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1. PRESENTACIÓN 

Esta	unidade	didáctica	ambiental	está	encadrada	nunha	 iniciativa	de	sensibilización	social	 sobre	
os	conflitos	e	 impactos	ambientais	e	 socioeconómicos	asociados	ao	extractivismo	mineiro.	
Con	ese	fin,	utilízase	como	exemplo	o	caso	da	mina	de	Sanfins	(Lousame,	Galiza).	A	necesidade	de	
sensibilización	e	divulgación	 sobre	a	minaría	desde	puntos	de	 vista	 alternativos	e	baseados	nas	
evidencias	 históricas	 e	 científicas	 tórnase	 necesaria	 no	
momento	 actual	 ante	 a	 intensa	 actividade	 do	 lobby	
mineiro	orientada	a	crear	un	“estado	de	opinión	favorábel”	
apagando	toda	negatividade	asociada	ao	extractivismo.	

O	 traballo	é	 froito	da	colaboración	desinteresada	de	edu-
cadoras	 ambientais,	 docentes	 de	 ensino	 primario,	
secundario	 e	 universitario,	 activistas	 ambientais	 e	 histo-
riadoras.	O	seu	obxectivo	é	fomentar	unha	actitude	crítica	
e	 reactiva	 en	 relación	 á	 visión	 da	 minaría	 proxectada	 na	
Galiza	 polo	 lobby	 mineiro	 e	 a	 propia	 administración	
(“Galicia	 es	 una	 mina”)	 co	 obxectivo	 de	 empoderar	 a	
sociedade	para	a	defensa	da	súa	terra,	saúde	e	futuro.	

Aínda	que	esta	unidade	didáctica	se	desenvolve	por	volta	
dos	problemas	e	 conflitos	 xerados	por	unha	mina	en	particular,	 a	de	 Sanfins,	 os	materiais	 con-
cíbense	 como	 ilustrativos	 dunha	 realidade	 moito	 máis	 ampla	 e	 ofrécense	 como	 adaptábeis	 a	
outros	contextos	específicos.	A	escolla	de	Sanfins	está	ligada,	por	un	lado,	á	existencia	dun	museo	
mineiro	que,	a	través	da	información	exposta	e	non	exposta,	exemplifica	a	praxe	do	lobby	mineiro	
e	serve	de	ferramenta	de	enxeñaría	social,	e	por	outro	á	constancia	dunha	longa	historia	de	resis-
tencias	e	conflitos	que	desde	as	mesmas	instancias	se	procurou	silenciar.	

Outros	casos	asociados	de	minaría	metálica	(Touro,	Monte	Neme,	Corcoesto,	Moeche,	…)	ou	non	
metálica	 (As	 Encobras,	 Triacastela,	 Terra	 Chá,	 Pico	 Sacro,	 as	 louseiras	 do	 Courel,	 …)	 	ilustran	 a	
problemática	xeral	do	extractivismo	que	esta	unidade	didáctica	procura	abordar.	Exemplos	máis	
distantes,	 como	o	 caso	 do	 Parque	 Temático	Mineiro	 de	 Río	 Tinto,	 exemplifican	 a	 imaxe	 distor-
sionada	que	o	 lobby	mineiro	pretende	establecer	na	 sociedade,	bucólica	e	 idílica,	 fronte	á	dura	
realidade	da	destrución	extractivista:	os	ríos	Tinto	e	Odiel	achegan	o	50%	de	todo	o	zinc	que	os	
ríos	do	mundo	verten,	no	seu	conxunto,	aos	océanos	do	planeta.	

	

2. XUSTIFICACIÓN 
 
As	minas	de	Sanfins	representan	os	inicios	da	minaría	industrial	
na	 Galiza.	 As	 primeiras	 concesións	 mineiras,	 como	 se	 verá,	
datan	 de	 1883	 e	 a	 día	 de	 hoxe	 continúan	 en	 vigor.	 Sanfins	
tamén	representa	os	proxectos	de	reactivación	na	Galiza	dunha	
minaría	metálica	 altamente	 especulativa,	 que	 colapsara	 xunto	
coas	caídas	de	prezos	durante	a	década	de	1980.	A	tentativa	do	
lobby	mineiro	de	 recuperar	este	 tipo	de	proxectos	extractivos	
altamente	cuestionábeis	na	fin	da	década	do	2000,	despois	da	
fin	 da	 burbulla	 imobiliaria,	 precisou	 dotarse	 dunha	 estratexia	
de	 enxeñaría social	 na	 procura	 dun	 estado	 de	 opinión	

O	extractivismo	tradúcese	
nunha	serie	de	actividades	eco-
nómicas	centradas	na	obtención	de	
‘recursos	naturais’	dun	territorio	
para	a	súa	comercialización	en	
bruto	nos	mercados	globais.	Xera	
grandes	beneficios	para	as	corpo-
racións	descoidando	as	negati-
vidades	ambientais	e	sociais	asso-
ciadas.	

							A	enxeñaría social	
aplica	técnicas	e	estratexias	

sobre	unha	poboación	concre-
ta	para	influír	nos	seus	puntos	
de	vista	e	comportamentos	co	

propósito	de	producir	
resultados	determinados.	
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favorábel	á	minaría	en	xeral,	e	a	certos	proxectos	especialmente	destrutivos	e	contaminantes	en	
particular.	 Este	 empeño	 vén,	 particularmente,	 da	 Cámara	 Oficial	 Mineira	 de	 Galicia,	 creada	
durante	a	ditadura	de	Primo	de	Rivera	para	“promover	 los	 intereses	de	sus	socios”,	así	como	da	
administración	mineira	e	de	administracións	locais	aliñadas. 

As	comunidades	escolares	 foron	desde	o	 inicio	un	obxectivo	prioritario,	ofertándolles	un	amplo	
abano	de	posibilidades	de	exposición,	como	poden	ser	as	visitas	ás	louseiras	do	Courel,	á	mina	de	
Touro,	ao	‘lago’	das	Pontes	ou	á	fábrica	de	cemento	do	Oural,	nas	cales	se	ocultan	os	verdadeiros	
impactos	 sociais	 e	 ambientais	 da	minaría.	 En	 2019	 a	 Cámara	Oficial	Mineira	 lanza,	 co	 apoio	 da	
Dirección	Xeral	de	Enerxía	e	Minas,	a	máis	ambiciosa	das	accións	neste	sentido,	creando	materiais	
“educativos”	para	ensino	infantil,	primario	e	secundario	baixo	o	lema	Coñece	a	minaría	de	Galicia.	
Os	 materiais,	 que	 inclúen	 manuais	 docentes,	 unidades	 didácticas,	 vídeos	 e	 o	 libro	 infantil	 O	
tesouso	 das	 estrelas,	 foron	 creados	 para	 os	 introducir	 directamente	 nos	 centros	 educativos	
dentro	dunha	campaña	máis	ampla	de	enxeñaría	social	(“Minaría	Sostible	de	Galicia”)	orientada	a	
minimizar	 o	 impacto	 das	 crecentes	 críticas	 sociais	 aos	 novos	
proxectos	mineiros.		

Especial	 relevancia	 cobran	 neste	 escenario	 os	 denominados	
“museos	mineiros”,	dos	cales	o	de	Sanfins,	en	Lousame,	é	un	
expoñente.	O	proxecto	de	“interpretación”	foi	creado	en	2006	
a	 partir	 dun	 convenio	 que	 implicaba	 o	 concello,	 a	
concesionaria	mineira	 e	 a	Cámara	Oficial	Mineira,	 no	que	 se	
manifestaba	explicitamente	“el	objetivo	de	crear	espectativas	
[sic],	 ‘inquietud’	 y	 estado	 de	 opinión	 favorables”,	 froito	 “del	
interés	manifestado	 por	 la	 Cámara	Oficial	Minera	 de	 Galicia	
en	dar	un	impulso	definitivo	al	proyecto”.	Posteriormente,	en	
2011,	 o	 Concello	 de	 Lousame	 e	 a	 Consellaría	 de	 Industria	 asinan	 un	 novo	 convenio	 no	 que	
remarcan	 a	 importancia	 do	 “labor	 didáctico”	 das	 instalacións	 para	 trasladar	 “á	 sociedade	 unha	
imaxe	positiva	da	industria	mineira”. 

Estes	 centros	 son	 instrumentais	 no	 lavado	 de	 cara	 dos	 proxectos	 destrutivos	 e	 contaminantes	
(“greenwashing”),	 procurando	 lexitimar	 social	 e	 politicamente	 a	 transgresión	 sistemática	 da	
lexislación	ambiental	 e	 en	materia	de	 restauración	dos	espazos	naturais	 afectados	pola	 actividade	

mineira.	 Procúrase	 así	 transformar,	 conceptualmente,	 os	 espazos	
ambiental	e	paisaxisticamente	degradados	pola	actividade	mineira	en	
“paisaxes	culturais”	ou	“paisaxes mineiras”.	Sanfins	foi	un	dos	
lugares	nos	que	 se	desenvolveu	o	proxecto	europeo	“Green	Mines”	
coa	intención	de:	“desenvolver	e	compartir	novas	ferramentas	para	a	
interpretación	do	patrimonio	e	das	paisaxes	mineiras,	creando	sensi-
bilización	 pública	 e	 xerando	 actividades	 turísticas	 e	 educativas”.	 Na	
secuencia	do	proxecto,	o	Concello	de	Lousame	adoptou	como	lema	o	
oxímoro	“Lousame,	natureza	mineira”.		

Despois	 de	 2	millóns	 de	 euros	 de	 investimento	 público	 nas	 insta-
lacións	do	“museo	mineiro”	de	Sanfins	 (que	contrastan	vivamente	
cos	 cero	 euros	 dedicados	 ás	 urxentes	 medidas	 para	 minimizar	 a	
grave	 contaminación	 producida	 pola	 propia	 mina),	 hoxe	 estas	

reciben	cada	ano	centos	de	escolares	e	 	público	en	xeral	ofrecendo	unha	 imaxe	adulterada,	por	
idílica	 e	 parcial,	 do	 que	 representa	 a	 minaría,	 sen	 referencia	 ningunha	 aos	 seus	 impactos	
ambientais	 pasados	 e	 presentes.	 En	 2017	 o	 proxecto	 mesmo	 foi	 integrado	 no	 programa	 de	

O	greenwashing	(baño	
verde)	é	unha	técnica	de	mar-
keting	que	procura	crear	unha	
imaxe	positiva	dunha	actividade	
ocultando	ou	desviando	a	
atención	dos	seus	impactos	
ambientais	negativos.	

O	concepto	paisaxe 
mineira	foi	apropiado	polo	
lobby	mineiro	tentando	ho-
mologar	zonas	degradadas	

pola	minaría	ás	paisaxes	cul-
turais	protexidas	da	UNESCO	
e,	así,	evitar	as	custosas	res-
ponsabilidades	de	restau-

ración	ambiental.	
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“turismo	 escolar”	 e	 recibe	 anualmente	 financiamento	 regular	 doutras	 administracións	 para	
sufragar	as	guías	que	reciben	as	visitas.	Como	se	expresa	nos	seus	propósitos,	as	actividades	do	
programa	de	“turismo	escolar”:	“forxan	razóns	e	xuízos	de	valor	que	o	estudantado	poderá	aplicar	
no	resto	das	súas	actividades	vitais,	servíndolles	de	ferramentas	para	a	súa	futura	formación	(...).”	
No	caso	de	Sanfins,	e	conforme	os	seus	obxectivos	funda-
cionais,	 un	 “estado	 de	 opinión	 favorábel”	 á	minaría	 des-
trutiva	e	contaminante.	

As	 campañas	 de	 enxeñaría	 social	 por	 volta	 da	 mina	 de	
Sanfins	 cobran	 especial	 relevancia	 despois	 dos	 fortes	
movementos	 sociais	de	oposición	que	emerxen	en	2016,	
cando	a	mineira	Valoriza	Minería	 (SACYR)	 retoma	o	pro-
xecto	extractivo.	Esta	sinerxía	entre	concesionaria,	lobby	e	
administracións	 mesmo	 se	 traduce	 na	 participación	 en	
millonarios	proxectos	europeos	orientados	a	avaliar	e	definir	“xeitos	modernos	de	obter	a	licenza	
social	para	a	minaría”.	Aínda	que	a	licenza social	non	sexa	xuridicamente	vinculante	para	a	
obtención	 de	 autorizacións	 administrativas	 dos	 proxectos,	 as	 empresas	 mineiras	 e	 admi-
nistracións	 son	 conscientes	de	 como	 resulta	practicamente	 imposíbel	 operar	 cos	 estándares	de	
permisividade	habituais	ante	unha	sociedade	informada	e	mobilizada.	

2.1. Desvendando a (outra) historia das minas 

"Quen	controla	 o	 presente,	 controla	 o	 pasado	 e	 quen	 controla	 o	
pasado,	controla	o	futuro”	(George	Orwell,	1984) 

Museos	 mineiros	 como	 o	 de	 Sanfins	 ofrecen	 unha	 “interpretación”	 na	 que	 non	 só	 os	 impactos	
ambientais	están	ausentes,	senón	tamén	os	impactos	e	conflitos	coa	veciñanza,	conflitos	laborais	e	
sindicais,	 usurpación	 e	 espolio	 do	 territorio,	 violencia,	 torturas	 e	 asasinatos,	 todo	 nun	 trasfondo	
político	 e	 económico	 ligado	 ás	 principais	 guerras	 do	 século	 XX	 (alimentadas	 tamén	 co	 volframio	

extraído	nestas	minas	e	enviado	aos	belixerantes)	e,	polo	tanto,	
co	 militarismo,	 imperialismo	 e	 fascismo,	 e	 tamén	 coa	 intensa	
represión	 sufrida	 durante	 a	 Guerra	 Civil	 e	 posguerra.	 Esta	 his-
toria	non	pode	ser	abordada	nos	breves	apuntamentos	que	con-
forman	 esta	 unidade,	 senón	 que	 debe	 ser	 considerada	 como	
contexto	 necesario	 para	 entender	 a	 historia	 de	 degradación	
ambiental	 e	 conflitos	 asociados	 á	 mesma.	 Contrasta	 ademais	
vivamente	 coa	 superficialidade	 presentada	 no	 museo	 mineiro,	
que	 ofrece	 unha	 visión	 idílica	 de	 prosperidade	 socioeconómica	
para	a	zona.		

