que chega á 

igrexa de Traba”. 

Estes dous relatos lendarios teñen as características propias das que adoitan relacionarse cos 

castros. Como a de estar habitado polos mouros, eses seres mitolóxicos propios destes poboados 

prehistóricos, ou a de facer alusión aos xentís, unha poboación non cristiá, pero que tamén ten 

relixión e templos para practicala, coma esta que “existía” na Moa. Fálase tamén dun túnel, algo 

moi vinculado aos mouros, pois estes seres viven baixo terra e comunícanse a través de vías 

subterráneas. Os túneles dos mouros, igual que as vigas de ouro, que tamén son moi 

características da mitoloxía castrexa, unen sempre dous lugares importantes da parroquia como 

neste caso son o alto da Moa e a igrexa parroquial de Santiago de Traba. 

Nun artigo publicado no xornal santiagués La Noche (14-2-1948), Luz Vila Rivera, recolle 

tamén unha serie de lendas que lle contaron os veciños da parroquia de Traba relacionadas co 

Torre da Moa e coa lagoa que hai no fondo do val.  

 

Praia e lagoa de Traba, desde a Torre da Moa (XMLS) 
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Sobre a Moa dinos que os restos de muros que alí se ven eran da capela dos “xentiles” e que 

unha das súas pedras chamábase “Pedra dos Xentís” e que tiña un espazo reservado para o 

Asento do Rei. Nesta pedra había un encanto, que consistía nunha muller que andaba cunhas 

cabras e que se peiteaba no río e que un día lle marchou o peite polo río abaixo. 

Debaixo desa pedra había unha canle de máis de media legua que chegaba ata a aldea de 

Arantiña. 

Outro informante contoulle que na Torre da Moa estiveran os celtas, unha das catorce razas 

anteriores a nós e despois vén a Xiganta Meota, unha muller con aspecto de home, que mandaba 

nos homes. Despois virían os mouros, que levaban beber os cabalos ao río dos Lodeiros (As 

lendas da Torre da Moa, galiciaencantada.com).  

 

3.3. Referencias literarias 

Se hai unha paisaxe natural especial que inspirase a escritores esa á a dos Penedos de Pasarela e 

Traba, xa desde o séc. XIX. Pero non só interesou a literatos, pois o certo é que quen primeiro 

se interesou por estas singulares formacións pétreas foi un enxeñeiro alemán nacionalizado 

español Guillermo Shulz, do que xa falamos no apartado das razóns científicas. Pola súa 

influencia declararanse os Penedos Formas Singulares en 1835. 

Pero as senlleiras figuras dos Penedos axiña empezarán a chamar a atención dos poetas galegos 

do Rexurdimento, como o bergantiñán Eduardo Pondal Abente. Tres sinxelos versos seus de 

1886 son ben famosos e moi repetidos na historia da literatura galega: 

«Penedos de Pasarela, 
cando vos vexo, penedos, 
suspiro de amor por ela». 

 

Mais o vate de Ponteceso, na súa ansia de se converter no poeta épico por excelencia de Galicia 

-cal novo bardo-, impúxose a tarefa de compoñer o gran poema épico galego, que titulou Os 

Eoas (1881-1917?) e nel non podía faltar a referencia aos “penedos hórridos” de Pasarela e 

Traba. “Hórrido” ten aquí o sentido de ‘impresionante’ (algo así como o “espantoso” do 

portugués, que significa en realidade ‘marabilloso’): 

«Do bardo o corazón cual verdejante 
val é, cando tormenta non o acaba; 
mas dispois que sofrío é somellante 

aos penedos hórridos que Traba 
e Pasarela cercan, qu’o pasante, 
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cual feos restos de fervente lava, 
admira, e que embozados en nebrina 

mostran súa grandísima ruina». 
 

Contemporáneo de Pondal, e contertulio seu da Cova Céltica da Coruña, foi o poeta e político 

conservador Evaristo Martelo Paumán del Nero, marqués de Almeiras e vizconde de 

Andeiro, señor do castelo de Vimianzo, que adquirira seu pai contra 1870. Tamén eran da súa 

propiedade as torres de Boaño, na zona leste da praia de Traba. Desde alí admiraba os penedos 

que “Traba e Pasarela cercan”: 

«Entr’os penedos de Trava 
teñen as aigas os niños; 
nas árbores das cidades 

solo vexo paxariños. 
Solo vexo paxariños 
e o fidalgo de Boaño 

está afeito a ver aigas 
sobr’os penedos voando».  

(E.M.P., 1912). 
 

Anos máis tarde, en 1962, o gran xeógrafo Ramón Otero Pedrayo fai unha unha gráfica 

descrición dos Penedos coa súa fina prosa poética: 

« Uns dos máis estupendos erguementos de penedos de Galiza, o de Traba e Pasarela, 
míranse desde Vimianzo, desde Ougal, o Faro de Corme e a Virxe do Carme. Os seus 
dentes e poutas afíanse por riba dos ondeares mainos de formas das outras terras» 
(R.O.P., 1962). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“O Henry Moore quedarían sen fala…” (Manuel Rivas) 
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Xa nos nosos días, o escritor Manuel Rivas (Premio Nacional de Narrativa 1996), comparará 

en 1997 -cando se produciu o primeiro atentado aos Penedos: a extracción ilegal de pedra na 

base da Pedra da Cachucha- as figuras dos Penedos coas obras de escultores universais: 

O Henry Moore quedaría sen fala e o Chillida dedicaríase a outra cousa 

«Tras de Pasarela, entre Vimianzo e Traba de Laxe, está un dos centros de arte máis 
abraiantes de Galicia, comezando pola  Pedra da Barca, un incrible penedo con forma e 
tamaño de navío. Ali están as rochas zoomórficas e antropomórficas que cantou Pondal e 
que enfeitizaron a Otero Pedrayo, quen tanto tiña visto. Penedos enormes con rostro 
humanoide. Con forma de animais. Con caprichos surreais. O Henry Moore quedaría sen 
fala e o Chillida, seguramente, dedicaríase a outra cousa» (Manuel Rivas, 1997). 

 

 

…e o Chillida, seguramente, dedicaríase a outra cousa” (Manuel Rivas). 

 

A nova ameaza da apertura dunha canteira neste lugar mítico no ano 2006 mobilizou dunha 

maneira ata daquela nunca vista a moita xente da comarca e de fóra dela, mesmo de afastados 

puntos de Galicia. A partir de febreiro de 2006 e practicamente ata que se declarou a área dos 

Penedos Paisaxe Protexida en decembro de 2008 publicáronse na prensa periódica artigos en 

contra da apertura dunha canteira destrutora e a favor da protección e promoción deste recinto. 

Seleccionamos algúns parágrafos e frases: 

 
1. A acrópole de Soneira 
 «A acrópole de Soneira está entre o triángulo formado por tres lugares míticos: 
Pasarela, Camelle e Traba. A gran cidade vese dende ben lonxe, por mar e por terra. O 
granito salvaxe feito arte. Se a Atenas clásica eran a filosofía e as artes o que sobresaía 
á beira do Partenón, nesta acrópole é a maxia!» (Xosé Ameixeiras, La Voz de Galicia 
[LVG] 25-02-2006). 
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“A acrópole da Soneira vese desde lonxe, por mar e por terra” (Xosé Ameixeiras) 

2. Poco tendrán que envidiar los Penedos a la irlandesa Calzada de los Gigantes 
o al Parque Nacional de Arches (EE.UU.)  

«Los Penedos de Traba y Pasarela (...) poco tendrán que envidiarle a lugares que 
reciben cientos de visitantes al año, como son la irlandesa Calzada de los Gigantes 
(considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) o las extraordinarias 
formaciones rocosas del Parque Nacional de Arches, en Estados Unidos» (Manuel 
Sánchez Dalama: “Rocas que hacen leyenda”, LVG, 5-03-2006). 
 
3. O verdadeiro ouro do Gran Canón do Colorado 
 
«Nos Estados Unidos moitos pensaron facerse de ouro explotando os diversos 
minerais que se atopan no Gran Canón do Colorado. Mais un destes mineiros 
decatouse, xa no século XIX, de que a riqueza estaba no turismo (...) e levantou a 
primeira infraestrutura hoteleira da zona. Hoxe ninguén pensa na posible riqueza 
mineira deste lugar. O problema son as moitas visitas». (Manuel Vilar Álvarez, actual 
director do Museo do Pobo Galego; LVG , 9-03-2006). 
 
4. Formacións graníticas únicas no mundo 
 
«Os Penedos de Traba e Pasarela son formacións graníticas únicas no mundo» (Juan 
Ramón Vidal Romaní, catedrático de Xeodinámica da Universidade da Coruña, LVG, 7-
04-2206). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Penedos con rostro humanoide”: o Cantor 
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5. Un dos tres monumentos graníticos máis importantes de Galicia 
 

‹Os Penedos de Pasarela son uns dos tres monumentos graníticos máis importantes de 
Galicia, xunto con Pena Corneira (Ourense) e co Pindo (Carnota)». (Augusto Pérez 
Alberti, catedrático de Xeografía da USC, 2009). 
 
6. Francia sí protege su costa de granito rosa   

«Al norte de Bretaña, pegado al litoral, existen formaciones rocosas similares a los Penedos de 
Traba y Pasarela, que gozan de defensa jurídica» (Santiago Garrido, LVG, 9-04-2006). 

[NOTA: A Costa do Granito Rosa (Côte de Granit Rose) é o nome da zona costeira da parte 
norte da Bretaña (Francia), situada no departamento de Côtes-d’Amor. Toma o seu nome 
do tipo de granito que aflora, que ten unha cor dominante marrón tirando a rosácea. Esta 
particularidade xeolóxica preséntase ao longo de 10 km de costa entre os concellos ou 
comunas de Perros-Guirec e Trégastel.  
Na páxina web “Costa del granito rosa” dise o seguinte:  
“Hay tres costas de granito rosa en el mundo: una en Bretaña, otra en Córcega y la última 
en China, lo que la hace un destino de vacaciones muy popular. Las islas frente a la costa 
(archipiélago de Sept-Iles) también están pobladas con especies de aves raras y protegidas 
haciendo del  cantón de Perros-Guirec  un sitio vacacional ecoturistico reconocido a nivel 
nacional. (https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_granito_rosa)]. 

 

Nós tamén temos a nosa Costa do Granito Rosa: empeza nos Penedos de Pasarela e Traba e 

chega ata o cabo Vilán (Camariñas), pasando polos Penedos do Piñeo de Calo e Carantoña 

(Vimianzo), Camelle, Santa Mariña, Penal do Veo, praria do Trece, penedos do Corveiro e 

monte do Vilán (de Camariñas). 