 

 2.2. A neomitoloxía mineira en Sanfins 

Cando	na	década	de	1880	a	 familia	 inglesa	dos	Burbury	 chega	á	Galiza	para	promover	diversos	
negocios	mineiros,	non	dubidaron	en	apelar	de	xeito	simbólico	ao	antigo	comercio	do	estaño	dos	
fenicios	 na	 hora	 de	 escoller	 as	 designacións	 das	 súas	 concesións mineiras.	 Mentres	 as	
dúas	 primeiras	 concesións	 do	 grupo	 de	 Fontao	 reciben	 os	 nomes	 de	 “Tiro”	 e	 “Sidon”	 (as	 dúas	
principais	cidades	comerciais	da	antiga	Fenicia),	as	de	Lousame	reciben	os	de	“Phoenicia”	e	“Spes”	

A	licenza social	dun	proxecto	
consiste	no	apoio	continuado	das	
comunidades	locais	afectadas.	A	
licenza	social	é	dinámica,		pois	as	
percepcións	e	opinións	varían	en	
función	da	información	dispoñíbel.	

								Concesión mineira	é	
un	dereito	concedido	polo	

Estado	a	unha	empresa	privada	
para	extraer	un	recurso	do	sub-

solo.	A	concesión	torna	posíbel	a	
expropriación	forzosa	do	ter-
ritorio	para	o	colocar	a	servizo	

da	empresa	extractivista.	



7	

(deusa	 romana	 que	 personifica	 a	 esperanza),	 en	 canto	 outra	
próxima,	en	Noia,	se	denomina	“Cornucopia”,	precisamente	un	
dos	atributos	da	deusa	Spes.	Dificilmente	poderían	imaxinar	os	
Burbury	 que	 o	 seu	 particular	 gusto	 polo	 clásico	 chegaría	 a	
crear	 toda	 unha	 neomitoloxía	 mineira	 que,	 diseminada	 e	
replicada	en	 innúmeras	ocasións	durante	 a	 última	década,	 se	
ten	chegado	a	confundir	coa	realidade	histórica.	Sen	calquera	
evidencia	arqueolóxica,	Sanfins	converteuse	en	materialización	
concreta	das	lexendarias	Cassitérides.	 

Esta	confusión	non	é	inocente	nin	inocua	e,	en	2017,	foi	expre-
samente	utilizada	pola	actual	concesionaria	mineira	para	 tentar	corresponsabilizar,	nin	máis	nin	
menos,	que	os	propios	fenicios	pola	degradación	ambiental	que	a	minaría	vén	producindo	no	val	
de	 Sanfins	 desde	1883.	Moi	 pola	 contra,	 e	malia	 a	 proliferación	de	 artigos	que	 citan	 esta	mina	
como	 xacemento	 preindustrial	 e	 mesmo	 prehistórico,	 non	 existe	 referencia	 probada	 ningunha	
sobre	a	existencia	de	minaría	fenicia,	romana,	medieval	nin	anterior	á	industrialización	(1883)	na	
zona.	Nunca	 se	 realizaron	 traballos	 arqueolóxicos	en	Sanfins	nin	na	 súa	 contorna	que	puidesen	
apoiar	 tal	 suposición,	 nin	 foron	 achadas	 ferramentas	 mineiras	 atribuíbeis	 a	 labores	 da	 anti-
güidade.	Non	existe	nin	un	só	traballo	arqueolóxico	que	achegue	evidencia	ningunha	ao	respecto,	
de	modo	que	 calquera	afirmación	nesta	 liña	 só	pode	 ser	 considerada	unha	mera	 conxectura.	A	
pesar	de	que	no	museo	mineiro	se	afirma	falsamente	o	contrario,	non	existe	nin	un	só	documento	
histórico	que	sustente	a	existencia	de	minaría	medieval	ou	anterior	a	1883	en	Sanfins.	 

Nun	afán	de	escribir-inventar	un	pasado	remoto	para	a	presenza	da	minaría	en	Sanfins	e	na	Galiza	
como	 parte	 dunha	 antiquísima	 tradición	 mineira,	 quen	 promove	 esta	 interesada	 neomitoloxía	
mineira	non	só	presenta	os	nomes	de	fantasía	de	concesións	como	“Phoenicia”	como	argumento	
irrefutábel	 (cando	 o	 propio	 Mr.	 Burbury	 rexistrara	 outras	 con	 nomes	 tan	 variados	 como	 “La	
Fulana”	 ou	 “La	Mengana”)	 senón	 que	mesmo	 deturpa	 a	 toponimia	 local	 na	 procura	 de	 etimo-
loxías	imaxinarias	e	imposíbeis.	Por	exemplo,	a	aldea	contigua	de	Frojám	é	deturpada	como	“For-
jano”	para	suxerir	o	imposíbel	étimo	“forxa”	(forno	de	metais)	para	este	coñecido	topónimo	pro-
cedente	 do	 étimo	 xermánico	 “Froila”.	 Todo	 iso	 para	 presentar	 o	 xacemento	 como	 “Un	 recurso	
mineral	 que	 desde	 hace	 cuatro	 mil	 años	 aporta	 a	 esta	 población	 [Lousame]	 riqueza,	 cultura	
industrial	y	posibilidades	de	desarrollo”	e	que	ademais	“está	presente	en	la	historia	universal	de	la	
minería	desde	la	edad	del	bronce”	(Álvarez	Campana,	Ruiz	Mora,	2006). 

2.3. A minaría industrial en Sanfins (1883 até o presente) 

En	Sanfins	non	só	se	constrúe	unha	neomitoloxía	mineira	remontada	á	antigüidade	clásica,	senón	
que	tamén	a	historia	mineira	que	comeza	efectivamente	en	1883	se	basea	en	datos	 incorrectos	
que	constrúen	unha	narrativa	favorábel.	A	narración	durante	as	visitas	guiadas	ao	Museo	Mineiro	
comeza	 coa	 chegada	 de	 dous	 individuos	 británicos,	 identificados	 como	 Sir	 Henry	 Burbury	 e	 Sir	
Thomas	Burbury.	“Sir”	é	o	tratamento	protocolar	dos	Cabaleiros	do	Imperio	Británico.	Mais	nada	
máis	 lonxe	da	 realidade,	Mr.	Gilbert	Burbury,	que	adoptara	o	nome	“Thomas”	á	 súa	 chegada	a	
Santander,	era	un	antigo	curtidor	da	cidade	 inglesa	de	Coventry	na	que,	sendo	concelleiro,	 fora	
incriminado	 por	 un	 célebre	 caso	 de	 fraude	 que	 o	 levara	 a	 prisión	 e	máis	 tarde	 a	 saír	 do	 país.	
Cando	chegou	a	Santander	na	década	de	1870	reuniu	un	pequeno	capital	criando	ovellas	e	ven-
dendo	 lámpadas	de	 carburo.	Unha	década	despois	 trasládase	a	Noia	 coa	 súa	 familia,	 incluído	o	
seu	fillo	máis	vello,	Henry.	

As	Cassitérides (Illas	do	
estaño)	era	o	nome	dado	na	
antigüidade	clásica	a	un	
arquipélago	lendario	que,	
supostamente,	e	segundo	
Estrabón,	estaría	situado	ao	
Oeste	das	Illas	Británicas.	
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As	primeiras	 tentativas	de	exploración	mineira	da	 familia,	de	 feito,	non	se	producen	en	Sanfins,	
xacemento	na	 altura	descoñecido,	 senón	no	municipio	de	Noia.	Andados	os	 anos	 solicítanse	as	
primeiras	concesións	en	Sanfins	e	 tamén	en	Fontao,	que	sería	o	outro	polo	mineiro	do	negocio	
familiar.	En	Fontao	a	reacción	veciñal	é	intensa,	opóndose	a	poboación	ao	rexistro	da	concesión	
“Sidon”	en	1888	ante	o	Gobernador	Civil,	quen	os	ignora.	A	memoria	oficial	Estadística	Minera	de	
1889	revela	como	“aunque	sus	quejas	[de	Mr.	Burbury]	han	sido	atendidas	por	el	Gobierno	Civil	á	
que	 corresponde,	 es	 lo	 cierto	 que	 los	 indígenas	 consiguen	 burlar	 los	mandatos	 de	 la	 autoridad,	
según	nos	comunica	el	propietario	de	dichas	minas”.	Falecido	Burbury	pai	en	1890,	un	ano	despois	
a	veciñanza	de	Fontao	prende	lume	á	casa	de	Burbury	fillo,	novo	proprietario,	e	xa	en	1906	a	casa	
que	 este	 tiña	 en	 Silleda	 sería	 atacada	 con	 12	 cartuchos	 de	 dinamita	 extraídos	 da	 propia	mina.	
Tamén	en	 Sanfins	 a	 veciñanza	 se	opón	ao	proxecto	desde	os	 seus	 inicios,	 particularmente	pola	
afectacion	ás	augas.	Nunha	noticia	do	25	de	maio	de	1901,	o	xornal	La	Correspondencia	Gallega	
explica	como	“La	mayor	parte	de	los	vecinos	de	los	lugares	de	Forjan,	Silvarredonda	y	Vilas,	en	el	
distrito	 de	 Lousame,	 se	 oponen	 á	 la	 concesión	 á	 D.	 Enrique	 Winter	 Burburi	 [sic]	 del	
aprovechamiento	de	aguas	de	los	arroyos	Forjan	y	Silva”.	

As	minas	 de	 Sanfins	 e	 Fontao	 pertenceron	 entre	 1897	 e	 1914	 ao	magnate	 dos	 viños	 e	 licores	
Robert	Banks	Lavery,	que	adquirira	as	concesións	aos	Burbury	establecendo	a	“The	San	Finx	Mines	
Company	Limited”	(o	nome	“San	Finx”	reflicte	a	percepción	inglesa	da	pronuncia	local	da	fricativa	
palatoalveolar	xorda	[ʃ],	que	designaba	o	río	que	atravesaba	as	concesións,	así	como	unha	capela	
altomedieval	 contigua).	 Entre	 1900	 e	 1908	 as	minas	 de	 Sanfins	 alcanzan	 un	 dos	 seus	 picos	 de	
produción	históricos,	pois	comercialízanse	nese	primeiro	ano	185	toneladas	de	concentrados	de	
volframio	e	estaño	que	entran	nos	mercados	europeos	sen	apenas	competencia,	por	seren	as	
primeiras	en	 introducir	un	novo	sistema	de	separación	electromagnética	destes	elementos.	Esta	

intensa	 produción	 trae	 consigo	 unha	 igualmente	 intensa	
contaminación	 do	 río	 e	 da	 ría,	 como	 evidencia	 non	 só	 o	
rexistro	histórico	de	sedimento,	senón	tamén	un	dos	primeiros	
conflitos	 ambientais	 da	 Galiza	 nos	 que	 os	 danos	 por	
contaminación	chegaron	até	os	propios	xulgados. 

En	 1911,	 despois	 dun	 proceso	 de	 expropiación	 asociado	 á	
concesión	“Lavery”,	os	enxeñeiros	á	 fronte	das	operacións	en	
Fontao	 solicítanlle	 ao	 Gobernador	 Civil	 autorización	 de	
descarga	 das	 augas	 procedentes	 da	 planta	 de	 lavado	 do	

mineral	directamente	no	río	Deza,	o	que	se	autoriza	no	ano	seguinte.	En	1914,	ano	no	que	falece	
Lavery,	iníciase	unha	investigación	no	Xulgado	de	Instrución	de	Lalín	ante	a	denuncia	de	que	“los	
residuos	del	mismo	[planta	de	lavado]	infeccionan	el	río	con	sustancias	venenosas	destruyendo	la	
pesca”.	 A	 empresa	 reacciona	 publicando	 unha	 carta	 ao	 Gobernador	 Civil	 asinada	 por	 127	
operarios	 da	 mina	 na	 que	 se	 nega	 calquera	 contaminación,	 “porque	 esas	 sustancias	 no	 son	
venenosas”,	e	na	que	se	ameaza	con	que	“de	cerrarse	estas	minas	como	proyecta	la	Empresa	visto	
lo	que	ocurre,	nos	quedaremos	sin	pan	cientos	de	ciudadanos	y	nos	obligarán	a	implorar	la	caridad	
pública	y	además	de	los	trastornos	en	el	orden	económico,	puede	acarrear	otros	de	orden	público	
provocados	por	la	miseria	y	que	nuestro	esfuerzo	no	bastará	a	contener”.	Un	discurso	e	estratexia	
que	non	mudou	en	absoluto	máis	dun	século	despois. 

O	advento	da	 I	Guerra	Mundial	 (1914-1918)	motiva	a	 intervención	directa	do	goberno	británico	
que,	a	través	do	recentemente	creado	Ministerio	das	Municións,	financia	a	adquisición	das	minas	
de	Sanfins,	que	pasan	a	integrar	un	cártel	 internacional	que	procura	monopolizar	o	comercio	de	
volframio	e	estaño.	Este	período,	que	se	estenderá	até	1940,	será	o	de	máis	altas	producións	en	

	O	volframio,	tamén	
coñecido	como	tungsteno,	é	o	
metal	con	máis	alto	punto	de	

fusión,	tornándoo	relevante	para	
usos	militares	como	mísiles	e	

outros	tipos	de	proxectís.	
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Sanfins,	 que	 chegan	 a	 superar	 as	 400	 toneladas	 de	
concentrados	 en	 1928	 aumentando	 de	 xeito	 significativo	 os	
residuos	 acumulados	 nas	 escombreiras.	 Será	 tamén	 un	
período	de	intensos	conflitos	sindicais	marcados	polas	pésimas	
condicións	 de	 traballo,	 que	 provocan	 numerosos	 mortos	 e	
feridos	 entre	 os	 operarios.	 A	 orientación	 anarquista	 do	
sindicato	 mineiro	 derivará	 na	 participación	 masiva	 dos	
traballadores	na	denominada	“Coluna	Sanfins”,	que	en	xullo	de	
1936	se	enfronta	ao	exército	sublevado	nas	rúas	de	Compostela	
e	 da	 Coruña,	 transformándose	 posteriormente	 en	 núcleo	 da	
guerrilla	e	 resistencia	clandestina.	Un	dos	 seus	 integrantes,	 “O	
Varela”	 (tamén	 coñecido	 como	 “Curuxás”)	 manteríase	 na	 clandestinidade	 até	 a	 súa	 morte	 en	
1967,	non	sendo	nunca	capturado	polo	réxime.	