O que pasa é que seguramente en Galicia non a valoramos na mesma medida que o fan os 

franceses. 

 

“Moito máis que pedras: é arte da natureza feita cos dedos do tempo” (Manuel Rivas) 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rcega
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archipi%C3%A9lago_de_Sept-Iles&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Perros-Guirec
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_granito_rosa
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7. Un bo futuro no turismo verde ben publicitado 

«Non podemos permitirnos o luxo de que o pouco que temos -por capricho da natureza- 
sexa arrasado con macropiscifactorías ou canteiras. A posibilidade de turismo verde ben 
publicitado e traballado debería convidarnos a madurar» (Antonio Díaz Amor, LVG 7-5-
2006). 

8.  A fermosa xeografía da paisaxe 

«Hai quen di que son soamente pedras. Pois ben, os penedos de Pasarela e Traba son 
moito máis que pedras. Igual que os máis fermosos bosques son moito máis que 
madeira, nin tampouco o corpo humano é unha morea de carne e ósos. Os Penedos de 
Pasarela son monumentos naturais, é arte da natureza feita amorosamente durante 
miles e miles de anos polos dedos do tempo. Unha obra de arte da natureza, unha 
marabilla irrepetíbel, respectada tamén durante miles de anos polos devanceiros» 
(Manuel Rivas: extracto do Manifesto en defensa dos Penedos de Pasarela e Traba, lido 
na manifestación do 11-6-2006). 

9.  El petróleo de Pasarela 

«Quienes sueñan que una cantera en Pasarela les va a rellenar los bolsillos, deberían 
buscar casos similares en Galicia. Vimianzo no es Porriño, y cinco empleos o un puñado 

 

Manuel Rivas lendo o Manifesto “A fermosa xeografía da paisaxe”durante a manifestación 
pola Salvación dos Penedos do 11-6-2006 
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de euros no pueden justificar un ataque a un paisaje. (…) Es más: el turismo como única 
alternativa realista de desarrollo, ellos pueden ser el auténtico petróleo de Pasarela. No 
hay cantera en Ordesa» (Eduardo Eiroa, LVG 14-6-2006). 

 

10.  A proba de que a natureza supera a arte 

«É a Pasarela de Vimianzo un lugar coroado por uns penedos que son a proba definitiva 
de que a natureza supera a arte. É tamén outra proba de que o ser humano evoluciona 
máis na forma que no fondo. Os Penedos de Pasarela son, nestes tempos de parques 
temáticos, un parque máxico, escribiu Manuel Rivas aforrándolles ós demais o traballo 
de describilos e valoralos». (Xosé Manuel Pereiro, La Opinión de A Coruña, 15-6-2006). 

 

11.  A relación dos Penedos co patrimonio literario galego é única 

«Tamén hai un Pondal popularista, brevísimo, no que canta o aldeán contemporáneo 
seu con carga naturalística que lle facía ourizar a pel a Emilia Pardo Bazán: «Penedos de 
Pasarela, / cando vos vexo, penedos/ suspiro de amor por ela». E alí está o canto de 
Pondal  e alí están os Penedos de Pasarela que hoxe a barbarie cobizosa do lucro quere 
destruír coa dirección asistida do alcalde de Vimianzo. A sensibilidade naturalística que 
se percibe no departamento que rexe o doutor Pachi Vázquez e do que é director xeral o 
enxeñeiro Benito Reza estou seguro que vai inspirar unha negativa á Pedreira que 
queren abrir en Vimianzo tan contundente como a que lle parou os pés a Pescanova non 
lonxe de alí e tamén na terra de Pondal. Os Penedos de Pasarela son singulares, son 
senlleiros, a súa relación co patrimonio literario tamén é única» (Xosé Luís Méndez 
Ferrín: “Penedos de Pasarela”, en Faro de Vigo 21-6-2006). 

 

3.4.     Publicacións sobre os Penedos 

• Xa se falou anteriormente de que os Penedos espertaron a inspiración poética de 

persoeiros das Letras galegas como Eduardo Pondal (Queixumes dos pinos, 1886), 

Evaristo Martelo Paumán (Líricas gallegas, 1894; Landras e baias, 1919), e tamén na 

Guía de Galicia (1926) de Ramón Otero Pedrayo. 

• Máis recentemente, Enrique Marfany Vilassarau, na súa Galicia incógnita (1996), 

recentemente reeditado (https://www.amazon.es/Galicia-inc%C3%B3gnita-Pedro-

Marfany-Vilarassau/dp/8498123569), describe as súas visitas ós Penedos, acompañado 

por veciños do luar de Pasarela. Marfany contribuíu a popularizar e poñer en valor estas 

formacións xeolóxicas, tamén en artigos de prensa. 

• Falamos tamén dos fermosos textos que escribiu Manuel Rivas en 1997 e 2006, 

fundamentalmente. Incluso na novela Todo é silencio (Edicións Xerais 2010), Rivas 

https://www.amazon.es/Galicia-inc%C3%B3gnita-Pedro-Marfany-Vilarassau/dp/8498123569
https://www.amazon.es/Galicia-inc%C3%B3gnita-Pedro-Marfany-Vilarassau/dp/8498123569
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retoma unha frase que se fixera famosa en 2006 cando os Penedos estiveran ameazados 

por unha canteira. 

• Con motivo da manifestación Salvemos os Penedos! do 11-6-2006 fixéronse camisetas 

e imprimiuse un conxunto de doce postais coas imaxes das formación pétreas máis 

representativas, con textos de E. Pondal, Otero Pedrayo, A. Cunqueiro, M. Rivas, 

Vicente de Lema, Xosé Ameixeiras, M. Sánchez Dalama, Xan Fernández Carrera, 

Manuel Suárez Suárez, Juan R. Vidal Romaní e outros. 

 

Unha das postais divulgativas, con textos de escritores 

• En decembro de 2008, O Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte 

(SEMESCOM) presenta o seu Calendario 2009. Penedos de Pasarela. 

   

   Calendario e carátula do documental sobre os Penedos (Semescom, 2009) 
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• 19-12-2009 o Seminario de Estudos da Costa da Morte presenta no local da Asociación 

de Veciños de Pasarela o documental Os Penedos de Pasarela e Traba, a arte dos 

dedos do tempo, de 23 minutos de duración (guión e dirección X.Mª Lema e R. Mouzo; 

imaxe Marcos Gallego-SAGA TV). Este documental foi posible grazas á axuda 

económica da Deputación da Coruña. Pódese descargar libremente en 

(http://semescom.gal/os-penedos-de-pasarela-e-traba-a-arte-dos-dedos-no-tempo-dvd-

2011). 

 

Unha das presentacións do documental sobre os Penedos de Pasarela e Traba 

 

• En decembro de 2009 o SEMESCOM convocaba o I Certame de Poesía dos Penedos 

de Pasarela e Traba, con primeiro, segundo e terceiro premio para as categorías 

infantil e adulta. A pesar do pouco tempo que houbo para a presentación de orixinais, 

houbo moita participación. Os premios entregáronse no local da Asociación de VV. de 

Pasarela o 19-6-2010.  

  

Entrega dos premios do I Certame de Poesía sobre os Penedos (2010) 

http://semescom.gal/os-penedos-de-pasarela-e-traba-a-arte-dos-dedos-no-tempo-dvd-2011
http://semescom.gal/os-penedos-de-pasarela-e-traba-a-arte-dos-dedos-no-tempo-dvd-2011
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• Ao ano seguinte (2010), o SEMESCOM publicaría as obras premiadas baixo o título 

Cando vos vexo, penedos.  

  

Obras premiadas no I Certame de Poesía sobre os  Conferencia do Prof. Vidal Romaní sobre a orixe xeolóxica dos Penedos  

Penedos de Pasarela e Traba  (2010)  (16-06-2010) 

 

• 19-06-2010: Conferencia de Juan Ramón Vidal Romaní, catedrático de Xeodinámica 

da Universidade da Coruña e director do Laboratorio Xeolóxico de Laxe no local da 

Asociación de VV. de Pasarela sobre a orixe xeolóxica dos Penedos. 

 

• Publicación de carteis de amplo formato (43 cm x 30 cm) sobre paisaxes sobranceiras 

da Costa da Morte. Dous deles corresponden a dúas formacións graníticas dos Penedos: 

a Galla da Pena Forcada e a Aguia da pedra multiforme. Establecementos comerciais e 

particulares enmarcáronos. 

 

Pósters dos Penedos enmarcados 
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• No libro A Terra de Soneira, no corazón da Costa da 

Morte (Edicións Xerais, Vigo, 2010), de X.Mª Lema 

(coord. e dir.) e Evaristo Domínguez, Xan Fernández 

Carreira, Roberto Mouzo Lavandeira e Xosé Mª Rei 

Lema, cualificado como modélico para o estudo e 

divulgación dunha comarca galega, entre as rutas 

recomendadas destácase a “Ruta dos Penedos de 

Pasarela, Traba e Piñeo” (pp. 261-268), cos 

correspondentes planos e fotografías das principais 

formacións pétreas. 

 

 

 

   

Planos das rutas dos Penedos de Pasarela e Traba e do Piñeo no libro A Terra de Soneira, no corazón da 
Costa da Morte (Xerais, Vigo, 2020). Correspóndense, respectivamente, coa ubicación dos proxectos 
eólicos “Monte Chan” e “Pena dos Mouros”. 
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• 2012: o Seminario de Estudos da Costa da Morte publica a Guía dos Penedos de 

Pasarela e Traba, de 75 páxinas, da autoría de Juan Ramón Vidal Romaní 

(“Introdución científica” (pp. 3-11), Xosé Mª lema e Roberto Mouzo (textos e fotos), 

coa colaboración de Xan Fernández. Contouse coa axuda económica da Deputación da 

Coruña. Esta obra pódese descargar libremente en:  

http://semescom.gal/arquivos/libros/pdf/penedospasarela.pdf 

 

Portada e contraportada da Guía dos Penedos de Pasarela e Traba (SEMESCOM, 2012) 

 

• 29 de decembro de 2012 o Seminario de Estudos Comarcas situou no lugar de Pasarela 

(Calo) un gran cartel informativo da Ruta dos Penedos, cun plano e con fotos das 

pedras máis singulares. Contouse coa axuda económica da Deputación da Coruña. Este 

cartel de gran formato fora deseñado por Roberto Mouzo Lavandeira, membro do 

SEMESCOM. Foi a súa derradeira grande obra, pois infortunadamente finaría ao ano 

seguinte. Foi o máximo defensor da conservación dos Penedos, o primeiro que en 1997, 

xunto co escritor Manuel Rivas, loitou contra a instalación dunha canteira que xa 

ocasionara unha “ferida” ao pé da chamada Pedra da Cachucha. Despois implicaríase en 

2006 máis ca ninguén na campaña en contra da segunda canteira. Deixounos o produto 

do seu traballo e o seu exemplo.  

 

http://semescom.gal/arquivos/libros/pdf/penedospasarela.pdf
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Cartel informativo do SEMESCOM en Pasarela (29-12-2012), deseñado por Roberto Mouzo Lavandeira 

 

• SEMESCOM volve chamar a atención sobre os Penedos -para que a Xunta de Galicia 

lles preste atención e cumpra co establecido no DOG 12-01-2009-, e publica o 

Calendario 2016. Penedos de Pasarela e Traba. Moito máis que pedras, en dous 

formatos, que contaron con distinta portada e distintas fotos para cada mes. Constituíu 

unha boa obra de divulgación. 
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Con todo o exposto, sobre todo desde o Seminario de Estudos da Costa da Morte contribuíuse 

dar a coñecer esta Paisaxe Protexida con todas estas  publicacións. Algunha delas -como a Guía 

e o documental-, como xa dixemos noutro apartado, contribuíron e moito para que a Secretaría 

Xeral de Turismo da Xunta e empresas de turismo, webs etc., animasen a visitar este lugar 

único. Tamén particulares, que mesmo escribiron a súa experiencia na prensa diaria, como foi 

o caso dun grupo de excursionistas de Pontevedra: “Das Rías Baixas á Terra de Soneira para 

coñecer o seu patrimonio” (Xabier Fernández Viz, en La Voz de Galicia 9-03-2019).    

 

En conclusión: 

A necrópole da Gándara da Barca formada por catro mámoas, todas elas catalogadas tanto no 

inventario do concello de Vimianzo como no Catálogo da Xunta de Galicia, xunto cos restos do 

recinto castrexo e da fortaleza medieval do cume da Torre da Moa e a súa gran riqueza 

lendaria, constitúen un conxunto histórico de grande interese deste espazo natural dos Penedos 

de Pasarela e Traba, que enriquece o seu valor patrimonial.  

Estes restos arqueolóxicos e históricos representan un argumento máis para a conservación de 

toda esta paraxe, e ao mesmo tempo, fana máis atractiva para os visitantes que se acheguen a 

ela. A súa protección leva ao rexeitamento dos dous parques eólicos que se intentan instalar 

nesta zona, que afectarían gravemente tanto á paisaxe coma a estes vestixios históricos, dos que 

aínda non se descubriu o seu potencial arqueolóxico. 

Por outra parte, a gran cantidade de referencias literarias e de actividade en torno a esta paraxe 

xustifican tamén a súa importancia desde o punto de vista paisaxístico e cultural, e a necesidade 

da súa conservación. 
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4. Razóns económicas 
 

4.1. Os Penedos de Pasarela e Traba como recurso turístico 

Desde hai anos, sobre todo desde que se declararon Paisaxe Protexida pola Xunta de Galicia, os 

Penedos de Pasarela son un dos principais activos do turismo verde e ecolóxico do ámbito da 

Costa da Morte. 

Eran coñecidos desde o punto de vista xeolóxico desde o séc. XIX (Guillermo Schulz, 1835) e 

ao longo do XX (R. Otero Pedrayo, Isidro Parga Pondal, Pedro Marfany...) e literario (Eduardo 

Pondal, 1886 e 1912; Otero Pedrayo, Manuel Rivas Barrós…), pero a súa sona aumentou cando 

en dúas ocasións (1997 e 2006) se viron ameazados pola posible concesión dun permiso do 

Concello vimiancés para unha canteira. Xurdiu daquela unha reacción esporádica contra esta 

ameaza, de tal xeito que, sobre todo en 2006, aparecían case a diario artigos en xornais diversos 

artigos de xornalistas, escritores e mesmo de cidadáns de a pé -en forma de cartas ao director 

dos periódicos-: Manuel Rivas, Manuel Sánchez Dalama, Xan Fernández Carrera, Manuel 

Vilar, Xosé Ameixeiras, Jesús Trillo, Luís M. Giadás, S. Garrido Rial, A. Pérez Alberti, J.R. 

Vidal Romaní, Antonio Díaz Amor, Manuel Suárez Suárez, Vicente de Lema, Eduardo Eiroa, 

Xosé M. Pereiro, Xosé Luís Méndez Ferrín, entre outros moitos. 

A manifestación do 11-06-2006 que baixo o lema Salvemos os Penedos! xuntou varios centos 

de persoas, como recollía a prensa (El Correo Gallego, Galicia Hoxe, La Voz de Galicia), 

tamén serviu para que xente de fóra da zona puidese coñecer estas senlleiras formacións 

graníticas naturais, e foi o punto de partida para a recepción de visitas por libre ou organizadas 

de grupos de sendeiristas.  

Nos últimos anos, ante o inexplicable desinterese da Consellería de Medio Ambiente da Xunta 

da Galicia, foi o Concello de Vimianzo -e desde o 2018 o de Laxe- cos seus propios medios 

quen programou visitas guiadas que reuniron visitantes de diversos puntos de Galicia e de fóra 

dela. Traballadores do Concello de Vimianzo limparon de maleza durante varios anos camiños e 

carreiros que conducen ás rochas máis sobranceiras. 

Esta sona foi seguramente a que moveu á Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia a 

recomendar a visita aos Penedos de Pasarela e Traba, facendo fincapé na súa condición de 

Paisaxe Protexida: “La declaración de Paisaje Protegido pone de relieve los valores singulares 

del territorio, tanto estéticos como culturales”. 
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Os Penedos figuran nas rutas recomendadas pola S.X. de Turismo da Xunta de Galicia, dentro 

do apartado dos espazos naturais e das paisaxes protexidas. Reproducimos o que está escrito no 

web da Secretaría Xeral de Turismo, que recoñece con toda claridade o valor turístico que 

representan para a comarca e para toda Galicia: 

 

Foto dos Penedos de Pasarela e Traba no web da Secretaría de Turismo da Xunta de Galicia 

https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais?langId=gl_ES (última consulta na 
Rede, 5.03.2021) 

https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/paisaxes-
protexidas?langId=es_ES  (última consulta na Rede, 5.03.2021). 

 

Concordamos totalmente coa alta valoración que fai na súa páxina web esta Secretaría Xeral 

para convidar os turistas galegos e non galegos  -tomamos o texto da versión en castelán, 

precisamente- a visitar este recinto natural. 

Cómpre salientar algunhas destas valoracións da Secretaría Xeral:  

• “La declaración de Paisaje Protegido pone de relieve los valores singulares del 

territorio, tanto estéticos como culturales”; 

• “Admirados miradores son las cuatro cumbres que rodean el valle del Traba, abierto al 

océano en un extenso arenal con laguna costera incluida. Desde la playa, ellos mismos 

son una de las vistas panorámicas más espectaculares de la Costa da Morte”.  

• “Piedra sobre piedra se elevan hasta los 274 metros de altitud y proclaman su nombre, 

según la forma y leyenda con que la tradición los bautizó. A Pena dos Mouros, Pena 

https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais?langId=gl_ES
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/paisaxes-protexidas?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/paisaxes-protexidas?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/paisaxes-protexidas/penedos-de-pasarela-e-traba?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/16870/costa-da-morte?langId=es_ES&tp=1&ctre=9
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Forcada, O Castelo y la Torre da Moa son los nombres de los cuatro picos que delimitan 

el espacio”. 

• “En los mismos documentos legales que los protegen, se habla de escenario onírico 

creado por la acumulación de formas pétreas” .  

(Permitímonos subliñar e tamén resaltar con letra negriña o recoñecemento explícito 
dos «documentos legales que los protegen», coa sincera esperanza de que para o noso 
Goberno galego tales documentos non sexan agora papel mollado e se respecte a Lei). 

• “Además de su valor estético o paisajístico las formas tienen un enorme valor científico 

porque permiten conocer cuál fue la evolución del paisaje”. 

• Desde la aparición de esta figura de protección son dos los paisajes que, además de los 

valores citados, presentan una relación harmoniosa entre el ser humano y el medio 

natural: los Penedos de Pasarela e Traba junto con Val do río Navea”. 

Ben que nos alegra que haxa tantas coincidencias nestes textos informativos da páxina web da 

Secretaría Xeral de Turismo con boa parte das alegacións que presentamos para impedir que se 

leve a cabo a destrución dun ben natural e paisaxístico tan importante. Esperemos que vindo do 

máximo organismo do Turismo da Xunta de Galicia, se lle faga o caso que merece. 

Finalmente, queremos facer fincapé nos nomes dos “catro cumes” que, como privilexiados 

miradoiros, rodean o val de Traba e que “delimitan o espazo”. Os tres últimos que se citan (Pena 

Forcada, A Cachucha e a Torre da Moa) están situados na área protexida dos Penedos, onde se 

pretende situar o proxecto eólico denominado “Monte Chan”; mais o primeiro, A Pena dos 

Mouros, é o que precisamente dá nome ao segundo dos proxectos eólicos, e, aínda que non está 

situado na zona legalmente protexida, se se leva a cabo este proxecto tamén danaría gravemente 

non só a inmediata  paisaxe dos Penedos senón ao perfil -o skyline, en termos anglosaxóns- do 

val de Traba, que tamén é un espazo e paisaxe natural a protexer. O proxecto de parque eólico A 

Pena dos Mouros estragaría por completo o conxunto dos chamados Penedos do Piñeo, que 

bordean a costa a mar aberto desde a praia de Traba a Camelle, e que conta con formacións 

pétreas de nomes tan evocadores como A Pena Orelluda, Alto de Rascalobos, Pena da Aiga, 

Pena do Bolo, Petón do Martiño, Pena Carbón, Pena dos Corvos e a Pena do Frade ou da Morte. 

Nalgunha destas formacións pétreas mesmo hai un “pé picassiano” (semella un fragmento do 

Guernica).  
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Pena Tellada, co pé “picassiano” incrustado nela. 

 

 

O pé “picassiano” do Guernica, en detalle. 