 
As	escombreiras	da	mina	“San	Finx”,	situadas	ao	pé	do	río,	foron	aumentando	xunto	cos	niveis	de	produción.	
	

Durante	a	II	Guerra	Mundial	(1939-1945)	as	minas	de	Sanfins	gañan	importancia	estratéxica	ante	
a	demanda	internacional	de	volframio	destinado	ao	armamento	militar	e	a	guerra	económica	que	
as	potencias	en	conflito	establecen	para	o	seu	control.	En	1940,	estrangulada	por	un	 longo	pro-
ceso	xudicial	por	débedas	coa	súa	subministradora	eléctrica	e	a	anulación	de	varias	vendas	simu-
ladas	para	tentar	evitar	as	mesmas	e	consolidar	a	usurpación	de	terreos	comunais,	os	británicos	
vense	obrigados	 a	 transferir	 a	mina	 a	 Barrié	 de	 la	Maza,	 financeiro	 dos	 sublevados	 na	Galiza	 e	
posteriormente	nomeado	Conde	de	FENOSA	por	Franco.	A	mina	entra	en	crise	finalizada	a	Guerra	
Mundial,	e	 só	engalará	brevemente	durante	a	Guerra	de	Corea	 (1950-1953),	para	entrar	defini-
tivamente	 en	 expediente	 de	 crise	 coa	 Catástrofe	 de	 1960	 (ver	 abaixo).	 Despois	 dese	 desastre	
ambiental,	as	minas	serían	adquiridas	por	Gabriel	Pérez,	que	as	manterá	operativas	até	1990,	ano	
no	que	fechan	no	contexto	dunha	investigación	criminal	por	delitos	ambientais,	conflitos	cos	tra-
balladores	e,	finalmente,	o	falecemento	do	titular	nese	último	ano.			

As	escombreiras son	
depósitos	ao	aire	libre	nos	
que	se	acumulan	os	residuos	
dos	procesos	de	extracción	e	
lavado	de	minerais,	nos	que	
con	frecuencia	só	se	apro-
veita	unha	fracción	mínima	
dos	materiais.	
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Estímase	 que	 a	 produción	 total	 das	minas	 de	 Sanfins,	 desde	 o	 inicio	 da	 atividade	 en	 1883	 até	
1990,	podería	acadar	as	10.000	toneladas	de	concentrados	de	volframio	e	estaño,	das	cales	5.672	
corresponden	á	produción	certificada	até	1943.	Isto	implicaría	a	extracción	de	aproximadamente	
4.000.000	de	toneladas	de	material	do	interior	da	mina	que,	aproveitada	unha	mínima	parte	con	
fins	 comerciais,	 se	 acumularía	 en	 diversas	 escombreiras	 e	 represas de residuos,	
levantadas	directamente	 sobre	o	 río.	Atendendo	á	 súa	produción,	 Sanfins	 foi	unha	das	maiores	

minas	de	 volframio	e	estaño	do	Estado,	o	 cal	 implicou	enormes	
negatividades	 ambientais,	 nunca	 recoñecidas	 polas	 sucesivas	
empresas	 titulares,	 e	 só	 en	 ocasións	 pola	 administracións,	mais	
sen	 consecuencias	 para	 os	 responsábeis.	 Abandonada	 en	 1990,	
foi	 unha	 das	 últimas	minas	metálicas	 en	 pechar	 durante	 a	 crise	
xeralizada	do	sector	na	fin	da	década	de	1980,	e	tamén	unha	das	
primeiras	a	reabrir,	en	2008,	durante	unha	nova	fase	de	minaría	
especulativa	 causada	 polo	 aumento	 do	 prezo	 dos	 metais	 nos	
mercados	 internacionais,	 a	 fin	 da	 burbulla	 imobiliaria	 e	 as	
políticas	de	materiais	“críticos”	da	UE.	

2.4. O legado envelenado 

Máis	dun	século	de	extractivismo	implicou	que	desde	Sanfins	se	enviasen	para	os	mercados	mun-
diais	millares	de	toneladas	de	concentrados	minerais,	xerando	enormes	lucros	para	as	empresas	
concesionarias.	Mais	 eses	 concentrados	 representaron	 unha	 parte	 ínfima	 dos	millóns	 de	 tone-
ladas	de	materiais	que	se	extraeron	da	rocha	e	que	incluían	outras	substancias	que	implicaron	e	
continúan	a	implicar	unha	ameaza	para	a	vida.	Alén	do	estaño	e	do	volframio,	os	filóns	escavados	
están	aínda	compostos	por	elementos	sulfúricos.	A	exposición	destes	elementos,	ben	nas	galerías	
subterráneas	 abertas	 artificialmente,	 ben	 nas	 escombreiras	 de	 residuos,	 ao	 osíxeno	 e	 á	 auga,	
facilita	a	disolución	de	metais	pesados	que	se	encontraban	previamente	inmobilizados	nas	rochas.	
Este	 fenómeno	 denomínase	 “drenaxes	 ácidas	 de	 mina”	 e	 supón	 un	 problema	 recorrente	 na	
minaría	metálica,	particularmente	cando	a	explotación	se	realiza	por	debaixo	do	nivel	freático	(o	
que	implica,	como	en	Sanfins,	o	bombeo	ou	a	apertura	de	galerías	transversais	de	drenaxe	para	
extraer	estas	augas	 contaminadas	do	 interior	da	mina)	ou	cando	se	xeran	escombreiras	de	 res-
diuos	expostas	aos	elementos.	

En	 Sanfins,	 as	 transformacións	
físicas,	 químicas	 e	 biolóxicas	
que	forman	drenaxes	ácidas	de	
mina	 causan	 a	 disolución	 de	
metais	 pesados,	 con	 especial	
incidencia	 de	 cadmio	 (Cd),	
cobre	 (Cu)	 e	 zinc	 (Zn),	 o	 que	
provoca	 concentracións	 160,	
31	 e	 17	 veces,	 respec-
tivamente,	 superiores	 aos	
límites	 lexislados	 nas	 “Normas	
de	 Calidade	 Ambiental”.	 Isto	
supón	unha	alta	contaminación	
das	augas	do	río,	das	marxes	do	
mesmo	 e	 da	 ría	 de	 Muros	 e	

	As	represas de 
residuos	son	encoros	
construídos	para	reter	

residuos	sólidos	e	auga	con-
taminada	resultantes	da	

extracción	e	lavado.	

Labores	mineiros	a	ceo	aberto	na	zona	do	monte	Pión	(ao	fondo,	Froxán).	
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Noia,	onde	o	río	deita	as	súas	augas	e	que	presenta	altos	valores	de	contaminación	por	cobre	e	
zinc	 na	 súa	parte	 interna.	O	 caudal	 destas	 drenaxes	 de	mina	que	 se	 descargan	 sen	 tratamento	
ningún	 no	 río	 Sanfins	 é	 de	 aproximadamente	 50.000	 litros	 por	 hora,	 segundo	 medicións	 da	
empresa	concesionaria.	Na	ponte	de	Trava,	a	7	quilómetros	río	abaixo	e	pouco	antes	da	desem-
bocadura	do	río	na	ría,	a	pesar	da	disolución,	os	valores	dalgúns	metais	pesados	como	o	cadmio	
medidos	en	2017	superaban	aínda	os	límites	das	Normas	de	Calidade	Ambiental.		

Os	metais	pesados	 son	 substancias	 tóxicas	bioacumulábeis	que	afectan	 seriamente	a	 saúde	das	
persoas	e	dos	organismos	en	contacto	con	estas	augas,	así	como	a	súa	cadea	trófica.	O	cadmio,	
por	 ser	 unha	 substancia	 xenobiótica	 (da	 que	 calquera	 concentración	 é	 tóxica),	 está	 definido	
legalmente	como	unha	substancia	perigosa	prioritaria.	O	impacto	sobre	a	vida	acuática	ficou	evi-
denciado	no	“Estudo	dos	macroinvertebrados	no	río	Sanfins”	realizado	en	2017,	que	comparou	a	
presenza	de	distintas	familias	destes	organismos	augas	arriba	e	augas	abaixo	da	mina.	O	estudo	
evidencia	 o	 grave	 estado	 ecolóxico	 que	 sufre	 o	 río	 augas	 abaixo	 da	 mina	 en	 contraste	 co	 bo	
estado	 das	 augas	 río	 arriba	 dos	 efluentes	 da	 mina,	 e	 obsérvase	 unha	 drástica	 diminución	 de	
macroinvertebrados	nas	augas	afectadas	ao	seu	paso	pola	explotación	mineira.	

As	 concentracións	 de	 metais	 pesados	 súmanse	 á	 presenza	 de	 arrastres	 procedentes	 das	
escombreiras	que	enturbian	o	cauce	fluvial	e	impactan	a	vida	acuática.	Estes	arrastres	colmataran	
as	dúas	presas	mineiras	situadas	no	río	San	Fins.	O	 impacto	ambiental	causado	pola	mina	viuse	
agravado	 polo	 abandono	 destas	 dúas	 represas	 de	 decantación	 de	 residuos,	 situadas	 sobre	 o	
propio	curso	do	 río	e	construídas	en	1928	e	1939,	 respectivamente.	Durante	décadas	as	presas	

acumulararon	 boa	 parte	
dos	 lodos	 da	 planta	 de	
procesamento	 dos	
minerais,	 así	 como	 os	
sólidos	 arrastrados	 desde	
as	 escombreiras,	
decantando	 en	 parte	 os	
metais	 pesados	 proce-
dentes	 das	 drenaxes	 do	
interior	 da	 mina.	 A	 pesar	
do	 dilatado	 e	 ben	 docu-
mentado	 histórico	 das	
presas,	 na	 actualidade,	
tanto	 a	 empresa	 conce-
sionaria	 como	 a	 admi-
nistración	de	minas	 tentan	
eximirse	 das	 súas	 respon-
sabilidades	 sobre	 estas	
instalacións	 de	 residuos	
que	 ameazan,	 polo	 seu	
estado	 de	 abandono,	 cun	
accidente	 que	 provocaría	
un	 importante	 desastre	
ambiental.	 A	 súa	 rotura	
implicaría	 verter	 centos	de	

miles	de	 toneladas	de	 residuos	mineiros	que	 colapsarían	as	 ribeiras	 e	dos	que,	boa	parte,	 irían	
parar	á	ría	de	Muros	e	Noia	causando	unha	afectación	ambiental	irreparábel.		

Evolución	das	presas	mineiras	da	mina	“San	Finx”	desde	1945	a	2009.	
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No	ano	1960	a	comporta	da	presa	maior	rompeu,	suceso	que	o	Alcalde	Tomé	Fuentes,	en	escrito	
de	8	de	outubro	de	1966,	describe	como	“verdadero	desastre	de	1960"	e	"catástrofe	de	1960": 

														“Tal	ocurrió	en	el	año	1.960	que,	con	motivo	de	unas	crecidas	se	rompió	un	tablón	de	 la	
compuerta	 del	 cerramiento	 antes	mencionado	 y	 por	 allí	 salieron	miles	 de	 toneladas	 de	
arena	que	arrastradas	por	las	aguas	cubrieron	una	extensa	zona	de	la	feraz	vega	referida	
y	dejaron	estériles	muchas	tierras,	alguna	de	las	cuales	continua	todavía	sin	vegetación	de	
ninguna	clase.” 

Daquela	catástrofe	aínda	dan	conta	a	día	de	hoxe	xentes	dos	lugares	afectados,	ben	por	vivila	ou	
polo	 que	 lle	 contaron	 persoas	 achegadas.	 Algúns	 deses	 testemuños	 foron	 recollidos	 no	
documentario	 “San	 Finx	 1960”	 que	 acompaña	 o	 proxecto	 didático	 no	 que	 está	 inserido	 esta	
unidade		didáctica.	Na	altura,	o	impacto	visíbel	explicárase	principalmente	en	termos	dos	residuos	
que	 se	 acumularon	 nos	 terreos	 das	 ribeiras,	 sen	 se	 coñeceren	 os	 procesos	 de	 contaminación	
química,	se	ben	a	veciñanza	era	sabedora	de	que	a	mina	“matara”	o	río	e	toda	a	vida	deste.	

Os	 impactos	ambientais	 causados	pola	actividade	mineira	en	Sanfins	e	outras	minas	 ficaron	até	
hai	 pouco	 tempo	 silenciados	 polas	 empresas	 concesionarias	 en	 conivencia	 con	 diferentes	
administracións	públicas.	Os	diversos	conflitos	sociais	e	ambientais	contextualizados	no	século	XX	
(como	 o	 da	 catástrofe	 de	 1960)	 foron	 e	 seguen	 a	 ser	 ocultados	 na	 opaca	 e	 distorcida	 historia	
relatada	polo	programa	de	enxeñaría	social	desenvolvido	a	 través	de,	entre	outras	 formas,	pola	
análise	interpretativa	do	museo	mineiro,	actividades	asociadas	e	campañas	máis	amplas	dirixidas	
polo	propio	lobby	mineiro.		

2.5. O retorno da minaría: 2008 - ... 

A	mina	de	Sanfins	pechou	en	1990	por	unha	confluencia	de	factores:	caída	de	prezos	internacionais	
do	estaño	e	volframio	durante	os	anos	80,	 folgas	continuadas	dos	 traballadores	da	mina,	o	 inicio	
dun	procedemento	de	investigación	criminal	por	delitos	ambientais	e,	finalmente,	o	falecemento	do	
titular	da	concesión	mineira.	Malia	o	seu	abandono,	os	titulares	mineiros	manteñen	durante	algúns	
anos,	até	o	2000,	unha	 ficción	administrativa	para	evitar	a	 caducidade	das	 licenzas.	Como	conse-
cuencia	 do	 desastre	 ambiental	 causado	 polos	 depósitos	 de	 residuos	 mineiros	 de	 Aznalcóllar,	
apróbase	unha	lexislación	máis	estrita	en	relación	a	este	tipo	de	instalacións	de	residuos	que	fai	que	
os	titulares	da	mina	cesen	a	presentación	dos	plans	anuais	de	labores,	nos	que	constaban	as	dúas	
represas	 de	 residuos	 da	mina.	 Durante	 case	 unha	 década	 a	mina	 non	 atende	 ningunha	 das	 súas	
obrigas	legais	e	administrativas,	situación	que	a	administración	ignora,	ao	non	obrigar	os	titulares	á	
restauración	nin	determinando	a	caducidade	das	concesións	mineiras.	

Despois	 da	 caída	 da	 burbulla	 inmobiliaria	 en	 2008,	 diversos	 empresarios	 con	 intereses	 en	 can-
teiras	produtoras	de	áridos	para	a	construción	alíanse	para	tentar	resucitar	varias	minas	metálicas	
que	 levaban	 abandonadas	 desde	 os	 anos	 80.	 Isto	 acontece	 aínda	 no	 contexto	 de	 recuperación	
internacional	dos	prezos	de	certos	metais	e	das	novas	políticas	da	Unión	Europea	que	establecían	
diversas	materias	primas	de	 interese	estratéxico,	entre	elas,	o	volframio.	En	2009	apróbanse	os	
proxectos	de	operación	da	mina	e	de	restauración	en	Sanfins,	sen	se	ter	sometido	a	avaliación	de	
impacto	 ambiental	 nin	 a	 participación	 pública,	 a	 pesar	 de	 que	 a	 resolución	 de	 transmisión	 da	
titularidade	 dos	 dereitos	 de	 2008	 establecía	 esa	 condición.	 O	 órgano	 ambiental	 e	 outras	
administracións	como	Augas	de	Galicia	non	son	informadas	da	tramitación	dos	proxectos,	co	cal,	
en	 ningún	 momento	 se	 avalía	 formalmente	 o	 modo	 en	 que	 o	 reinicio	 da	 actividade	 mineira	
podería	 afectar	 os	 ecosistemas	 fluviais.	 Os	 proxectos	 aprobados	 non	 só	 non	 contemplaban	
ningunha	 forma	de	 tratamento	para	as	drenaxes	ácidas	de	mina	procedentes	da	escombreira	e	
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das	galerías	de	drenaxe	do	interior	na	mina,	senón	que	ademais,	sorprendentemente,	as	represas	
de	residuos	desaparecen	por	completo	dos	proxectos,	sen	ningunha	previsión	para	a	súa	clausura,	
desmantelamento	 e	 restauración	 dos	 espazos	 afectados,	 omitíndose	 así	 a	 responsabilidade	 do	
concesionario	mineiro.	

Mesmo	 con	 estas	 facilidades	 á	 hora	 de	 evitar	 os	 pasivos	 ambientais	 asociados	 á	mina,	 a	 nova	
empresa	mineira	vai	á	quebra	catro	anos	despois,	en	2013,	e	despois	de	recibir	case	dous	millóns	
de	 euros	 en	 subsidios	 públicos	 para	 o	 financiamento	 do	 reinicio	 da	 actividade	 e	 o	 acondi-
cionamento	 das	 instalacións.	 A	 empresa	 recibiu	 estes	 subsidios	 a	 pesar	 de	 que	 o	 Consello	 de	
Contas,	no	seu	informe	de	fiscalización,	alertara	de	que	se	trataba	de	“proxectos	de	calidade	mar-
xinal”	que	os	propios	avaliadores	calificaran	como	“cuestionábeis”	e	de	“formulación	dubidosa”.	
Finalmente,	parte	destas	axudas	nunca	se	xustificaron	e,	cos	operarios	da	mina	en	 folga,	o	pro-
ceso	 de	 quebra	 fai	 que	 sexa	 outra	 empresa,	 Sacyr,	 a	 través	 da	 súa	 recentemente	 creada	 filial	
mineira	 Valoriza	 Minería,	 a	 que	 se	 fai	 coa	 pro-
piedade	da	mina	en	2015.	

Determinadas	 empresas	 que	 durante	 a	 burbulla	
inmobiliaria	 se	 lucraron	 na	 construción	 e	 obra	
pública,	 pretenderon	 abrir	 novas	 vías	 de	 negocio,	
entre	outras	 as	 de	 acceso	 a	 importantes	 subsidios	
públicos	 ligados	 á	minaría.	 En	 decembro	 de	 2014,	
meses	antes	de	adquirir	en	concurso	público	a	mina	
de	Sanfins,	Valoriza	Minería	 indicaba	nun	proxecto	
de	 I+D	 presentado	 ante	 o	 Ministerio	 de	 Industria	
que	 tiña	 a	 propiedade	 da	 mina,	 para	 así	 facerse	
cunha	 axuda	 de	 máis	 de	 medio	 millón	 de	 euros.	
Poucos	meses	despois	a	mesma	empresa	solicitaría	
outra	 axuda	 de	 máis	 de	 2	 millóns	 de	 euros	 para	
outro	 proxecto	 de	 I+D	 de	 desenvolvemento	 dun	
simulador	de	maquinaria	mineira.	 En	2019	Valoriza	Minería	 conseguiría,	 ademais,	 apoio	do	 Ins-
tituto	Europeo	da	Inovación	e	a	Tecnoloxía	para	un	proxecto	que	ten	entre	os	seus	obxectivos	a	
definición	e	avaliación	de	“aproximacións	modernas	para	obter	a	licenza	social	na	minaría”,	isto	é,	
o	desenvolvemento	de		estratexias	de	fabricación	de	opinión	favorábel	e	enxeñaría	social.	

A	nova	tentativa	de	pór	en	andamento	a	mina	encóntrase	desta	volta	cunha	oposición	informada	
que	 por	 primeira	 vez,	 en	 2016,	 ten	 coñecemento	 dos	 altos	 niveis	 de	 metais	 pesados	 que	 a	
empresa	pretendía	liberar	ao	medio	sen	tratamento	eficaz.	A	contestación	social	fai	que	non	sexa	
posíbel	 unha	 autorización	 sumaria	 de	descarga	 de	 augas	 contaminadas	 ou	 a	 repetición	 da	 des-
carga	 ilegal	que	se	producira	na	anterior	etapa.	Nestas	circunstancias,	a	empresa	paraliza	nova-
mente	a	actividade	en	decembro	de	2017	á	espera	de	obter	a	autorización	de	descarga	de	augas	
contaminadas.	Nese	medio	 tempo	o	 foco	céntrase	nas	 represas	de	residuos,	cuxa	 titularidade	e	
responsabilidade	 refusa	 a	 empresa,	 co	 apoio	 da	 administración	 de	 minas.	 A	 empresa	 procura	
tenta	 novos	 argumentos,	 como	 a	 existencia	 dun	 fondo	 natural	 de	 metais	 pesados	 ou	 míticos	
labores	realizados	por	fenicios	e	romanos,	que	a	eximan	da	responsabilidade	pola	contaminación	
causada	e	minimicen	as	obrigas	e	investimentos	en	tratamento	das	drenaxes	de	mina.	

Esta	última	etapa	provocou	unha	ampla	mobilización	traducida	en	plataformas	sociais	como	“Vida	
e	 Ría	 ou	Minaría?”,	 resolucións	 aprobadas	 de	 forma	 unánime	 no	 Concello	 de	Noia	 e	 na	 Depu-
tación	 Provincial,	 numerosas	 preguntas	 nos	 parlamentos	 galego,	 español	 e	 europeo,	 unha	
comisión	de	 investigación	no	comité	de	peticións	do	parlamento	europeo,	un	procedemento	no	

O	río	Sanfins	tinxido	de	laranxa	abaixo	das	presas.	
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Comité	de	Cumprimento	da	Convención	de	Aarhus	na	ONU	e	tamén	un	proceso	de	investigación	
criminal	que	no	inicio	de	2019	mesmo	implicou	a	declaración	como	acusado	do	Director	Xeral	de	
Enerxía	e	Minas	responsábel	da	aprobación	do	proxecto	mineiro	de	2009	sen	trámite	ambiental.	

3. A QUEN VAI DIRIXIDA ESTA UNIDADE DIDÁCTICA? 

Este	proxecto	educativo	foi	concibido	para	traballar	con	grupos	nos	que	participen	maiores	de	12	
anos	 e/ou	 persoas	 adultas.	 Esta	 indicación	 non	 pretende	 ser	 restritiva,	 senón	 unha	 simple	
orientación.	 A	 persoa	 ou	 equipo	 dinamizador	 será	 a	 encargada	 de	 establecer	 a	 idoneidade	 das	
franxas	de	 idade	coas	que	vaian	traballar.	Neste	sentido	apuntamos	que,	parella	a	esta	unidade	
didáctica,	dispoñibilizamos	outra	orientada	a	grupos	con	crianzas	da	que	se	poderá	botar	man	no	
caso	de	contar	cun	grupo	heteroxéneo	en	canto	a	idade.		

4. TEMPORALIZACIÓN E ESTRUTURACIÓN DA UNIDADE  

Dada	a	magnitude	da	problemática	sobre	a	que	versa	esta	unidade	didáctica	e	a	complexidade	e	
infinidade	 de	 documentación	 e	 relatos	 relacionados,	 centraremos	 o	 traballo	 que	 se	 vai	 desen-
volver	 en	 dúas	 cuestións	 fundamentais:	 as	 evidencias	 de	 como	unha	mina	metálica	 como	 a	 de	
Sanfins	contamina	e	causa	numerosos	impactos	ambientais,	e	a	análise	crítica	dos	programas	de	
divulgación	 da	 minaría,	 supostamente	 educativos,	 como	 estratexias	 de	 enxeñaría	 social.	 Estas	
cuestións	traballaranse	simultaneamente	seguindo	o	esquema:		

- Que	nos	contan?	
- Que	opinamos	sobre	o	que	nos	contan?	
- Investigación:	análise	de	documentos	e	de	relatos	orais	
- Conclusións	finais	
- Como	ser	parte	activa	na	solución	do	problema.	

Sabedoras	 de	 que	 o	 tempo	 é	 un	 ben	 escaso	 e	 que	 a	 dispoñibilidade	 do	 mesmo	 pode	 ser	 un	
problema	á	hora	de	pór	en	andamento	un	proxecto	como	o	que	aquí	se	describe,	estruturamos	as	
actividades	de	xeito	que	a	persoa	ou	persoas	dinamizadoras	dispoñan	da	 flexibilidade	necesaria	
para	 as	 poder	 traballar	 en	maior	 ou	menor	medida:	 desde	 unha	 perspectiva	 de	máximos,	 que	
implicaría	desenvolver	a	unidade	didáctica	 íntegra,	até	a	perspectiva	de	mínimos,	que	suporía	o	
traballo	 co	 documental	San	 Finx	 1960.	 É	 por	 este	motivo	 que	 non	 se	 establece	 unha	 tempora-
lización	estrita	en	termos	de	horas,	senón	que	esta	dependerá	directamente	das	decisións	que	o	
equipo	dinamizador	adopte	ao	respecto.		

De	maneira	xeral,	a	unidade	didáctica	vertébrase	en	catro	fases:	

4.1. Primeira fase: motivación e sensibilización 

As	actividades	que	se	propoñen	para	esta	fase	terán	como	finalidade	o	achegamento	ao	contexto	
co	que	 se	vai	 traballar,	 tratando	de	xerar	un	 impacto	no	 interese	das	participantes	que	 reverta	
nun	grao	de	implicación	óptimo	para	o	desenvolvemento	do	programa.	

Inclúese	nesta	fase	unha	visita	guiada	ao	“Museo	Mineiro	San	Finx”	xestionado	polo	Concello	de	
Lousame	e	un	roteiro	guiado	por	educadoras	ambientais	(suxeito	a	dispoñibilidade).	O	contraste	
entre	estas	dúas	actividades	pretende	ser	un	revulsivo	para	o	cuestionamento	das	incoherencias	e	
contrastes	entre	os	diferentes	discursos	e	un	estímulo	para	o	debate.	
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No	caso	de	non	ser	posíbel	a	organización	destas	dúas	actividades,	considerarase	o	visionado	do	
documental	 San	 Finx	 1960	 o	 punto	 de	 arranque	 da	 intervención	 educativa,	 pois	 este	 constitúe	
unha	vía	alternativa	coa	que	se	achegar	ao	contexto,	e	pódese	considerar	como	parte	da	primeira	
fase	da	intervención	(motivación	e	sensibilización).		

4.2. Segunda fase: investigación e coñecemento 

As	 actividades	 están	 orientadas	 cara	 á	 procura	 de	 coñecementos	 relacionados	 co	 problema	
ambiental	causado	por	unha	mina	metálica	como	a	de	Sanfins	que	expliquen	as	causas	do	mesmo.	
Estas	actividades	inclúen:	

- o	visionado	do	documental	San	Finx	1960,	
- a	análise	e	contraste	de	información,	
- a	análise	das	 concentracións	de	metais	pesados	no	 río/ría	 e	presenza	de	especies	bioin-

dicadoras.	

Convén	que	esta	fase	se	leve	a	cabo	nos	días	inmediatamente	posteriores	á	visita	para	non	perder	
o	 fío	 da	 intervención	 didáctica	 e	 que	 as	 actividades	 non	 fiquen	 descontextualizadas	 e	 deses-
truturadas	 e	 que,	 pola	 contra,	 resulten	 verdadeiramente	 significativas	 e	 impliquen	 un	 com-
promiso	coa	participación	activa	para	a	resolución	do	problema	ambiental	a	nivel	tanto	individual	
como	colectivo.	

4.3. Terceira fase: reflexión e crítica  

Esta	 fase	non	debe	 ser	 entendida	 como	unha	 fase	 illada.	Aínda	que	neste	momento	do	desen-
volvemento	 da	 programación	 se	 presentan	 unha	 serie	 de	 actividades	 específicas	 de	 reflexión	 e	
análise	crítica,	estas	deben	estar	presentes	 tamén,	en	maior	ou	menor	medida,	durante	 todo	o	
desenvolvemento	 do	 programa,	 dado	 o	 seu	 forte	 carácter	 construtivista.	 Os	 debates	 e	 as	 pre-
guntas	que	deben	favorecer	o	debate	poden	ser	intencionais	dentro	do	propio	desenvolvemento	
do	programa,	mais	tamén	poden	xerarse	de	xeito	espontáneo,	circunstancia	que	debe	ser	apro-
veitada	para	enriquecer	o	proceso	educativo.		