 

• Propostas para camiñar e admirar a paisaxe 

A pesar de non existir o tantas veces demandado plan de posta en valor dos penedos, xa 

se levan realizado moitas rutas a pé a este espazo, ben a nivel particular, ben 

organizadas por asociación culturais ou medioambientais ou tamén por organismos 

públicos coma os Concellos de Laxe ou Vimianzo.  

Se botamos unha ollada a diferentes páxinas de internet, atopamos información sobre esta 

proposta de rutas. De todas elas, imos seleccionar algunhas e resumir a información que nos 

deixan. 

- En primeiro lugar, como queda dito, na páxina oficial de turismo da Xunta de Galicia, 

www.turismo.gal,  proponse unha ruta a pé que se pode iniciar tanto desde a aldea da 

Costa (Traba de Laxe) como desde Pasarela (Calo, Vimianzo) e dinos: 

http://www.turismo.gal/
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“Desde la playa [de Traba], ellos mismos [os penedos] son una de las vistas  más espectaculares 
de la Costa da Morte”. “Se habla de escenario onírico creado por la acumulación de formas 
pétreas. Morfologías animales y humanas en cada nueva mirada ponen a prueba la imaginación. 

Además de su valor estético o paisajístico las formas tienen un enorme valor científico porque 
permiten conocer cuál fue la evolución del paisaje”. 

 
- A proposta que nos presenta www.viajandoelmapa.com  baixo o título “Ruta por los 

penedos de Pasarela y Traba”, baséase na información do libro Guía dos Penedos de 

Pasarela e Traba de Roberto Mouzo e Xosé Mª Lema, publicado polo Seminario de 

Estudos Comarcais da Costa da Morte (Semescom) en 2012. 

Comeza dicindo “los penedos de Pasarela e Traba forman uno de los conjuntos más 

espectaculares de la Costa da Morte”. Fai logo, unha descrición dos penedos e compáraos coa 

“Ciudad Encantada de Cuenca”. Dinos que espertaron o interese de científicos e escritores, que 

citan, e fai referencia á canteira que intentou instalarse nese lugar e á defensa dos penedos por 

parte da sociedade civil, que ademais de lograr salvar este espazo desa agresión, conseguiu a 

declaración de Paisaxe Protexida. Logo propón a ruta que recolle a guía do Semescom. 

- A web www.queverengalicia.com  na súa “Ruta dos Penedos de Pasarela e Traba” 

(2016), propón un percorrido de 6,5 km, cunha duración de 2 horas e unha dificultade 

media/alta nalgún punto. Recomenda facela utilizando gps e comezar o itinerario na 

pedra do Barco e a Cachucha; ir logo á Torre da Moa e finalizar na zona da Galla da 

Pena Forcada. 

- A páxina www.visitacostadamorte.gal  recomenda unha ruta circular pero remite ás 

propostas de turismo de Galicia ou a unha ruta de Wikiloc. 

- Outra opción ofrécenola www.masrutasymenosrutinas.com, co título de “Penedos de 

Traba y Pasarela” (2018). Infórmanos que a ruta transcorre pola serra de Pena Forcada e 

que os penedos constitúen un “Paisaje Protegido de la Costa da Morte”. O itinerario  

que nos suxire parte de Pasarela e comeza na Pedra da Barca e Cachucha, logo 

trasládase á Galla de Pena Forcada (Pinchón das Gallas), e por último, á Torre da Moa. 

Sobre a ruta comenta: “Las vistas son estupendas, verdes valles y montes por un lado, y vistas al 

mar por el otro”. Recomenda ver o vídeo dos penedos de Pasarela e Traba, do Semescom. 

- A ruta que nos propón www.adelaleiro.com  é de 8 km de lonxitude, dificultade media 

e unha duración de 4 horas. A entrada pode ser desde o lugar da Costa ou desde 

Pasarela. O itinerario céntrase nas tres zonas de maior interese: A Cachucha, Pena 

Forcada e a Torre da Moa.  

http://www.viajandoelmapa.com/
http://www.queverengalicia.com/
http://www.visitacostadamorte.gal/
http://www.masrutasymenosrutinas.com/
http://www.adelaleiro.com/
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Sobre todo o conxunto escribe: “Está formado por granitos nos que a erosión creou curiosas 

formas. Cun pequeno esforzo de imaxinación podemos atopar formas suxerentes en cada pedra 

que cambian coa nosa posición, coa luz e a orientación”. 

Móstranos un atractivo mapa, no que ademais de sinalizar a ruta, indica aqueles penedos de 

maior interese. De cada un deles saen frechas indicando a súa fotografía. 

- O Concello de Vimianzo na súa páxina de turismo tamén recomenda a Ruta dos 

Penedos de Pasarela, con estes datos: Lonxitude: 6 km. Recorrido: lineal. Dificultade: 

media 

Fai referencia á Paisaxe Protexida deste espazo natural e dinos: “O camiñante observará o 

esculpir caprichoso da natureza nas súas rochas, así como as formidables vistas desde os 

cumes”. 

- O Concello de Laxe tamén na súa páxina de turismo, baixo o epígrafe de “Penedos de 

Pasarela e Traba, ‘moitomaisquepedras”, recomenda unha ruta lineal aberta entre a 

aldea da Costa (Traba de Laxe) e Pasarela (Calo, Vimianzo). E suxire o visionado do 

vídeo “Os penedos de Pasarela e Traba, a arte dos dedos do tempo”  (SEMESCOM, 

2009), de Roberto Mouzo e Xosé Mª Lema. 

 

• Temos tamén na rede información de rutas realizadas aos penedos por asociacións ou 

organismos oficiais.  

- A Fundación da USC Deportes organizou un itinerario aos penedos en setembro de 

2015, de 15 km de percorrido e sobre ela di: “Goza dun alto interese natural e 

paisaxístico”. 

- Programou tamén outra ruta a asociación Roteiros.gal, de 15 km de percorrido, 

tomando como centro o conxunto dos penedos.  

- O Concello de Vimianzo tamén leva organizado varias andainas para dar a coñecer este 

espazo natural que desde o ano 2009 é o único da Costa da Morte declarado Paisaxe 

Protexida. Unha das camiñadas levouse a cabo o 2 de xuño de 2012.  A prensa recolleu 

esta noticia e destacaba que fora a primeira ruta organizada despois de que os penedos 

fosen declarados Paisaxe Protexida. 

- O Concello de Vimianzo, conxuntamente co de Teo, organizaron outra ruta ao espazo 

natural dos Penedos, o 29 xuño de 2013 guiada polo historiador e presidente do 

SEMESCOM Xosé Mª Lema Suárez. Esta actividade tamén se aproveitará para lembrar 

a figura do vimiancés Roberto Mouzo Lavandeira, quen co seu minucioso traballo 

cartográfico e fotográfico contribuíu a dar a coñecer este parque granítico. 
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  Andaina organizada polos concellos de Vimianzo e Teo (XMLS) 

- O Concello de Vimianzo organizou outra andaina baixo o lema de “Moito máis que 

pedras”, o 11 de xuño de 2015. Unha actividade dentro do programa “Coñece a Costa 

da Morte”. Nela participaron arredor dunhas 300 persoas. Unha ruta de trazado lineal 

de 11 km que partiu da estrada da Ponte do Porto a Laxe, e desde alí ascendeu ata a 

Galla de Pena Forcada, onde os participantes contemplaron varias das rochas con 

diferentes formas como a Esfinxe ou a Dama da Costa da Morte. Desde este lugar 

trasladáronse cara ao sur para visitar a zona da Cachucha, na que tamén se atopan 

penedos moi coñecidos como O Cantor, O Coello ou o Pallaso Triste.  

 

      Andaina “Moito máis que pedras” (XMLS) 



48 
 

Co obxectivo de coñecer e poñer en valor os penedos de Pasarela e Traba, os Concellos de 

Vimianzo e Laxe por primeira vez organizaron varias actividades conxuntamente. Unha de 

las foi unha ruta a pé por este espazo natural o 22 de outubro de 2018. A andaina incluíu no seu 

trazado a subida aos tres cumes principais dos penedos: A Cachucha, a Galla da Pena Forcada e 

a Torre da Moa, e fixérono utilizando camiños antigos abertos polo concello de Vimianzo. 

Os camiñantes ademais de gozar da contemplación daquelas rochas máis salientables pola súa 

forma como a Dama da Costa da Morte ou a Esfinxe, tamén gozaron da fermosas panorámicas 

que se contemplan desde aqueles puntos máis elevados, coma a que se ve do val de Traba desde 

a Torre da Moa. 

O programa de actividades completábase cun recital de poesía e un concurso fotográfico que 

tiñan por tema esta mesma paraxe dos penedos. 

 

4.2. Necesidade de levar a cabo un proxecto de recuperación e posta en 
valor dos Penedos: unha boa oportunidade.  

Lembremos, en primeiro lugar, a parte final do Decreto 294/2008, do 11 de novembro (DOG 

12.01.2009) polo que se declaraban os Penedos Paisaxe Protexida: 

- “Artigo 6º. - Xestión.  
1. De conformidade co establecido no artigo 41 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, a consellería 
competente en materia de ambiente será responsable da xestión da paisaxe protexida dos 
Penedos de Pasarela e Traba”. 

- 2. Sen prexuízo do establecido no punto segundo do artigo 34 da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, a xestión da paisaxe protexida dos 
Penedos de Pasarela e Traba perseguirá os seguintes obxectivos: 
 

g) En xeral, a conservación e a protección dos elementos desta paisaxe. 
h) De xeito especial, a protección e a conservación dos penedos que integran esta paisaxe 

protexida. 
i) Fomentar o coñecemento desta paisaxe protexida e o respecto aos seus valores. 
j) Promover a realización de programas de investigación e de educación ambiental da paisaxe 

protexida dos Penedos de Pasarela e Traba. 
k) Promover un desenvolvemento económico e turístico desa zona que sexa respectuoso co medio. 
l) Acadar unha relación harmoniosa dos habitantes desa zona co medio natural”. 

(...) 
Disposicións adicionais 

Primeira.- Con suxeición ao establecido no número 3 do artigo 23 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, 
de conservación da natureza, no prazo de dous anos desde a entrada en vigor deste decreto a 
consellería competente en materia de ambiente aprobará o plan de conservación da paisaxe 
protexida dos Penedos de Pasarela e Traba”. 