4.4. Cuarta fase: acción e comunicación 

Nesta	fase	culmina	todo	o	traballo	realizado,	o	que	implica	levar	adiante	accións	que	contribúan	a	
solucionar	o	problema	estudado.	Se,	nesta	altura	do	programa,	se	consegue	que	as	participantes	
estean	 animadas	 a	 seren	 suxeitos	 activos	 da	 sociedade	 ante	 problemas	 como	 o	 aquí	 tratado,	
poderemos	considerar	que	o	programa	formulado	tivo	un	grande	éxito.	O	ideal	nesta	fase	é	que	a	
formulación	 das	 accións	 que	 hai	 que	 desenvolver	 fose	 iniciativa	 das	 propias	 participantes	 (ini-
ciativas	sobre	as	que	deberían	reflexionar,	debater	e	tomar	decisións	en	grupo).	A	figura	da	dina-
mizadora	cumpre	cun	papel	asesor	para	garantir	que	as	accións	emprendidas	se	encadren	dentro	
dos	límites	da	seguridade	xurídica	e	persoal.	Como	exemplo	meramente	indicativo,	suxerimos	as	
seguintes	actividades	posíbeis:	
	
- Publicacións	nas	redes	sociais.		
- Organización	dun	debate-visionado	do	documental	San	Finx	1960.	
- Exposión	itinerante.	
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5. OBXECTIVOS 

Os	obxectivos	que	a	 seguir	 se	 enumeran	 seguen	unha	orde	 cronolóxica	parella	 á	 secuenciación	
das	fases	antes	descritas:	

• Fomentar	a	creación	dun	vínculo	afectivo	co	río/ría	e	as	zonas	afectadas	pola	actividade	
mineira,	 recoñecendo	 este	 contexto	 como	parte	 do	 seu	 entorno	 con	 significado	 e	 rele-
vancia	nas	súas	vidas.	

• Favorecer	o	desenvolvemento	da	actitude	crítica	fronte	á	ocultación	e	manipulación	dos	
impactos	 negativos,	 da	 enxeñaría	 social,	 ‘greenwashing’,	 así	 como	 fronte	 á	 inacción	 da	
Administración	en	relación	aos	problemas	ambientais.	

• Contribuír	á	 identificación	da	contaminación	derivada	da	actividade	mineira	carente	dos	
apropiados	mecanismo	 de	 redución	 de	 negatividades	 ambientais	 e	 facilitar	 o	 contraste	
entre	 o	 estado	 de	 zonas	 non	 afectadas	 e	 zonas	 afectadas	 a	 través	 da	 análise	 e	 inter-
pretación	de	datos	de	concentracións	de	metais	pesados	no	río/ría	e	estudos	científicos	
doutros	parámetros	de	calidade	ambiental,	como	as	especies	bioindicadoras.	

• Reflexionar	sobre	as	causas	dese	impacto	ambiental,	as	consecuencias	a	nivel	local	e	a	súa	
contribución	a	problemas	globais.	

• Favorecer	 o	 debate	 construtivo	 como	 vía	 de	 procura	 de	 solucións	 á	 problemática	
detectada,	 procurando	 o	 equilibrio	 entre	 as	 intervencións	 antrópicas	 e	 o	 respecto	 ao	
ambiente.		

• Fomentar	 o	 desenvolvemento	 de	 accións	 para	 reaccionar	 contra	 o	 problema	 ambiental	
estudado.	
	

6. CONTIDOS 

6.1. Conceptuais 

• O	río/ría	como	ecosistema	e	fonte	de	vida	e	a	relación	do	ser	humano	cos	mesmos.	
• O	impacto	ambiental	da	minaría	destrutiva	e	das	transgresións	da	normativa	ambiental.		
• As	 drenaxes	 ácidas	 de	mina,	metais	 pesados	 e	 a	 súa	 introdución	 na	 cadea	 trófica	 coas	

consecuentes	implicacións	para	a	saúde.	
• Sistemas	de	minimización/tratamento	das	drenaxes	ácidas.	A	restauración	ambiental.	
• O	tratamento	da	información	polos	medios	de	comunicación.	

6.2. Procedimentais 

• Visita	 guiada	 ao	 “Museo	 Mineiro	 San	 Finx”	 xestionado	 polo	 Concello	 de	 Lousame.	 Na	
mesma	 xornada,	 ou	 en	 xornada	 distinta,	 roteiro	 ambiental	 guiado	 por	 membros	 de	
colectivos	ecoloxistas	(suxeita	a	dispoñiblilidade).	

• Visionado	e	análise	do	documental	San	Finx	1960,	contrastándoo	coa	visita	anterior.	
• Análise	de	documentación	relacionada	coas	Minas	de	Sanfins.	
• Análise	 e	 comprensión	 das	 analíticas	 de	metais	 pesados	 no	 río	 Sanfins	 e	 na	 ría,	 e	 con-

clusións	científicas	sobre	o	estado	ecolóxico	e	impactos	antrópicos.		
• Análise	 e	 comprensión	 da	 presenza	 de	 especies	 bioindicadoras	 no	 río	 Sanfins	 como	

especies	bioindicadoras	e	conclusións	científicas	sobre	o	estado	ecolóxico	do	mesmo.	
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• Procura	de	solucións:	as	posibilidades	de	tratamento	e	minimización	das	drenaxes	ácidas	
de	mina	e	que	facer	coas	represas	de	residuos	mineiros	situadas	no	río.	

• Deseño	 e	 execución	 dunha	 campaña	 de	 información	 sobre	 a	 contaminación	mineira	 en	
Sanfins.	

• Traballo	en	equipos	e	debates.	

6.3. Actitudes, valores e normas 

• Sensibilización	coa	problemática	ambiental.	
• Actitude	crítica	fronte	a	accións	destrutivas	que	danan	o	ambiente	e	ante	a	inacción	das	

Administracións	que	o	permiten.	
• Cuestionamento	dos	discursos	e	informacións	dos	programas	supostamente	educativos	e	

por	diferentes	medios	de	comunicación.	Desvendar	as	estratexias	de	enxeñaría	social.	
• Actitudes	de	respecto	e	tolerancia	para	o	debate	construtivo:	dialogantes,	argumentativas	

e	de	escoita	ativa.	
• Compromiso	coa	participación	activa	na	resolución	de	problemas.	
• Valoración	do	traballo	de	equipo.	Colaboración.	

	

7. ACTIVIDADES 

Como	 se	 adiantou	 no	 apartado	 de	 temporalización,	 o	 óptimo	 desenvolvemento	 desta	 unidade	
didáctica	 sería	 a	 consecución	 de	 todas	 as	 súas	 fases,	mais	 entendemos	 que	 a	 falta	 de	 dispoñi-
bilidade	de	tempo	pode	ser	un	atranco	para	a	mesma.	Partindo	desa	realidade,	presentamos	aquí	
unha	serie	de	actividades	que	se	poden	adaptar	a	diferentes	circunstancias,	variándoas	a	criterio	
do	equipo	dinamizador,	por	exemplo,	en	canto	ao	nivel	de	complexidade	(dependendo	das	idades	
das	destinatarias	e	do	propio	tempo	dispoñíbel).		

Se	o	equipo	dinamizador	non	considera	factíbel	levar	a	cabo	todas	as	actividades,	sempre	poderá	
facer	unha	escolla	segundo	o	nivel	de	relevancia.	En	calquera	caso,	e	en	condicións	de	mínimos,	
recomendamos	traballar	as	actividades	por	volta	do	documental.	

7.1. Primeira fase: motivación e sensibilización  

Actividade 1.- Visita ao Museu Mineiro San Finx 

A	concepción,	contidos	e	xestión	do	Museo	Mineiro	San	Finx	dependen	do	Concello	de	Lousame	e	
da	 concesionaria	 mineira.	 Os	 seus	 obxectivos	 fundacionais	 son	 os	 de	 “crear	 expectativas,	
‘inquietude’	e	estado	de	opinión	favorábeis”	a	través	dun	“labor	didáctico”	orientado	a	trasladar	
“á	sociedade	unha	imaxe	positiva	da	industria	mineira”.	

Malia	 a	 diverxencia	 entre	 visións	 (e	 precisamente	 por	 iso),	 anímase	 a	 experimentar	 a	 visita	 ao	
museo	como	punto	de	partida	da	 intervención	educativa.	Na	altura	da	redacción	desta	unidade	
didáctica,	a	visita	ao	museo	e	o	museo	como	tal	ofrece	unha	visión	da	minaría,	en	xeral	e,	desta	
mina,	en	particular,	que	apaga	os	seus	graves	 impactos	ambientais.	O	museo	e	a	visita	achegan	
informacións	erróneas	ou	sesgadas	que	merecen	ser	analizadas	partindo	do	seu	coñecemento.	
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Para	organizar	a	visita,	o	equipo	dinamizador	deberá	contactar	directamente	co	Concello	de	Lou-
same.	Na	ligazón	que	segue	está	toda	a	información	precisa:	

http://www.concellodelousame.gal/index.php/gl/turismo/minas-de-san-finx		

Os	aspectos	relativos	á	 loxística	da	visita	 (como	poden	ser	os	 traslados	do	grupo)	corresponden	
exclusivamente	ao	equipo	organizador.	É	oportuno	que	a	visita	ao	museo	se	concerte	para	unha	
hora	 o	máis	 cedo	 posíbel	 de	mañá,	 de	maneira	 que	 sexa	 posíbel	 realizar	 a	 seguinte	 actividade	
(roteiro	ambiental)	na	mesma	xornada.		

Actividade 2.- Roteiro ambiental 
	

O	 roteiro	 ambiental	 da	 mina	 de	 Sanfins	 pretende	 colocar	 en	 contraste,	 de	 xeito	 inmediato,	 a	
visión	 da	 minaría	 ofrecida	 no	 museo	 coa	 realidade	 da	 degradación	 ambiental	 causada	 pola	
minaría.	Concíbense	distintas	posibilidades	para	a	realización	deste	roteiro:	

1. Visita	en	grupo	acompañada	de	membros	de	colectivos	ecoloxistas	 locais	(en	función	da	
dispoñibilidade	destes.	Para	contactar:	info@saberes.eu).	

2. Visita	a	outra	mina	de	similares	características	próxima	ao	grupo	(por	exemplo,	a	mina	de	
cobre	de	Touro)	para	o	que	habería	que	contactar	con	grupos	locais	de	activistas	e	coor-
dinar	con	eles	a	actividade.	

De	optar	pola	primeira	opción,	para	lograr	o	impacto	desexado	e	economizar	tempo	e	recursos	en	
traslados,	o	roteiro	terá	lugar	na	mesma	xornada	ca	a	visita	ao	museo,	xusto	a	seguir.		

Obxectivos:	

- Facilitar	a	observación	das	principais	características	do	ecosistema	ripícola	para	recoñecer	
o	seu	valor	ecolóxico.	

- Favorecer	a	comprensión	da	relación	entre	o	ser	humano	e	o	río:	usos,	infraestruturas	aso-
ciadas,	impactos.	

- Coñecer	no	propio	contexto	os	principais	problemas	ambientais	que	causa	a	minaría	e	a	
súa	 transcendencia	 social,	 económica	 e	 para	 a	 saúde,	 a	 través	 da	 comparación	 entre	 as	
zonas	afectadas	e	as	non	afectadas	pola	actividade	extractiva.	

- Favorecer	o	debate	e	o	sentido	crítico	por	contraste	de	información	e	cuestionamento	de	
perspectivas,	omisións	e	incoherencias.	

Material:	 o	 equipo	 dinamizador	 deberá	 incluír	 na	 súa	 loxística	 previa	 á	 visita	 a	 advertencia	 da	
necesidade	de	asistir	ao	encontro	con:	

- Calzado	e	roupa	adecuada	para	camiñar	polo	monte.		
- Auga	necesaria	para	o	paseo.	
- Lapis	ou	bolígrafo.	

As	educadoras	e	educadores	ambientais	achegarán	os	recursos	educativos	necesarios	para	a	acti-
vidade:	mapas,	paneis	con	diagramas	e	fotografías,	fichas	didácticas.		

Desenvolvemento:	A	actividade	organízase	en	tres	tempos:	

1. Recibimento.	 A	 actividade	 comeza	 no	 exterior	 das	 instalacións	 do	 museo	 mineiro	
(coñecido	como	Chan	de	Avelán	e,	máis	recentemente,	Chan	da	Mina),	onde	as	guías	dos	
colectivos	ecoloxistas	reciben	o	grupo	e	realizan	unha	breve	introdución	da	actividade.		

2. Roteiro	 guiado	 interactivo.	 O	 roteiro	 constará	 de	 diversas	 paradas	 programadas	
designadas	 “puntos	 de	 observación”.	 En	 cada	 un	 destes	 puntos	 focalizarase	 a	 atención	
sobre	elementos	relevantes,	tanto	naturais	como	antrópicos.	Onde,	por	motivos	de	segu-
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ridade,	non	 sexa	posíbel	 acceder	 a	un	 lugar	 relevante,	 utilizarase	un	panel	 substitutivo.	
Establecerase	un	diálogo	interactivo	sobre	cada	elemento	no	que	se	recorre	a:		

- preguntas	que	animen	as	participantes	a	formular	hipóteses;	
- reflexións	sobre	as	mesmas;	
- esclarecementos	e	explicacións;	e,	cando	proceda,	
- conclusións.	

En	determinados	puntos	poderase	facer	entrega	de	fichas	didácticas	que	contribúan	como	
soporte	para	asimilar	conceptos	complexos.	

3. Despedida.	Retorno	ao	punto	de	partida	e	despedida.	

7.2. Segunda fase: investigación e coñecemento  

Actividade 3.- Visionado e análise do documental San Finx 1960 
	

Tempo	estimado:	dúas	sesións.		

Obxectivos:	

- Exercitar	 a	 capacidade	 de	 comprensión	 do	 formato	 de	 documental	 tirando	 del	 a	 infor-
mación	máis	relevante.	

- Recoñecer	 os	 diferentes	 papeis	 das	 persoas	 que	 interveñen	 no	 documental	 (persoas	 do	
lugar,	testemuñas	directas	ou	indirectas,	antigos	traballadores	da	mina,	representantes	de	
asociacións	 ambientais,	 investigadoras	 e	 investigadores,	 persoal	 do	 concello,	 etc.),	 rela-
cionando	as	diferentes	ópticas	do	problema.	

- Fomentar	o	manexo	de	documentación	como	ferramenta	para	fundamentar	argumentos	e	
defender	posturas.	

- Reflexionar	e	debater	sobre	as	causas	e	as	consecuencias	da	contaminación	e	da	posíbel	
rotura	da	represa.	

- Favorecer	o	cuestionamento	das	actuacións	de	determinadas	autoridades	públicas.	
- Analizar	o	contraste	entre	a	información	recibida	no	museo	mineiro	e	a	ofrecida	no	docu-

mental.	

Material:	

- Equipamento	audiovisual	para	a	proxección	e	visionado	do	documental	(pódese	descargar	
de	balde	na	ligazón:	https://youtu.be/zv_z2EEn_V8).	

- Cuestionario	achegado	como	Anexo	I	desta	Unidade.	
- Documentación	achegada	no	Anexo	II	desta	Unidade.	

Desenvolvemento:	 Antes	 da	 proxección	 do	 documental,	 organizaranse	 as	 participantes	 en	
pequenos	grupos	de	4	ou	5	persoas	e	faráselles	entrega	do	cuestionario	(Anexo	 I,	actividade	3).	
Antes	 do	 visionado,	 é	 oportuno	 ler	 os	 distintos	 apartados	 do	 cuestionario	 para	 centrar	 a	 súa	
atención	nos	aspectos	máis	relevantes	e	poder	tomar	os	apuntamentos	oportunos.	

Feito	o	visionado	(50	min.),	pór	a	disposición	dos	grupos	a	documentación	relacionada	co	docu-
mental	(Anexo	II)	e	repartir	de	xeito	equitativo	e	aleatorio	as	cuestións	da	1	á	14	entre	os	grupos.	

Considerando	a	duración	do	documental,	unha	posibilidade	é	dedicar	unha	sesión	ao	visionado	e	
explicación	e	reparto	das	tarefas,	mentres	outra	sesión	se	dedicará	á	investigación	e	á	exposición	
conxunta	das	respostas,	abrindo	espazo	para	as	preguntas	e	o	debate.	As	cuestións	15	e	16,	que	
se	acompañan	de	cadansúa	imaxe,	formularanse	a	todo	o	grupo	para	o	seu	debate.		
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Actividade 4.- Caderno de actividades: Por que contamina a mina? 
	

Tempo	estimado:	dúas	sesións.		

Material:	

- Caderno	de	actividades	incluído	no	Anexo	III.		
- Dispoñibilidade	de	acceso	ao	documental	San	Finx	1960.	

Obxectivos:	

- Contribuír	á	identificación	da	contaminación	derivada	da	actividade	mineira	irresponsábel	
e	facilitar	o	contraste	entre	o	estado	de	zonas	non	afectadas	e	zonas	afectadas.	

- Asimilar	os	conceptos:		
o Drenaxes	ácidas	de	mina.	
o Metais	pesados	presentes	no	río	Sanfins:	substancias	tóxicas	bioacumulábeis.		
o O	cadmio	como	substancia	perigosa	prioritaria.	
o Normas	de	Calidade	Ambiental.		
o Bioindicadores	da	contaminación	mineira.	

- Entender	 e	 valorar	 a	 complexidade	 das	 medidas	 correctoras	 necesarias	 para	 impedir	 a	
contaminación	e	evitar	danos	ambientais	irreparábeis.	

Desenvolvemento:	 A	 actividade	 desenvólvese	 a	 partir	 de	 diferentes	 fichas	 de	 actividades	
incluídas	no	caderno	de	actividades	do	Anexo	III.	

FICHA		4.1:	O	que	vemos	cos	nosos	ollos	e	o	que	non	podemos	ver	

A	ficha	4.1	incluída	no	Anexo	III	ofrece	dúas	imaxes:	unha	correspóndese	cun	treito	do	río	augas	
arriba	 da	 explotación	 mineira	 que	 non	 está	 afectado	 pola	 minaría,	 e	 a	 outra	 cun	 treito	 augas	
abaixo	da	mina,	este	segundo	afectado	pola	actividade	mineira	e,	polo	tanto,	contaminado.	

A	partir	desas	dúas	imaxes	convídase	á	reflexión	sobre	as	evidencias	visuais	que	se	observan	entre	
os	dous	treitos.	O	treito	contaminado	ofrece	unha	visión	do	leito	do	río	totalmente	tinxido	de	cor	
laranxa.	A	partir	dese	forte	contraste	formúlanse	unha	serie	de	preguntas	que	convidan	á	inves-
tigación	sobre	as	causas	da	contaminación	e	sobre	o	que	son	as	drenaxes	ácidas	de	mina.	

FICHA	4.2:	Estudo	das	analíticas	de	auga	

Os	datos	da	táboa	seguinte	proceden	dunha	serie	de	catro	informes	de	analíticas	incorporadas	no	
expediente	de	descargas	de	Augas	de	Galicia	entre	os	anos	2015	e	2016.	

Elemento	 Cadmio	(μg/L)	 Cobre	(μg/L)	 Zinc	(μg/L)	

Augas	arriba	 <0,02	 <1	até	1,4	 <9	até	13	

Augas	abaixo	 1,6	até	7,4	 49	até	272	 59	até	253	

NCA-MA	 0,08	 5	 30	
	

As	 analíticas	 de	 augas	 tomáronse	 no	 río	 Sanfins,	 augas	 arriba	 e	 augas	 abaixo	 das	 instalacións	
mineiras,	e	os	resultados	de	concentracións	de	metais	(cadmio,	cobre	e	zinc)	mostran	a	mudanza	
experimentada	en	menos	de	1	km.	Os	datos	exprésanse	en	microgramos	por	litro	(μg/L)	e	inclúen	
os	valores	máximos	e	mínimos	da	serie.	As	diferenzas	nos	valores	augas	abaixo	responden	a	que	
os	puntos	de	mostra	non	 foron	os	mesmos,	estando	 situados	máis	próximos	ou	máis	afastados	
dos	focos	contaminantes	e,	polo	tanto,	suxeitos	a	distintos	niveis	de	dilución	e/ou	precipitación.	
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Inclúense	os	límites	máximos	legais	permitidos	para	estas	substancias	en	media	anual	(NCA-MA).	
Os	valores	“<”	 indican	que	os	niveis	son	 inferiores	aos	 límites	cuantitativos	de	detección	do	 ins-
trumental,	isto	é,	demasiado	pequenos	para	poderen	ser	detectados	ou	inexistentes.	

A	 ficha	 4.2	 incluída	 no	 Anexo	 III	 pretende	 abordar	 dun	 xeito	 simple	 e	 comprensíbel	 a	 inter-
pretación	 dos	 datos	 tirados	 destas	 analíticas	 de	 metais	 pesados,	 ligándoas	 coa	 realidade	
ambiental	a	través	da	reflexión	sobre	as	diferenzas	entre	zonas	afectadas	e	non	afectadas,	sobre	
causas	 e	 consecuencias	 da	 presenza	 destes	metais	 pesados	 e	 sobre	 o	 estado	 actual	 das	 insta-
lacións	mineiras	 (galerías	 de	 drenaxes,	 escombreiras,	 presas)	 e	 a	 ausencia	 dun	 sistema	 de	 tra-
tamento	das	drenaxes	ácidas	de	mina.	

FICHA	4.3:	Mapas	de	concentración	de	metais	pesados	na	ría	de	Muros-Noia	

A	ficha	4.3	incluída	no	Anexo	III	parte	da	revisión	dun	treito	do	documental	(entre	o	minuto	41	e	
42)	onde	se	presentan	dous	mapas	de	concentración	de	metais	pesados	(de	cobre	e	zinc)	na	ría.		

Nun	 primeiro	 momento	 trátase	 de	 que	 as	 participantes	 identifiquen	 e	 sinalen	 nun	 mapa	 da	
comarca	a	zona	á	que	se	refiren	os	dous	mapas,	para	despois	pasar	a	reflexionar	sobre	as	posíbeis	
causas	desas	acumulacións,	incrementos	froito	da	influencia	do	ser	humano.	

FICHA	4.4:	Bioacumulación	e	biomagnificación	e	o	seu	efecto	na	saúde	

A	 ficha	4.4	 incluída	no	Anexo	 III	 recolle	actividades	para	 traballar	a	partir	de	diagramas	os	 con-
ceptos	de	bioacumulación	e	biomagnificación	referidos	a	substancias	contaminantes.	Descríbese	
tamén	un	 exemplo	 real	 das	 graves	 consecuencias	 para	 a	 saúde	 humana	da	 inxesta	 de	 auga	 ou	
alimentos	contaminados	con	cadmio.	

FICHA	4.5:	Estudo	de	bioindicadores	de	contaminación.	Macroinvertebrados	fluviais	

Esta	 actividade	 utiliza	 como	 documento	 de	 referencia	 o	 informe:	 Robles,	 S;	 Álvarez	M.	 (2017).	
Estudio	de	macroinvertebrados	del	río	San	Fins	(Lousame,	A	Coruña).	Na	propia	ficha	4.5	(Anexo	
III)	reprodúcense	os	treitos	máis	significativos	do	estudo	coa	intención	de	que	o	grupo	teña	con-
tacto	directo	cun	texto	científico	relativo	ao	río	Sanfins.		

Partindo	do	contido	deste	estudo	organízase	a	 ficha	de	 traballo.	Preténdese	con	ela	 reflexionar	
sobre	 as	 diferenzas	 do	 estado	 ecolóxico	 entre	 as	 augas	 río	 arriba	 da	 explotación	mineira	 e	 as	
augas	 río	 abaixo,	 descrebendo	 así	 os	 impactos	 que	 a	 minaría	 causa	 nos	 ecosistemas	 e	 no	
ambiente	en	xeral.		

Actividade 5.- As solucións que (polo momento) ninguén asume 
	

Tempo	estimado:	dúas	sesións.		

Obxectivos:				

- Reflexionar	sobre	a	situación	 legal	na	que	se	atopan	as	explotacións	mineiras	como	a	de	
Sanfins,	carente	de	estudo	de	 impacto	ambiental	e	que	non	conta	cun	tratamento	eficaz	
para	as	drenaxes	ácidas	de	mina	que	provocan.	

- Reflexionar	sobre	a	situación	de	abandono	na	que	se	atopan	as	represas	e	sobre	quen	son	
os	 resposábeis	 desa	 situación	e	da	 falta	 de	 restauración	do	 cauce	 fluvial	 no	que	 se	 acu-
mulan	miles	de	toneladas	de	residuos	mineiros.	

- Reflexionar	sobre	as	posíbeis	solucións	técnicas	tanto	para	evitar	e	neutralizar	as	drenaxes	
ácidas	de	mina	como	para	tratar	os	residuos	contidos	polas	represas	e	as	propias	represas.	

- Favorecer	con	estas	reflexións	a	comprensión	da	complexidade	do	problema.	
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Material:	

- Acceso	a	Internet.	
- Imaxes	aéreas	de	diferentes	anos	nas	que	se	observa	a	progresiva	colmatación	da	represa	

maior,	Anexo	IV.	

Desenvolvemento:	

Que	 facer	 coas	 represas	mineiras	 e	 con	 todos	os	 residuos	nelas	acumulados?	 Tendo	en	 conta	
que	na	actualidade	ninguén	se	quere	facer	cargo	das	represas	e,	polo	tanto,	non	hai	ningún	tipo	
de	 pronunciamento	 (nin	 da	 empresa	 responsábel	 nin	 da	 administración)	 sobre	 as	 medidas	 de	
restauración	ambiental	que	cómpre	levar	a	cabo,	esta	actividade	consistirá	en	reflexionar	conxun-
tamente	 sobre	 cales	 poden	 ser	 estas	 medidas.	 	 En	 todo	 caso,	 trátase	 de	 comprender	 a	 com-
plexidade	do	problema.	

A	 reflexión	 conxunta	pode	organizarse	 a	 través	de	preguntas	que	 formulará	 a	dinamizadora	ou	
equipo	dinamizador	a	partir	da	observación	das	imaxes	incluídas	no	Anexo	IV	(imaxes	aéreas	das	
represas	de	diferentes	anos	que	amosan	o	proceso	de	colmatación	por	residuos).	Como	exemplo,	
fican	aquí	estas	preguntas:				

- Fixádevos	 ben	 nas	 imaxes.	 Cales	 son	 as	 diferenzas	 que	 atopades	 entre	 as	 fotos	 máis	
antigas	e	as	actuais?	Sodes	conscientes	de	como	os	residuos	foron	colmatando	o	val	fluvial	
nos	límites	establecidos	pola	represa?	Podedes	imaxinar	a	cantidade	de	residuos	mineiros	
sen	tratar	que	hai	acumulados	nesa	zona?		

- Hai	dous	problemas	graves	asociados	á	represa	maior:	a	cantidade	de	residuos	que	contén	
e	o	propio	estado	do	muro	de	contención.	Que	tipo	de	actuacións	pensades	que	habería	
que	levar	a	cabo	para	rematar	con	estes	dous	problemas?	Que	facer	cos	residuos?	Como	
tratar	 a	 contaminación	 que	 contén?	 Como	 solucionar	 o	 problema	 das	 represas?	 Que	
habería	que	facer	primeiro?	Por	que?	

- Tería	 sentido	 acometer	 a	 restauración	 da	 zona	 sen	 considerar	 a	 orixe	 do	 problema?	De	
onde	proveñen	as	acumulacións	de	residuos	contidos	durante	tantos	anos	polas	represas?	
Sería	preciso,	polo	tanto,	acometer	ao	mesmo	tempo	a	restauración	da	escombreira	(caso	
de	a	mina	ficar	paralizada)	ou	 implantar	un	sistema	de	retención	e	tratamento	da	conta-
minación	eficaz	tanto	dos	propios	áridos	como	das	escorrentías.	

Planta	de	tratamento	de	augas	ácidas	de	mina.	As	drenaxes	ácidas	de	mina	prodúcense	indepen-
dentemente	de	que	unha	mina	teña	ou	non	actividade,	aínda	que	aumentan	coa	actividade,	por	
xerar	maior	exposición	en	escombreiras	e	galerías	previamente	inundadas	que	son	achicadas	por	
bombeo	ou	gravidade.	