Non só pasaron dous anos, senón que pasaron exactamente doce sen que a Consellería 

“competente en materia de ambiente” tomara algunha iniciativa para poñer en valor esta área 
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protexida. Polo que sabemos con certeza, os sucesivos conselleiros e conselleiras fixeron caso 

omiso a varias visitas dos representantes da Asociación de Veciños de Pasarela -nalgunha delas 

acompañado polo catedrático de Xeodinámica da UDC Juan Ramón Vidal Romanía, unha das 

máximas autoridades en xeoloxía- e tamén a outras que fixeron delegacións oficiais dos 

Concellos de Vimianzo e Laxe.  

Queremos pensar que este desinterese manifesto non se debeu a que o citado decreto fose 

aprobado por unha goberno autonómico anterior, e de distinto signo político, pois o noso 

patrimonio debe estar por encima das diferenzas políticas. 

Nun apartado anterior destas alegacións citamos opinións de diversos expertos sobre a 

valoración desta paisaxe única;  algúns chegaron a afirmar que se estivesen os Penedos ben 

preparados e acondicionados, poderían recibir tantas visitas como desde hai ben anos reciben a 

Ciudad Encantada de Cuenca, a Calzada do Xigante de Irlanda do Norte ou o Parque Nacional 

de Arches dos Estados Unidos. Son diferentes, pero nada teñen que lles envexar. 

Nós estamos convencidos de que é verdade. Como pensamos que tamén o está a Secretaría de 

Turismo da Xunta de Galicia, posto que recomenda, como xa vimos, na súa páxina web unha 

visita a este espazo único. Está ben que recomenden a visita, pero tamén lles debería dar algo de 

vergonza ao Goberno galego que para levala a cabo o visitante teña que ir pisando todo tipo de 

maleza -toxos e silvas- para achegarse ás formacións pétreas máis senlleiras. Non é a primeira 

vez que escoitamos a visitantes que se este espazo chega a estar en calquera outro lugar 

converteríase nunha mina de ouro. 

Vexamos, sen máis preámbulos, como aproveitan noutros lugares as súas paisaxes xeolóxicas. 

Empezamos por España: 

4.2.1. La Ciudad Encantada de Cuenca 

Paraxe natural de formacións rochosas calizas formadas ao longo de miles de anos. Trátase 

dunha ampla zona da serranía de Cuenca. Foi declarada Sitio Natural o 11 de xuño de 1929. 

Forma parte do Parque Natural Serranía de Cuenca, creado pola Comunidad de Castilla-La 

Mancha (Lei 5/2007).  A entrada custa 5 euros.  

Como acontece nos Penedos de Pasarela e Traba, o atractivo deste lugar está na heteroxeneidade 

das formacións rochosas: 

«La acción del agua, el viento y el hielo ha hecho posible este fenómeno kárstico. La 
heterogeneidad de las rocas en cuanto a su morfología, composición química y grado de 
dureza es lo que ha permitido el desgaste desigual de las mismas por los elementos 
atmosféricos, dando como resultado una muestra sorprendente de arte pintoresco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Karst
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proveniente de la misma naturaleza. A las caprichosas y espectaculares formaciones 
existentes hay que sumar lapiaces, torcas y sumideros». 

 

Ademais do chamado Tormo Alto, que é o símbolo da Ciudad, no seu percorrido de 3 km de 

lonxitude e hora e media de duración pódense atopar semellanzas con estas figuras  

(véxanse algunas formación en https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Encantada):  

• Los barcos. 
• El perro. 
• Cara de hombre 
• La foca. 
• El tobogán. 
• El puente romano. 
• Mar de piedra. 
• Lucha elefante cocodrilo. 
• El convento. 
• Hongos. 
• Teatro. 
• La tortuga. 
• Los osos. 
• Los amantes de Teruel. 
• La cara de Ariadna. 

 
Precisaremos enumerar todas as figuras que se poden contemplar na área dos Penedos de 

Pasarela e Traba?  

Non queremos establecer comparanzas, porque un e outro espazo natural son distintos, pero o 

noso museo natural para nada desmerece do de Cuenca, e, se tivese o apoio da Administración 

autonómica galega, podería converterse nun centro de visitantes e unha fonte de ingresos non só 

para as parroquias de Calo (Vimianzo) e Traba (Laxe), senón para as comarcas que integran a 

Costa da Morte, pois ben sabemos que un destino atrae outros.  

Sobra dicir que a Ciudad Encantada, xunto coa capital provincial co seu núcleo histórico, é o 

principal atractivo da provincia de Cuenca, o motivo principal para as visitas. A explotación 

turística deste lugar sobrepasa os 70 ou 80 anos; o que supón unha fonte de ingresas máis que 

notable para esta provincia e postos de traballo duradeiros para a veciñanza.  

Unha pregunta máis: esta cidade está situada a 1.500 m de altitude e é moi venteada; alguén 

pensa que a Comunidade de Castela-A Mancha consentiría que se instalase un proxecto de 

aeroxeneradores eólicos nela? Nin que dicir ten que se armaría un bo escándalo. Seremos os 

galegos os únicos que non valoramos o noso? 

 

 

Tormo Alto da Ciudad Encantada de Cuenca 

(Rafa Esteve-Wikipedia) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lapiaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolina_(geolog%C3%ADa)
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4.2.2. Los Barruecos (Malpartida-Cáceres) 

Los Barruecos é unha paraxe natural declarado Monumento Natural pola Junta de 

Extremadura en febreiro de 1996  

(http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto29_1996Declaracion_Barruecos.pdf).  

Para esta declaración aducíronse numerosas razóns de peso en relación coa xeoloxía, a fauna e a 

flora da zona, así como restos arqueolóxicos: “Un santuario con arte rupestre en Los Barruecos” 

(https://www.celtiberia.net/es/poblamientos/?id=773). 

Así se describe na páxina web (https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Barruecos): 

«El perfil y la configuración del paisaje son singulares y evocadores. Las grandes masas de 
granito se han degradado progresivamente a lo largo de millones de años para originar unas 
formas monolíticas globulares conocidas como bolos, verdaderas esculturas moldeadas por 
la mano de la naturaleza, que han recibido nombres como la Seta o las Peñas del Tesoro. El 
río Salor es la principal arteria fluvial, ya que a él drenan los arroyos cuyo represamiento en 
distintas épocas ha posibilitado la creación de una serie de charcas». 

 

Os penedos batolíticos de Los Barruecos foron elixidos Mejor Rincón de España 2015 polos 

usuarios da Guía Repsol, e tamén foron escenario para a rodaxe da serie Game of Thrones 

(‘Xogo de tronos’) na súa sétima temporada. 

A paisaxe desta área estremeña é excelente, sen dúbida, pero a dos Penedos de Pasarela e Traba 

nada ten que envexarlle. Xente que coñece os dous lugares mesmo afirma que a nosa é superior: 

o único que falta é que a Administración galega se preocupase decididamente de acondicionar e 

poñer en valor esta área; podería tomar exemplo da Junta de Extremadura, que a coida como 

ouro en pano e a promove para o turismo. 

Volvemos coa pregunta: alguén se atrevería a colocar viraventos eólicos nesta idílica paisaxe? 

 
Os penedos de Los Barruecos (Malpartida-Cáceres), Monumento Natural desde 1996 

https://www.celtiberia.net/es/poblamientos/?id=773
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Barruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Salor
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https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Barruecos#/media/Archivo:Reserva_Natural_de_los
_Barruecos_(Malpartida_de_C%C3%A1ceres).jpg 

 

 
     Outra vista de Los Barruecos, Monumento Natural desde 1996 

 

4.2.2. The Giant’s Causeway (‘A Calzada do Xigante’) de Irlanda do Norte 

 
A Calzada do Xigante (ou dos Xigantes, pois a lenda fala de dous xigantes, un irlandés e outro 

escocés) é unha área natural situada no condado de Atrim ao norte da vila de Bushmills que 

contén 40.000 columnas de basalto, resultado do arrefriamento rápido, hai 60 millóns de anos, 

da lava dun cráter ou caldeira volcánica. Desde o século XIX vén sendo un importante motivo 

de interese turístico. Foi declarada Patrimonio da Humanidade (World Heritage Site) pola 

UNESCO en 1986, xunto con toda a costa que a rodea,  e Reserva Natural Nacional en 1987 

polo Departamento de Medio Ambiente de Irlanda do Norte.  En 2005 foi nomeada a maior 

marabilla natural do Reino Unido da Gran Bretaña.  

 
A Calzada do Xigante de Irlanda do Norte recibe case un milllón de visitantes ao ano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Barruecos#/media/Archivo:Reserva_Natural_de_los_Barruecos_(Malpartida_de_C%C3%A1ceres).jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Barruecos#/media/Archivo:Reserva_Natural_de_los_Barruecos_(Malpartida_de_C%C3%A1ceres).jpg
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Como consecuencia de todo isto, a Calzada do Xigante é o principal atractivo turístico natural 
de Irlanda do Norte (o Ulster), que recibiu 998.000 visitantes en 2019. Mesmo se organizan 
desde Dublín, a capital da República de Irlanda, excursións directas de ida e volta no mesmo día 
a este lugar. Dublín queda a 162 millas (260 km), o que supón un longo percorrido entre a ida e 
a volta 520 km en total; isto demostra o interese que esperta esta área natural. Na ruta pode 
haber tamén unha visita a Belfast, pero non cabe dúbida de que o máis interesante para o turista 
é a Reserva Natural Patrimonio da Humanidade 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Giant%27s_Causeway). 

A Calzada do Xigante conta cun gran centro de recepción que emprega moita xente da zona: uns 

empregados-as para a venda de entradas (7,50 € en 2013; nenos e xubilados 3,50 €), outras para 

recollelas na entrada, tendas de merchandishing con todo tipo de recordos, servizo de guías e 

audioguías etc. etc.  

(https://www.google.com/search?q=uk.wikipedia+giant%27s+causeway&source=lmns&tbm=s

hop&bih=698&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enES767ES767&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiCk

pPE64_vAhUOXxoKHbnZBpAQ_AUoA3oECAEQAw) 

Tanto no centro de recepción como nas vilas do arredor hai restaurantes e hoteis que para 

atender as moitas visitas. A cantidade de ingresos que recibe a comarca é máis que notable. 

Un dos slogans da Calzada do Xigante é «More than a pile of stones» (‘Moito máis que unha 

morea de pedras’) , que tamén podemos aplicar aos Penedos de Pasarela e Traba, e que podemos 

dedicar aos que pretenden instalar aparellos eólicos nun lugar tan significativo. 

 

  

“Máis ca unha morea de pedras”, slogan da Calzada do Xigante, tamén aplicable ós nosos Penedos  

https://en.wikipedia.org/wiki/Giant%27s_Causeway
https://www.google.com/search?q=uk.wikipedia+giant%27s+causeway&source=lmns&tbm=shop&bih=698&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enES767ES767&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiCkpPE64_vAhUOXxoKHbnZBpAQ_AUoA3oECAEQAw
https://www.google.com/search?q=uk.wikipedia+giant%27s+causeway&source=lmns&tbm=shop&bih=698&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enES767ES767&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiCkpPE64_vAhUOXxoKHbnZBpAQ_AUoA3oECAEQAw
https://www.google.com/search?q=uk.wikipedia+giant%27s+causeway&source=lmns&tbm=shop&bih=698&biw=1536&rlz=1C1GCEA_enES767ES767&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiCkpPE64_vAhUOXxoKHbnZBpAQ_AUoA3oECAEQAw


54 
 

 

Hoteis e restaurantes arredor do centro de recepción da Calzada do Xigante de Irlanda do Norte 

Estes tres exemplos que mostramos son a proba evidente de que o recinto dos Penedos de 

Pasarela e Traba poden chegar a ser, cun mínimo e decidido apoio institucional, un punto 

importantísimo do turismo verde e ecolóxico e, por ende, unha importantísima fonte de ingresos 

para a comarca.  

Non deixemos pasar esta oportunidade. Sería verdadeiramente desastroso que se consentise 

situar un só dos aeroxeneradores dos proxectos “Monte Chan” e “Pena dos Mouros”  que se 

anuncian na contorna dos Penedos de Pasarela e Traba. Estragaría para sempre esta paisaxe 

protexida. 

Non obstante, o anuncio desta ameaza podemos transformala nunha oportunidade para que a 

sociedade e a Xunta de Galicia reaccione e colabore na protección e promoción dos Penedos. 

É o momento de facer como aqueles mineiros do séc. XIX que buscaban ouro no Gran Canón 

do Colorado. Algúns deles tiraron cos picos e as pas e abriron os primeiros hoteis para os 

visitantes. O verdadeiro ouro, o verdadeiro tesouro estaba á vista: a inigualable paisaxe do Gran 

Canón. Hoxe o problema é o exceso de visitantes. 

O tesouro dos Penedos de Pasarela e Traba está no seu aproveitamento como centro do turismo 

verde e ecolóxico, algo que favorecería a economía dos veciños destes lugares e de toda a Costa 

da Morte. 

En resumo: se a Xunta de Galicia, o noso Goberno, se implicase como debería, en poñer dunha 

vez por todas en valor a Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba mesmo se podería 

solicitar a declaración de Patrimonio da Humanidade á UNESCO, e non é ningunha 

esaxeración. 
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A paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba nada ten que envexar a outros monumentos naturais 

de España e do mundo. Só falta que a Xunta de Galicia e outras administración oficiais as poñan en valor. 

 

En conclusión:  

En primeiro lugar: 

A Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba é hoxe un poderoso activo de atracción 

turística-  para a comarca e mesmo para o conxunto da Costa da Morte, como o recoñece a 

propia Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia, onde figura, xunto co Val do río 

Navea, como unha das únicas paisaxes protexidas de Galicia. Como xa dixemos noutro lugar, 
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axencias de viaxes e webs de viaxeiros (www.viajandoelmapa) recomendan a visita a este lugar, 

que tamén é escenario de rutas de sendeirismo, organizadas polos Concellos de Vimianzo e 

Laxe ou tamén por clubs de sendeirismo e montaña (CD Fontiñas por exemplo) e asociacións  

ambientais, culturais, etc. (Senda Nova e outras). 

Por ser un atractivo turístico recoñecido oficialmente pola propia Xunta de Galicia e 

consolidado, tamén constitúe un importante activo económico: non por casualidade hai hoxe na 

parroquia de Calo -á que pertence o lugar de Pasarela- arredor de dez casas de turismo rural, 

que en boa parte deben á existencia dos Penedos os seus ingresos. Tamén hai casas dedicadas ao 

turismo rural en Traba e Soesto (Laxe). Así mesmo, a Plataforma de Turismo e Hostelería da 

Costa da Morte manifestou publicamente a súa desconformidade co proxecto eólico “que 

invade os Penedos de Pasarela e Traba... unha das dúas paisaxes protexidas e de grande valor 

natural e turístico” . Engade esta plataforma que “estamos cansos de que se nos considere un 

dos motores económicos de Galicia, chegando ó 12 % do PIB, e que non se coide o que tanto 

ben nos fai ó noso traballo, como é unha contorna natural de gran valor tanto social como 

económico” . 

Por outra banda, facemos fincapé en que na páxina web da Secretaría Xeral de Turismo tamén 

se cita entre os catro cumes principais dos Penedos de Traba e Pasarela o da “Pena dos 

Mouros”, que precisamente dá nome a outro proxecto de parque eólico. Iso quere dicir que se 

atopa dentro do espazo visual que afecta á paisaxe protexida dos Penedos, polo tanto, este 

proxecto tampouco de debe levar a cabo. 

En segundo lugar: 

Presentamos neste apartado tres exemplos -a Ciudad Encantada de Cuenca, o Monumento 

Natural de Los Barruecos de Cáceres e a Calzada dos Xigantes de Irlanda do Norte (Patrimonio 

da Hu8manidade da UNESCO)- que son a proba evidente de que o recinto dos Penedos de 

Pasarela e Traba pode chegar a ser, cun mínimo e decidido apoio institucional, un punto 

importantísimo do turismo verde e ecolóxico e, por ende, unha importantísima fonte de ingresos 

para a comarca.  

Non deixemos pasar esta oportunidade. Sería verdadeiramente desastroso que se consentise 

situar un só dos aeroxeradores do proxecto “Monte Chan” (tamén no de  “Pena dos Mouros”)  

que se anuncian na contorna dos Penedos de Pasarela e Traba. Estragaría para sempre esta 

paisaxe protexida. 

Este ameaza pode agora a Xunta de Galicia transformala nunha grande oportunidade e 

acometer dunha vez por todas o que se lle propoñía hai xa doce anos no Decreto 238/2008: a 

posta en valor da paisaxe protexida dos Penedos de Paisaxe e Traba. No seu día deu un 

http://www.viajandoelmapa/


57 
 

pequeno paso coa promoción que fai dela no citado web da Secretaría Xeral de Turismo. Agora 

sería o momento de dar un paso máis decidido e facer o que fixeron aqueles mineiros do séc. 

XIX que buscaban ouro no Gran Canón do Colorado: tirar cos picos e coas pas e montar 

infraestruturas para a recepción de visitantes.  

O tesouro, o ouro, dos Penedos de Pasarela e Traba está precisamente no seu aproveitamento 

como centro do turismo verde e ecolóxico, algo que favorecería a economía dos veciños 

destes lugares e de toda a Costa da Morte, coa creación de postos de traballo directos e 

indirectos. Convidamos, unha vez máis, ó Goberno galego a que tome esta decisión. 

 

5. Razóns didácticas 

Os espazos naturais son medios que ofrecen moitas posibilidades didácticas para o alumnado de 

calquera das etapas educativas do ensino tanto obrigatorio como o non obrigatorio. 

Nos tempos actuais que vivimos nunha sociedade cada vez máis urbana e virtual, o contacto coa 

natureza convértese nunha necesidade esencial para o ser humano, que non deixa de ser unha 

especie máis dos seres vivos que habitan este noso Planeta. 

Moitos problemas de desequilibrio psíquico e emocional que cada vez padecen máis persoas, en 

gran parte, débense a ese afastamento do medio natural por mor de vivir nun entorno moi 

transformado e artificial, desvinculado da orixe que nos correspondería como especie animal 

que somos. 

Hai países europeos nos que o seu sistema educativo obriga a que o alumnado de ensino 

obrigatorio teña que desenvolver unha serie de actividades en contacto coa natureza durante o 

curso escolar. Os centros educativos deses países vense na obriga de programar actividades ao 

aire libre e incluílas dentro do seu currículo escolar. 

Na nosa sociedade tradicional o contacto co medio natural era moi intenso, e tanto cativos como 

maiores tiñan un amplo coñecemento do medio no que vivían. Hoxe en día isto non se dá na 

nosa poboación infantil e adolescente que vive no medio rural, posto que está a ter un 

comportamento social practicamente igual que a poboación desa mesma idade de calquera das 

nosas cidades. Permanecen moitas horas nas casas, dedícanlle moito tempo ás pantallas 

(ordenadores, móbiles ou maquiniñas de xogos) e teñen un gran descoñecemento do medio no 

que habitan.  

En moi pouco tempo producíronse grandes cambios na sociedade actual que están a modificar 

de xeito substancial as condutas da nosa poboación mais nova e isto habería que telo en conta á 
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hora de planificar os obxectivos do currículo educativo. O ensino debería dar respostas a estes 

cambios de conduta social que se produciron na nosa poboación escolar nos últimos tempos, 

porque de non facelo, deixaría de ser útil para a formación dos nosos discentes. 

A educación do futuro, e xa do presente, terá que buscar recursos para procurar que o alumnado 

acade un maior contacto e un maior coñecemento do medio natural que o rodea, dentro dunha 

práctica educativa máis creativa e experimental.   

Para isto precísanse cambios nas políticas educativas, pero tamén nos recursos que permitan 

desenvolver actividades ao aire libre e que conduzan a acadar a finalidade indicada 

anteriormente.  

O medio natural galego ofrece moitas posibilidade neste sentido, pero dentro del existen 

espazos que presentan unhas calidades moi fecundas para desenvolver programas educativos de 

contacto coa natureza, actuando como verdadeiras aulas docentes. 

O espazo natural dos Penedos de Pasarela e Traba, xunto co val de Traba, moi vinculado a el, 

constitúe un recurso didáctico de alto nivel para o estudo do medio e un lugar idóneo para 

desenvolver un proxecto educativo integral, no que se poidan incluír contidos de case todas as 

áreas do currículo dos últimos cursos da Educación Primaria e da Educación Secundaria 

Obrigatoria (ESO). 

Non é a nosa intención desenvolver aquí ese proxecto educativo ou unidade didáctica sobre as 

posibilidades que ofrece este espazo natural, senón achegar unha serie de indicacións ou 

propostas de contidos e actividades para poñer de manifesto a potencialidade educativa que 

ofrece esta paraxe dos penedos de Pasarela e Traba.  