Proponse	para	este	apartado	facer	unha	investigación	na	rede	procurando	información	sobre	os	
diferentes	 métodos	 de	 tratamento	 de	 drenaxes	 ácidas	 de	 mina	 (métodos	 activos	 e	 pasivos)	
segundo	sexan	formulados	para	explotacións	en	activo	ou	paralizadas.	Está	claro	que	non	se	trata	
de	comprender	todos	os	aspectos	técnicos	e	de	cálculo	que	estas	plantas	de	tratamento	requiren,	
senón	de	ter	unha	visión	xeral	da	súa	complexidade	que	leve	á	reflexión	de	como	é	posíbel	que	
durante	 tanto	 tempo	 se	 obviase	 e	 se	 eximise	 ás	 concesionarias	mineiras	 da	 súa	 instalación,	 en	
particular,	 do	 papel	 e	 responsabilidade	 non	 só	 das	 concesionarias	 mineiras	 senón	 tamén	 das	
administración	públicas	con	competencias	de	supervisión	sobre	a	actividade	e	impacto	ambiental.	
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7.3. Terceira fase: reflexión e crítica  

Actividade 6.- Exposición de conclusións e debate 
	

Aínda	 que	 a	 reflexión	 e	 o	 debate	 deben	 acompañar	 todas	 as	 actividades	 descritas	 nesta	 pro-
gramación,	 si	 que	 resulta	 preciso	 contar	 cunha	 actividade	 específica	 na	 que	 se	 faga	 unha	 valo-
ración	 xeral	 de	 todo	 o	 problema	 ambiental	 estudado,	 tanto	 da	 súa	 parte	 directamente	 rela-
cionada	 co	 impacto	 ambiental,	 como	da	 relativa	 ás	 responsabilidades	 até	o	momento	non	des-
lindadas.	Trataranse	aquí	brevemente	a	xeito	de	resumo	(porque	enténdese	que	xa	foran	tratadas	
con	 profundidade	 nas	 actividades	 anteriores)	 as	 causas,	 as	 consecuencias	 e	 as	 solucións	 do	
problema,	 deixando	 prioridade	 para	 un	 tratamento	máis	 dilatado	 ao	 principal	 obxectivo	 desta	
unidade:	Que	podemos	facer	para	contribuír	a	solucionar	o	problema?	

A	persoa	ou	equipo	dinamizador	moderará	o	debate/exposición	de	ideas.		

7.4. Cuarta fase: acción e comunicación  

Nesta	 fase	culmina	 todo	o	 traballo	 realizado	e	consiste	en	desenvolver	as	accións	acordadas	na	
anterior	 actividade	 entre	 o	 grupo	 e	 o	 equipo	 dinamizador.	 Como	 exemplo	 preséntanse	 tres	
posíbeis	accións	para	desenvolver	que	se	enmarcarían	dentro	da	programación	dunha	campaña	
de	información.	

Actividade 7.- Desenvolvemento de campaña informativa 
	

Exemplos	de	actividades:	

1. Publicación	 e	 divulgación	 a	 través	 dalgunha	 plataforma	 dixital	 á	 que	 estea	 vinculado	 o	
grupo	dunha	ou	varias	reportaxes	sobre	toda	a	información	recollida	e	desenvolvida.	

2. Organización	 dun	 debate-visionado	 do	 documental	 Sanfins	 1960	 implicando	 a	 parti-
cipación	de	persoas	alleas	ao	grupo	de	traballo.	

3. Exposición	itinerante.	Elaboración	de	murais	informativos	sobre	a	problemática	ambiental	
das	Minas	de	Sanfins,	plasmando	o	 traballo	previo	 realizado	sobre	o	 tema	respecto	das	
causas,	 responsabilidades,	 consecuencias	 e	 solucións.	 Contactando	 con	 outros	 grupos	
sociais	e	culturais	para	explorar	a	posibilidade	de	expolos	nas	súas	instalacións.	

8. ANEXOS 

1. Cuestionario	sobre	o	documental	San	Finx	1960.	

2. Documentación	relacionada	co	documental	San	Finx	1960,	actividade	3.	
3. Caderno	de	actividades.	

4. Imaxes	aéreas	da	represa	maior	(1945-2009).		
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Anexo I 

Cuestionario sobre o documental San Finx 1960 

(actividade nº3) 



Visionado e análise do docu-
mental 
CUESTIONARIO 
Lede	 con	 atención	 as	 seguintes	 cuestións.	 Despois	 prestade	
atención	ao	visionado	do	documental. 
Finalmente,	 traballade	 en	 pequenos	 grupos	 para	 responder	 as	
preguntas. 
	

1. Na	parte	inicial	do	documental	intervén	unha	técnica	do	museo	mineiro.	O	seu	discurso	
é	 similar	 ao	 que	 se	 reproduce	 na	 visita	 guiada	 ao	 museo?	 Fai	 algunha	 mención	 ao	
impacto	ambiental	causado	pola	mina?	Que	di	no	documental	sobre	a	“balsa	de	decan-
tación”?	

2. As	persoas	que	participan	no	documental	 refírense	con	diferentes	 termos	ás	 represas	
mineiras	 situadas	 no	 río	 Sanfins:	 balsas	 de	 decantación,	 “embalses”,	 balsas	 de	 lodos,	
depósitos...	Explicade	coas	vosas	palabras	o	que	son	esas	 represas,	cando	e	por	quen	
foron	construídas	e	con	que	finalidade.	

3. Achades	 que	 as	 represas	mineiras	 se	 construirían	 se	 non	 houber	 previamente	 recla-
macións	da	veciñanza	pola	afectación	da	mina	ás	súas	terras	e	muíños?	Localizade	na	
documentación	achegada	evidencias	documentais	das	reclamacións	da	veciñanza	e	das	
accións	emprendidas	polas	administracións	públicas.	

4. Que	aconteceu	no	ano	1960?	

5. Segundo	o	documental,	un	dos	problemas	máis	graves	son	as	drenaxes	ácidas	de	mina	
descargadas	 no	 río	 e	 que	 implican	 altos	 niveis	 de	 metais	 pesados,	 concretamente	
cadmio,	cobre	e	zinc,	sendo	o	cadmio	especialmente	tóxico.	Con	que	tipo	de	estudos	se	
revela	esta	contaminación?	Cales	son	as	diferenzas	entre	o	estado	do	río	antes	da	mina	
e	despois	da	mina?	

6. Aínda	 que	 boa	 parte	 das	 testemuñas	 que	 aparecen	 no	 documental	 non	 explican	 as	
causas	físicas	e	químicas	da	afectación	ambiental	do	río,	son	conscientes	de	que	a	con-
taminación	causada	pola	mina	vai	alén	dos	rexeitos	mineiros	visíbeis	nas	súas	terras	e	
muíños.	En	que	termos	explican	esa	percepción?		

7. A	 representante	 da	 asociación	 Petón	 do	 Lobo	 denuncia	 a	 denegación	 por	 parte	 do	
goberno	do	acceso	ao	 Inventario	de	balsas	y	escombreras	de	la	Comunidad	Autónoma	
de	Galicia	de	1999.	Ante	ese	obstáculo	acabaron	por	levar	o	seu	caso	ante	o	organismo	
da	ONU	responsábel	do	cumprimento	da	Convención	de	Aarhus.	Por	que	achades	que	
se	obstaculizou	o	acceso	a	este	documento	por	parte	do	colectivo	ecoloxista?	

8. As	 representantes	 de	 Verdegaia	 e	 Petón	 do	 Lobo	 explican	 que	 no	 ano	 2000	 os	 res-
ponsábeis	da	mina	non	presentaron	os	“planos	de	labores”,	obrigatorios	por	lei,	a	pesar	
de	lles	seren	requiridos	reiteradamente	por	parte	da	administración.	Iso	debería	moti-
var	 a	 caducidade	 das	 concesións,	 mais	 non	 se	 tomaron	medidas,	 e	mantivéronse	 os	



dereitos	mineiros	 intactos.	No	 inicio	do	documental	a	 técnica	do	museo	explica,	 refe-
ríndose	a	 eses	 anos:	“a	 concesión	 segue	activa,	 en	ningún	momento	 se	paraliza”.	 Por	
que	pensades	que	non	se	declarou	a	caducidade	das	concesións?	

9. En	 2009	 preséntase	 un	 proxecto	 para	 o	 reinicio	 da	 actividade	mineira	 ao	 que	 lle	 foi	
requirido	un	Estudo	de	 Impacto	Ambiental.	 Localizade	na	documentación	o	parágrafo	
no	que	a	administración	 lle	 require	á	empresa	a	presentación	dese	estudo.	Chegou	a	
empresa	a	presentar	ese	documento	de	impacto	ambiental?	Como	achais	que	foi	posí-
bel	 que	 a	 empresa	 continuase	 co	 proxecto	 mineiro	 sen	 cumprir	 con	 esta	 condición	
establecida	previamente?	Cales	poden	ser	as	consecuencias?	

10. Nese	proxecto	desaparecen	as	represas	mineiras,	sen	que	a	empresa	planificase	o	seu	
desmantelamento	e	a	restauración	do	espazo	afectado.	Anos	despois,	o	propio	goberno	
chega	a	negar	que	as	represas	mineiras	teñan	que	ver	coa	mina	e	mesmo	afirma	que	a	
represa	máis	grande	se	construíra	orixinariamente	para	unha	central	hidroeléctrica	da	
que	 non	 hai	 noticia	 ningunha.	 Localizade	 na	 documentación	 os	 textos	 nos	 que	 o	
goberno	apoia	esta	idea.	Como	definiriades	e	explicariades	esta	situación?		

11. José	 Romarís,	 representante	 de	 PLADEMAR	 e	mariscador	 na	 ría	 afectada,	 foi	 ao	 Par-
lamento	Europeo	para	defender	a	necesidade	de	que	se	abra	unha	investigación	sobre	
o	 incumprimento	da	 lexislación	ambiental	na	mina	de	Sanfins.	A	que	se	debe	a	preo-
cupación	das	mariscadoras?	Na	web	www.vidaeria.org	acharedes	máis	información.	

12. Como	definiriades	o	estado	das	represas	en	termos	da	súa	seguridade?	

13. Cales	serían	as	consecuencias	para	a	comarca	da	rotura	da	presa	máis	grande?	

14. Quen	 pensades	 que	 son	 as	 persoas	 responsábeis	 de	 que	 a	 día	 de	 hoxe	 as	 represas	
mineiras	continúen	abandonadas	ameazando	cun	desastre	ambiental,	e	que	da	mina	se	
continúen	descargando	no	río	metais	pesados	que	contaminan	a	ría?	

15. Esta	 imaxe	 é	 parte	 do	 libro	 A	 mina	 contamina.	
Está	inspirada	no	cartaz	do	“3º	Encontro	sobre	os	
impactos	 da	 minaría”	 que	 organizou	 a	 rede	 de	
colectivos	sociais	e	ambientais	ContraMINAccion.	
Que	achades	que	se	pretende	transmitir	con	ela?		

16. Cal	 é	 a	 vosa	 opinión	 sobre	 o	 cartaz	 que	 aparece	
na	estrada	á	entrada	do	Concello	de	Lousame	no	
que	se	indica	“Lousame,	natureza	mineira”?	
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ANEXO II 
Documentación relacionada co documental San Finx 1960 

(actividade nº 3) 



Acta	da	sesión	plenaria	do	Concello	de	Lousame	de	2	de	xaneiro	de	1924	
	

A	propuesta	del	Concejal	Sr.	Blanco	Fernández	acuerda	la	Corporación	que	la	
Alcaldía	ordene	al	gerente	de	las	minas	de	Vilacoba	proceda	a	la	limpieza	del	río	
que	viene	de	las	minas	tal	punto	llamado	“Presqueira”,	por	haber	gran	
acumulación	de	escombros	procedentes	del	laboreo	de	las	minas,	que	impiden	el	
funcionamiento	normal	de	los	molinos	que	existen	en	las	márgenes.	

	
Memoria	descriptiva	“Explotación	de	las	minas	de	estaño	y	Wolfran	de	San	
Finx”,	do	enxeñeiro	de	minas	Manuel	Peón	Martínez	(1940)	[I]	
	

La	clarificación	de	las	aguas	turbias	procedentes	del	lavado	de	mineral,	se	
efectúa	por	el	procedimiento	de	decantación.	En	los	años	1924	y	1925	se	
construyeron	tres	estanques	de	decantación	para	recoger	la	grava	y	arena	
estériles	del	lavado,	que	lleva	las	aguas	en	suspensión	al	objeto	de	que	estas	
aguas	vertiesen	en	el	rio	debidamente	clarificada.	Más	tarde,	en	1928,	se	
construye	un	muro-presa	de	4	metros	de	altura,	cerrando	transversalmente	una	
cañada	y	constituyendo	un	enbalse	de	4,200	metros	cúbicos	de	capacidad,	como	
complemento	del	sistema	de	clarificación	y	es	donde	se	decantan	las	arenas	que	
no	fueron	retenidas	en	los	depósitos	anteriores.	

	
Oficio	do	Xerente	da	Mina,	Fernando	Garrido,	ao	Alcalde	de	Lousame	
	

Como	consecuencia	de	su	atto.	oficio	de	18	del	que	rige,	hemos	ordenado	la	
limpieza	del	rio	en	el	lugar	que	cita,	en	el	qué	asi	como	en	los	demás	lugares,	
estimamos	no	puede	existir	gran	aglomeración	de	arenas,	dado	que	ha	sido	
construido	un	embalse	que	las	retiene	y	además	no	há	cesado	la	cuadrilla	que	
para	tal	fin	tenemos	destinada.	
Dios	guarde	a	V.	muchos	años.	
Vilacoba	24	Octubre	de	1929	

	
Memoria	descriptiva	“Explotación	de	las	minas	de	estaño	y	Wolfran	de	San	
Finx”,	do	enxeñeiro	de	minas	Manuel	Peón	Martínez	(1940)	[II]	
	

Con	el	fin	de	completar	éste	sistema	de	clarificación,	se	proyectó	y	construyó	
últimamente,	en	1939	otro	depósito	de	decantación	de	aguas,	aprovechando	
una	garganta	natural	del	terreno	y	formando	con	azud	una	presa	en	la	que	las	
aguas	sufren	una	suficiente	pérdida	de	velocidad	y	la	decantación	se	lleva	a	cabo	
con	los	resultados	convenientes,	que	son	los	de	que	las	aguas	sean	utilizadas	en	
lo	diversos	usos	públicos.	El	volumen	del	embalse	es	de	8.400	metros	cúbicos.	
Este	depósito	recoge	las	arenas	y	lodos	―sobre	todo	estos	últimos―	que	
escapan	de	los	anteriores	estanques	de	decantación,	con	lo	cual	y	en	virtud	del	
respetable	volumen	de	dicha	balsa,	las	aguas,	al	quedar	casi	en	reposo,	permiten	



favorablemente	la	acción	sedimentaria	de	los	materiales	en	suspensión	en	un	
gran	recorrido	y	durante	el	tiempo	suficiente	para	conseguir	la	clarificación,	ya	
que	siendo	el	volumen	de	aguas	a	clarificar	de	34	metros	cúbicos	hora,	se	tarda	
unos	10	días	en	llenar	el	embalse.	Además	se	sabe	que	el	volumen	de	lodos	y	
arenas	que	las	aguas	llevan	en	suspensión	es	el	0,83	por	%	del	volumen	de	éstas	
y	suponiendo	que	los	lavaderos	trabajen	a	plena	carga	las	24	horas	del	día	y	300	
días	al	año,	el	volumen	de	sedimento	será	de	2.000	metros	cúbicos	por	año	y	por	
tanto	el	volumen	de	sedimento	será	de	2.000	metros	cúbicos	por	año	y	por	tanto	
el	embalse	se	tarde	en	llenarse	cuatro	años.	Será	preciso	hacer	la	limpieza	cada	
cuatro	años	y	de	esa	forma	conseguimos	la	total	captación	de	las	arenas	e	
impurezas	de	las	aguas	dejando	éstas	en	buenas	condiciones	para	el	uso	público.	

	
Solicitude	de	José	de	la	Serna	Gasset	e	José	Vázquez	Cabanela	de	24	de	
abril	de	1944	dirixida	ao	Alcalde	de	Lousame	
	

Al	margen	de	los	terrenos	que	comprende	el	mencionado	registro,	en	plano	
inferior,	corre	el	arroyo	conocido	con	el	nombre	de	“Froxán”	o	“San	Finx”,	en	el	
cual	existe	un	embalse	o	estanque	de	decantación	que,	por	llevar	varios	años	sin	
limpieza,	cubre	de	arena	una	superficie	considerable	de	terreno	comunal	
inmediato	al	cauce.	Como	la	finalidad	de	tal	embalse	es	evitar	que	las	aguas	
lleven	fango	o	impurezas	perjudiciales	para	las	fincas	existentes	después	de	la	
presa	que	le	sosteniene,	se	halla	practicamente	inservible,	ya	que	habiéndose	
acumulado	en	él	hasta	la	altura	del	muro	de	contención	residuos	estériles	y	
areniscos	procedentes	de	fábricas	de	concentración	de	minerales	y	de	arrastres	
de	aguas	pluviales,	no	es	eficaz	si	no	se	vacía	y	limpia	en	forma	adecuada.	

	
Acta	da	reunión	entre	o	Alcalde	de	Lousame,	o	Xefe	da	Irmandade	Sindical	
de	Labradores	e	o	Director	Facultativo	da	Mina	en	6	de	xullo	de	1966	
	

El	Sr	Alcalde	hace	presente	al	referido	Sr.	Facultativo	la	alarma	producida	entre	
el	vecindario	al	saber	que	han	abierto	el	depósito	en	que	se	concentran	las	
arenas	producidas	por	la	mina,	y	que	han	salido	arrastradas	por	el	agua	varios	
centenares	de	metros	cúbicos	de	arena	que,	localizada	ahora	en	las	depresiones	
de	la	zona	alta	del	arroyo	San	Finx,	apenas	vengan	las	crecidas	del	invierno	serán	
arrastradas	con	gran	peligro	de	convertir	en	eriales	muchas	tierras	de	la	parte	
correspondiente	al	valle	que	dicho	arroyo	cruza	en	su	parte	inferior.	
Pide	en	nombre	de	todos	los	vecinos	que	tome	todas	las	medidas	de	previsión	
oportunas	para	que	las	aguas	del	arroyo	San	Finx	no	vuelvan	a	arrastrar	una	sola	
arena	de	las	producidas	por	la	mina,	y	que	respecto	a	las	que	han	salido	ahora	
tome	la	providencia	que	estime	conveniente	para	evitar	causen	daños	a	las	
fincas	y	que,	de	producirse,	habrán	de	responder	de	ellos.	
Hace	constar	el	Sr.	Alcalde	que	con	sumo	gusto	prestará	cuanta	ayuda	y	
colaboración	necesite	la	mina	para	su		más	eficaz	y	brillante	explotacón.	Pero	en	



manera	alguna	consentirá	que	se	cause	el	menor	daño	ni	perjuicio	en	los	bienes	
e	intereses	de	los	vecinos	del	término	causados	por	aquella	explotación.	
El	Sr.	jefe	de	la	Hermandad	hace	suyas	las	palabras	del	Sr.	Alcalde,	y	quiere	que	
conste	que	si	llegan	a	producirse	daños	por	el	arrastre	de	arenas	de	la	mina	San	
Finx	esta	hermandad	se	unirá	a	la	Alcaldía	para	entablar	cuantas	acciones	fueren	
necesarias	hasta	conseguir	la	plena	reparación	de	los	daños.	Y	desea	que	la	
Empresa	tome	todas	las	medidas	necesarias	para	evitar	los	perjuicios	tan	
cuantiosos	que	de	otro	modo	pueden	causarse,	ya	que	las	tierras	del	valle	bajo	
del	arroyo	San	Finx	son	muy	extensas	y	de	primerísima	calidad.	
El	Sr.	Director	Facultativo	de	Minas	San	Finx	manifiesta	que	aun	reconociendo	
que	ha	salido	alguna	arena	con	motivo	de	las	operaciones	llevadas	a	cabo	en	el	
depósito	correspondiente,	estas	han	sido	en	cantidad	insignificante	y	espera	no	
produzcan	el	menor	daño	por	considerarlas	perfectamente	absorvibles	por	la	
normal	corriente	del	Arroyo.	Y	promete	que	para	lo	sucesivo	la	Empresa	tomará	
todas	las	medidas	necesarias	y	efectuará	una	vigilancia	continua	que	hagan	
imposible	el	arrastre	de	arenas	por	el	arroyo,	y	no	habrá	lugar	a	daños	ni	a	
temores	de	que	se	produzcan.	
No	siendo	otro	el	objeto	de	esta	reunión,	se	levanta	y	termina	concretando	en	la	
presente	los	términos	de	la	advertencia	qué	comprende,	firmándola	todos	los	
señores	asistentes	ante	el	Secretario	del	Ayuntamiento	que	asistió	a	la	misma	y	
da	fé	de	su	contenido.	

	
Oficio	do	Alcalde	de	Lousame	ao	Gobernador	de	8	de	outubro	de	1966	
	

Excmo.	Señor:	
Las	minas	“San	Finx”,	enclavadas	en	este	término	municipal,	han	recogido	
siempre	la	enorme	cantidad	de	arena	que	producen	para	la	extracción	de	
minerales	en	un	cerrado	especialmente	construido	para	ello.	Y	ofrece	una	
importancia	capital	que	las	arenas	no	salgan	de	allí,	ya	que	en	otro	caso	son	
arrastradas	por	las	aguas	e	invaden	una	feracísima	vega	de	este	municipio	
convirtiéndola	en	zona	estéril.	
Tal	ocurrió	en	el	año	1.960	que,	con	motivo	de	unas	crecidas	se	rompió	un	tablón	
de	la	compuerta	del	cerramiento	antes	mencionado	y	por	alli	salieron	miles	de	
toneladas	de	arena	que	arrastradas	por	las	aguas	cubrieron	una	extensa	zona	de	
la	feraz	vega	referida	y	dejaron	estériles	muchas	tierras,	alguna	de	las	cuales	
continua	todavía	sin	vegetación	de	ninguna	clase.	
Y	ahora,	en	poder	de	otra	Empresa	las	minas	de	referencia,	mantienen	abierta	la	
compuerta	del	cerramiento	de	las	arenas	dando	lugar	a	una	salida	constante	de	
estas	que	va	depositándose	en	las	depresiones	del	arroyo	“San	Finx”	y	que	con	
las	crecidas	de	invierno	es	natural	vayan	a	depositarse	sobre	la	zona	del	valle	
que	normalmente	se	cubre	con	las	aguas	de	estas	avenidas.	Además	del	peligro	
que	supone	la	posibilidad	de	un	turbión	rápido	que	puede	incrementar	
anticipadamente	el	daño.	



Hemos	requerido	al	Facultativo	encargado	de	las	minas	para	que	cerrase	esa	
compuerta	y	tomara	todas	las	medidas	que	impidiera	la	salida	de	arenas	y	
observamos	que	ha	hecho	caso	omiso	de	tal	requerimiento	y	la	compuerta	sigue	
abierta	y	las	arenas	siguen	saliendo.	
Por	ello	y	ante	el	temor	de	que	vuelva	a	ocurrir	lo	del	año	1.960,	produciendo	los	
muy	cuantiosos	perjuicios	que	entonces	se	causaron,	lo	pongo	en	conocimiento	
de	V.	E.	por	si	estima	conveniente	intervenir	eficazmente	obligando	a	la	Empresa	
de	minas	“San	Finx”	a	que	mantenga	cerradas	las	compuertas	que	impiden	la	
salida	de	arenas,	y	se	les	haga	responsables	de	los	daños	que	por	
incumplimiento	pudieran	causarse	en	las	fértiles	tierras	de	la	comarca	que	
resulta	afectada.	
Del	verdadero	desastre	de	1.960,	puede	informarle	la	Cámara	Oficial	Sindical	
Agraria,	que	conoció	del	asunto;	y	el	simple	recuerdo	atemoriza	a	los	labradores	
dueños	de	las	tierras	amenazadas.	
Dios	guarde	a	V.	E.	muchos	años.	
Lousame,	8	de	Octubre	de	1.966.	

		
Oficio	do	Alcalde	de	Lousame	ao	Gobernador	de	5	de	decembro	de	1967	
	

Por	varios	señores	Concejales	ha	sido	advertida	esta	Alcaldía	que	las	Minas	San	
Finx	tienen	nuevamente	abierta	la	compuerta	de	la	escombrera,	por	la	cual	está	
saliendo	arena	con	el	agua	que	la	deposita	en	el	lecho	del	arroyo	que	lleva	el	
mismo	nombre,	y	se	teme	fundadamente	que	con	las	crecidas	invernales	estas	
arenas	vayan	a	extenderse	sobre	las	fértiles	tierras	del	valle	que	el	citado	arroyo	
atraviesa,	y	que	se	repita	la	catástrofe	de	1.960	que	convirtió	en	eriales	muchas	
parcelas	de	primerísima	calidad,	algunas	todavía	hoy	improductivas.	
En	los	años	1966	y	1967	hubimos	de	acudir	a	ese	Gobierno	para	que	se	obligara	a	
la	Empresa	a	cerrar	la	compuerta,	y	no	pasara	arena	al	río,	motivando	sus	
escritos	nos.	1.329	de	29	de	Noviembre	de	1.966,	y	385	de	20	de	Abril	de	1.967:	
ambos	del	Negociado	5.10.1.	
Y	ahora,	como	nuevamente	vuelve	a	estar	abierta	la	compuerta	de	la	
escombrera,	cunde	la	alarma	entre	los	propietarios	de	fincas	amenazadas,	
entrados	ya	en	la	época	invernal.	
Por	ello	ruego	a	V.E.	ordene	a	la	Empresa	de	Minas	San	Finx	que	cierre	el	
DEPOSITO	DE	ARENAS	de	modo	que	no	deje	pasar	la	menor	cantidad	de	estas	al	
lecho	del	arroyo.	

	
Plan	Anual	de	Labores	das	Minas	“San	Finx”	para	o	ano	1983	
	

Se	ha	cerrado	la	compuerta	que	existía	en	una	presa	en	el	río	y	que	origina	un	
gran	embalse	para	para	decantación	de	partículas	en	suspensión	procedentes	de	
nuestro	lavadero	y	que	ocasionaban	algún	daño	a	la	agricultura	ribereña	aguas	
abajo.	A	partir	de	la	presa	el	agua	circula	limpia,	con	lo	que	se	extinguió	el	daño	
y	se	acabaron	las	quejas	de	la	Cámara	Agraria.	



	
Informe	do	Servizo	do	Ambiente	Natural	da	Xunta	de	Galicia	con	data	12	de	
setembro	de	1991	
	

3.-	Medidas	anticontaminantes	adoptadas	y	estado	de	las	instalaciones		
En	su	día	se	construyó	una	presa	en	el	cauce	del	río	con	el	fin,	entre	otros,	de	
favorecer	la	decantación	de	las	partículas	sólidas	provenientes	de	los	arrastres	
en	su	vaso	y	evitar	el	enturbiamiento	de	las	aguas.	
Actualmente,	dicha	presa	se	encuentra	colmatada	con	lo	que	se	anula	su	
capacidad	de	depuración.	
Es	de	destacar	la	ausencia	de	medidas	que	eviten	la	erosión	hídrica	de	la	
escombrera,	como	son,	la	estabilización	de	los	taludes,	la	implantación	de	
cubierta	vegetal,	el	aterrazado,	etc.	
	

4.-	Análisis	de	aguas	
La	toma	de	muestras	se	efectuó	en	un	día	con	ausencia	de	precipitaciones,	aguas	
arriba	de	la	presa,	en	la	presa	y	aguas	abajo	de	la	misma.	Una	vez	analizadas,	se	
comprobó	una	moderada	acidez	en	las	aguas	de	la	presa,	valores	
moderadamente	altos	de	cinc,	tanto	en	la	presa	como	aguas	abajo	de	la	misma	y	
valores	muy	elevados	de	cobre	en	los	mismos	lugares.	
	

5.-	Peligros	para	el	ecosistema	y	posibles	infracciones	
La	presencia	de	metales	pesados	en	el	agua	y	los	ocasionales	enturbiamientos	en	
épocas	de	máxima	precipitación	alteran	sin	duda	en	ecosistema	fluvial	
superando	los	valores	máximos	tolerables.	La	ausencia	de	peces	detectada	en	el	
río,	entre	la	presa	mencionada	y	su	desembocadura	en	el	río	TRABA,	más	de	tres	
Kilómetros,	así	como	el	fracaso	de	diversas	repoblaciones	de	salmónidos	
efectuadas	por	este	Servicio	lo	confirman.	
Es	evidente	que	infringe	la	vigente	Ley	de	Pesca	Fluvial,	sin	perjuicio	de	que	
existan	otras	infracciones	de	disposiciones	legales	en	vigor	de	la	competencia	de	
otros	Servicios	u	Organismos.	
	

6.-	Medidas	a	tomar	
	

Escombrera:	 -	Estabilizado	de	taludes	
	 	 -	Aterrazamiento	
	 	 -	