Nun ensino tan estruturado en áreas coma é o noso, que imparte un profesorado especialista nas 

mesmas, ao alumnado resúltalle difícil relacionar os contidos dunhas materias cos de outras, de 

cara a súa formación integral; non obstante, os proxectos educativos teñen a vantaxe que 

permiten unha maior integración deses contidos e resultan máis motivadores para o profesorado 

e para o alumnado. Permiten unha mellor interpretación do medio no que se habita, polo tanto, 

son máis axeitados para unha aprendizaxe significativa. 

 

5.1. Proposta de contidos e actividades para o Proxecto Educativo 

dos Penedos de Pasarela e Traba, distribuídos por materias, 

dirixidos ao alumnado dos últimos cursos de Educación Primaria 

e da Educación Secundaria Obrigatoria. 
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Aínda que se traballen todas as áreas e materias, as áreas de Ciencias Naturais e Sociais poden 

actuar como núcleo do proxecto, porque os recursos educativos do medio que estudamos a 

estudar,  teñen un maior compoñente relacionado con elas 

5.1.1. Contidos de Xeoloxía: 

A xeoloxía é unha ciencia da que apenas se imparten contidos nas etapas educativas de ensino 

obrigatorio, pero algúns deles poden resultar atractivos e facilmente asimilables por este 

alumnado. 

A través da observación dos penedos comprenderíase doadamente a composición dos mesmos e 

a diferenciación dos granitos doutro tipo de rochas, como as metamórficas ou sedimentarias. 

Os procesos de erosión tamén son doados de comprender, observando as fendas que se 

producen nos cortes ou as pías e acanaladuras que hai na superficie das rochas. 

Outro concepto que podemos traballar sería o de falla. Desde a parte alta do cordal dos penedos, 

obsérvanse zonas afundidas como o val de Vimianzo, Pasarela ou o de Traba, que representarían 

o labio inferior da falla, mentres que a zona elevada sería o labio superior. 

Outro contido xeolóxico interesante a tratar sería o da formación da lagoa costeira, máis 

adaptado para o alumnado da ESO. Desde o alto da Torre da Moa temos unha vista panorámica 

inmellorable sobre o val de Traba e a lagoa. Vese perfectamente o cordón de dunas que impediu 

a saída ao mar das augas continentais procedentes dos regatos que baixan dos montes que 

circundan o val. Esas augas fluviais ao cerrárselle a saída ao océano, anegaron a última parte da 

chaira, dando lugar a esa lagoa costeira. Ao irse enchendo cada vez máis de sedimentos 

arrastrados polos regatos, a superficie de auga vaise reducindo ata converterse nunha braña. 

 

Visita aos Penedos de Pasarela e Traba (Manuel Rial) 
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5.1.2. Contidos de Bioloxía 

Relacionados con esta ciencia estarían os contidos de flora e fauna do medio natural dos 

penedos. Sobre a flora sería apropiado a observación da vexetación que hai neste espazo e a súa 

clasificación en arbórea, arbustiva e herbácea. Identificar varias especies de cada un destes 

grupos e investigar despois a vida dalgunhas destas plantas. Dar resposta tamén ao interrogante 

de por que neste medio medran este tipo de plantas e non outras diferentes. 

Os contidos sobre a fauna consistirían, en primeiro lugar, na identificación das especies de 

animais máis frecuentes neste medio e clasificalas en mamíferos, aves, réptiles, insectos, etc. 

Buscar despois información sobre algunha destas especies máis coñecidas como poden ser 

algunha das aves rapaces que con frecuencia voan sobre este espazo; algún réptil ou algún 

mamífero coma coello, o raposo ou o lagarto arnal,  aos que lle resulta doado atopar lugares de 

acubillo entre os penedos. 

Unha actividade que resulta atractiva para o alumnado é investigar a presenza de animais nun 

entorno a través de elementos que deixan ao seu paso como as pegadas ou os excrementos.  

Convén tirar fotografías de todo o observado para despois utilizalas para elaborar o traballo de 

síntese e clasificación que se realizarría posteriormente na aula.  

 

5.1.3. Contidos de Xeografía 

A observación da paisaxe da contorna desde os penedos permítenos explicar e comprender o 

que é un val e a súa formación, e ao mesmo tempo, diferenciar un val fluvial dun tectónico. 

Vemos desde aquí exemplos dun e doutro. Os vales de Vimianzo, Pasarela ou Traba, son bos 

exemplos de vales tectónicos; para exemplo dos fluviais, repararemos nas canles dos regatos 

que baixan do monte. 

A orientación tamén é un contido que se adapta moi ben para traballar nun espazo coma este, 

poderíase practicar vendo cal é a orientación dalgúns dos grupos de penedos deste macizo, de 

fendeduras ou dos vales, segundo os puntos cardinais.  

Desde a parte alta dos penedos tamén nos permite identificar os elementos máis destacados da 

paisaxe da contorna: montes circundantes, o río do Porto, vales, núcleos de poboación,... 

Con respecto aos núcleos de poboación convén fixarse na súa situación con respecto á altura do 

terreo. Comprobaremos que a maioría deles sitúanse a media ladeira, no lugar intermedio entre 
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o monte e as terras baixas do val. Tratar despois de que o alumnado reflexione sobre este feito e 

explique cal sería o motivo ou motivos desta localización. 

Un exercicio interesante sería realizar un perfil gráfico do terreo desde a praia de Traba ata o val 

de Pasarela, pasando pola Torre da Moa e observar as pendentes e os as partes horizontais que 

hai ao longo dese perfil.  

Dado que o río do Porto pasa por Pasarela, moi preto dos penedos, ao ser un elemento esencial 

de toda a Terra de Soneira, convén tamén comentarlle ao alumnado algunha información sobre 

este río, que logo poderán ampliar consultando o libro O río do Porto, o río grande da Terra de 

Soneira, editado polo Semescom.   

 

5.1.4. Contidos de historia 

Os contidos históricos sobre este espazo natural centráranse nos dous puntos nos que se 

conservan restos deste tipo: no conxunto megalítico das mámoas da Gándara da Barca e na 

Torre da Moa, polo seu interese arquitectónico, incluirase tamén igrexa de Santiago de Traba. 

Da necrópole megalítica visitaremos a mámoa nº 1, que conserva parte do seu túmulo e algunha 

chanta vertical da cámara. A través destes restos que se conservan, explicaráselle ao alumnado o 

que son estes monumentos e cal era a súa finalidade. Convén que comprendan a importancia da 

súa conservación para coñecemento da historia do territorio. 

Os restos históricos da Torre da Moa son menos visibles, pero este lugar conserva  unha gran 

riqueza lendaria. Descoñecemos se na terraza que se estende na parte oeste houbo un antigo 

castro e despois unha fortaleza medieval, aos que fan referencia algúns historiadores. O lugar 

préstase para levantar un baluarte defensivo. A riqueza lendaria fortalecería esta hipótese, pero 

tan só unha prospección arqueolóxica nos aclararía as dúbidas.   

Nesta parte histórica comentaríaselle ao alumnado a existencia na época medieval da familia 

dos Traba, que tiveron un gran poderío e influencia na Galicia dese período. O seu nome 

procede desta parroquia de Santiago de Traba. 

As lendas deste lugar fálannos de personaxes mitolóxicos como os mouros. Convén explicarlle 

ao alumnado quen son estes seres míticos e como é o seu comportamento. 

Con respecto á igrexa de Santiago de Traba, de termos tempo, estaría ben achegarnos a ela co 

grupo para vela, aínda que só fose o seu exterior, e observar a súa arquitectura. Comezar pola 

parte románica da cabeceira e a porta norte, logo observaríase con detalle a súa fachada barroca. 
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5.1.5. Contidos de lingua e literatura 

Os contidos de lingua sobre os penedos traballaranse sobre todo a partir dos textos literarios e 

doutro tipo, publicados sobre este espazo natural.  

Seleccionando algúns dos textos que aparecen na Guía dos Penedos de Pasarela e Traba 

(Semescom, 2012) podemos traballar o contido de “tipos de texto” (textos poéticos, narrativos, 

científicos, xornalísticos,...). Para os poéticos utilizaríamos de exemplos o de E. Pondal e o de 

Evaristo Martelo da pax. 13; para os narrativos, o de Manuel Rivas da pax. 15; para os 

científicos o de Juan R. Vidal Romaní ou o de Augusto Pérez Alberti, paxs. 18 e 19 e para os 

xornalísticos o de A. Lavandeira, pax. 29 ou o de Antonio Díaz Amor, pax. 20. 

Nos dous textos poéticos citados ver cal é a medida dos versos e que tipo de rima teñen. Estes e 

outros textos tamén nos serven para traballar aspectos gramaticais. 

Para aspectos semánticos utilizaremos palabras que fagan alusión ao medios natural que 

estamos a estudar, tales como: lítico, falla, erosión, tectónica, meteorización, fenda, 

acanaladura, cume, granito, ... 

As formas daqueles penedos máis coñecidos préstanse para realizar textos narrativos.  Unha 

proposta podería ser esta: anotamos os nomes deses penedos (Cachucha, Balea, Cantor, Pallaso 

Triste, Coello, etc) que aparecen na Guía dos Penedos, en tiras de papel, cada nome nunha tira, 

logo introducirémolas todas nunha caixa ou nunha bolsa. Cada alumno/a  sacará unha e coa que 

lle toque creará un texto narrativo contando a historia do personaxe ou figura que represente. 

Ilustrarase o texto cun debuxo do penedo elixido.  

 

    Cartel informativo sobre os penedos (Pablo Sanmartín) 
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5.1.6. Contidos de Matemáticas 

Os contidos de Matemáticas a traballar neste proxecto didáctico centraríanse sobre todo nas 

formas xeométricas de superficie e volume, xa que hai moitas rochas que presentan esas figuras.  

Unha vez observadas esa formas na natureza, debuxaranse no caderno, poñeráselle nomes e 

intentarase tomar as medidas dunha das rochas. Logo calcularase a superficie das súas caras e o 

seu volume. Sabendo que a densidade media do granito é aproximadamente 2700 kg/m3, 

calcularíase tamén o peso do penedo que seleccionamos. 

Sobre o mapa podemos realizar algúns cálculos de medidas sobre este espazo natural. Un deles 

sería calcular as medidas de longo e ancho do terreo que ocupa a Paisaxe Protexida dos 

Penedos,  despois calcular aproximadamente, a súa superficie en hectáreas.  

 

5.1.7. Contidos de Educación Plástica e Visual 

Os debuxos das formas xeométricas realizados polo alumnado para a materia de Matemáticas 

tamén se poderían utilizar na clase de Plástica. 

Outra actividade relacionada con esta área levaríase a cabo durante a ruta que nos permite 

visitar os diferentes conxuntos de penedos. Durante o percorrido o alumnado irá debuxando de 

xeito esquemático aquelas rochas que máis lle chamen a atención ou lle atraia a súa forma.  

No caso de que o profesorado permita a utilización do móbil, cada alumno/a gravaría algúns 

vídeos curtos da percorrido, logo xa no centro faríase a edición dos mesmos e elaboraríase un 

pequeno documental desta actividade realizada ao aire libre. 

 

5.1.8. Contidos de Educación Física 

A propia ruta xa constitúe un excelente exercicio de actividade física, pero o espazo dos 

penedos préstase moi ben para realizar moitas outras actividades ao aire libre e traballar 

contidos de Educación Física, como por exemplo, xogos de orientación neste espazo.  

 

5.2. Ensino non obrigatorio 

 As posibilidades didácticas que nos ofrece o espazo natural dos penedos pódense ampliar 

tamén ao ensino non obrigatorio: bacharelato e universidade.  
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Para o alumnado de Bacharelato poderíanse adaptar moitos dos contidos e actividades que se 

propuxeron para a ESO, tan só cunha maior profundidade.  

Para o alumnado universitario habería que ter en conta a especificidade de cada carreira. Os 

estudantes de Xeoloxía, Xeografía, Bioloxía, Historia, Arqueoloxía ou Ciencias 

Medioambientais, serían os que mellor poderían aproveitar as posibilidades didácticas que 

ofrece este fermoso entorno natural. 

 

5.3. Recursos didácticos complementarios  

Antes de realizar unha visita ou ruta aos penedos de Pasarela e Traba, recoméndase entre outros 

materiais didácticos que se poidan consultar, a lectura do libro Guía dos Penedos de Pasarela e 

Traba, da que son autores: José Ramón Vidal Romaní, Xosé María Lema Suárez e Roberto 

Mouzo Lavandeira, editada polo Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte 

(Semescom) en 2012 e a visualización do vídeo Os penedos de Pasarela e Traba, a arte dos 

dedos do tempo, de 23 min.  de duración (guión e dirección de X.Mª Lema Suárez e de R. 

Mouzo Lavandeira).  

 

En conclusión: 

Nunha sociedade cada vez máis urbana e virtual, coma a nosa de hoxe en día, o contacto da 

poboación co medio ambiente faise máis necesario, sobre todo para a poboación nova, a máis 

influída por estes cambios sociais que se deron nos últimos tempos. 

Hai países que recollen no seu sistema educativo a obrigatoriedade de realizar ao longo do curso 

escolar actividades ao aire libre dirixidas ao alumnado, coa intención de favorecer o contacto co 

medio natural. Algo que o noso sistema terá que incorporar canto antes. Para iso é necesario 

dispoñer de medios naturais ben conservados e ricos en recursos didácticos. O espazo natural 

dos penedos de Pasarela e Traba é un dos poucos da Costa da Morte que cumpre estas 

condicións. Polo  tanto, cidadáns e administracións temos o deber de evitar calquera intento de 

agresión que altere a súa riqueza natural, paisaxística e cultural.  

Os proxectos dos parques eólicos do Monte Chan e da Pena dos Mouros supoñen unha 

alteración grave de toda esta paraxe natural, por iso solicitamos que non se leven a cabo.  

 

 



65 
 

6. Conclusións 
 
No presente documento realizouse unha exposición ampla, argumentada e documentada, da 

singularidade da paraxe natural dos Penedos de Pasarela e Traba, tanto na área de demarcación 

da Paisaxe Protexida, coma de toda a contorna que se vería afectada, e danada 

irremediablemente, coa implantación do parque eólico Monte Chan. 

 

Para a súa elaboración detalláronse razóns lexislativas, científicas, históricas, culturais, 

literarias, económicas e didácticas; valores que foron contemplados no seu día para a 

declaración desta paraxe natural como Paisaxe Protexida de Galicia, sendo unha das dúas únicas 

paraxes oficialmente recoñecidas con esta declaración en todo o territorio galego. 

 

O conxunto dos penedos de Pasarela e Traba constitúen un espazo de especial interese 

xeolóxico e natural, así o consideraron destacados científicos coma o enxeñeiro de minas 

alemán Wilheim Phillip Schulz, o xeólogo laxés Isidro Parga Pondal,o profesor da UDC, Juan 

Ramón Vidal Romaní, o xeógrafo Ramón Otero Pedrayo ou o xeógrafo da USC Augusto Pérez 

Alberti. 

Mais os penedos tamén serviron de inspiración a moitos dos nosos escritores, a clásicos como 

Eduardo Pondal e Evaristo Martelo ou a actuais como Manuel Rivas. 

Ningunha outra paisaxe natural de Galicia, tivo un recoñecemento avalado por tantos científicos 

e creadores literarios como esta dos Penedos de Pasarela e Traba. 

 

Os Penedos son un dos grandes valores xeolóxicos, paisaxísticos e culturais da Costa da Morte e 

un dos seus maiores recursos turísticos, como recolece a Secretaría Xeral de Turismo da Xunta 

de Galicia, citando ademais o cume de Pena dos Mouros como un dos catro cumes principais, 

lugar que dá nome a un dos proxectos. 

Isto implica que supoña un activo económico para o sector turístico e hostaleiro da Costa da 

Morte. Na contorna dos Penedos de Pasarela e Traba, nas parroquias de Calo, á que pertence o 

lugar de Pasarela (Vimianzo), Traba e Soesto (Laxe) hai un importante número de vivendas de 

turismo rural, que teñen na Paisaxe protexida un dos principais incentivos.  A instalación deste 

parque eólico suporía un gran prexuízo económico para este sector turístico e así o manifestou a 

Plataforma de Turismo e Hostalaría da Costa da Morte. A Xunta de Galicia debería apostar por 

un turismo verde ecolóxico, como se fai noutros lugares do Estado e do mundo, como sinalamos 

no documento, que supoñen unha importantísima fonte de ingresos. 

Outro dos incentivos destacados desta paraxe natural é a súa utilidade didáctica en diversos 

ámbitos, sendo de gran de interese que se incorpore no sistema educativo actual  a necesidade 



66 
 

de favorecer o contacto do alumnado co medio natural com un xeito óptimo de fixar 

aprendizaxes. Os Penedos de Paserela con un dos poucos espazos que cumpren estas 

condicións. 

 

O proxecto Monte Chan afecta ademais a importante restos arqueolóxicos megalíticos, a 

necrópole da Gándara da Barca formada por catro mámoas, catalogadas, e aos restos do recinto 

castrexo de da fortaleza medieval da Torre da Moa, que constitúen un conxunto histórico de 

grande interese nestes espazo natural, que se complementa coa gran riqueza lendaria. 

 

A Declaración de Paisaxe Protexida, ademais do cumprimento dunha serie de accións de 

mantemento e posta en valor, por parte da Xunta de Galicia, das que nada se sabe ata o 

momento, supón a existencia dunha política de protección especial integral deste territorio, 

contribuíndo á conservación dos valores e recursos naturais existentes e  suspendendo calquera 

actividade que atente contra a protección desta paisaxe protexida. 

Esta ameaza pode agora a Xunta de Galicia transformala nunha grande oportunidade e 

acometer dunha vez por todas o que se lle propoñía hai xa doce anos no Decreto 238/2008: a 

posta en valor da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba.   

   

 

Podemos afirmar, polo tanto, que este proxecto é incompatible co Decreto 294/2008, de 11 de 

decembro, polo que se declara Paisaxe protexida os Penedos de Pasarela e Traba (DOG 

12/01/2009).  A instalación dun parque eólico na contorna dos Penedos suporía un dano 

irreparable para esta paraxe, canto máis a instalación de dous aeroxeradores previstos dentro da 

propia área protexida. Os xeradores de grandes dimensións que se prevén no proxecto Monte 

Chan estragarían por completo o carácter senllerio da paisaxe, do mesmo xeito que os 

aeroxeradores que se contemplan no proxecto Pena dos Mouros, dada a sú proximidade, 

causarían un grave impacto visual deixando anulado a finalidade do decreto de declaración de 

paisase protexida. 

A isto habería que engadir que as infraestruturas de transporte de enerxía, así como as vías de 

acceso para a construción e mantemento do parque eólico provocarían un impacto brutal de 

destrución e afectación dos elementos singulares que conforman esta Paisaxe protexida.   

 

 

Incúmpriríase, tamén, o Decreto 238/2020, do 29 de decembro, da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda polo que se aproban as directrices da paisaxe de Galicia 

(DOG 01/02/2021). Este recente decreto contempla un apartado específico relativo aos criterios 

de integración dos parques eólicos na paisaxe (anexo 2), segundo os cales podemos afirmar que  
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implantación dun parque eólico nunha paisaxe coa máxima protección non respecta o carácter 

propio da paisaxe existente, neste caso cunha singularidade que a fai única, nin existe unha 

maneira posible de minimizar o impacto sobre a contorna natural, tal e como sinala o 

cumprimento do decreto, senón que a danaría irremediablemente. 

 

A instalación dun parque eólico nesta zona vulnera flagrantemente a Directiva 92/43/CEE, 

relativa á Conservación de hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Ao mesmo  tempo que 

supón un impacto ambiental severo á Rede Natura, á diversidade de biotopos ou ambientes ZEC 

Costa da Morte e ZEPA Costa da Morte, e contradí a Lei 9/2001, de 21 de agosto, de 

Conservación da Natureza,nomeadamente os artigos 2, 3, 26 e 29. 

 

 

O proxecto do parqus eólics do Monte Chan representa unha grave ameaza para esta paraxe 

natural, de aí que solicitemos a retirada destas dúas iniciativas. 
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En virtude das argumentacións anteriormente expostas no presente escrito, 
 
 
SOLICITA: 
 
 
1. Que se teñan por presentadas as seguintes alegacións e se teñan en conta as 
consideracións expostas ao impacto do proxecto do Parque eólico Monte Chan. 
 
2. O rexeitamento do proxecto do Parque eólico Monte Chan, e a súa retirada 
definitiva, dada a incompatibilidade do mesmo cos valores ambientais e paisaxísticos 
presentes na área de afección do proxecto. 
 
3. O rexeitamento a calquera parque eólico que se pretenda implantar na Paisaxe 
Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba e/ou na súa área de influencia. 
 
 
Vimianzo,  9  de marzo de 2021. 
 
 
Asdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


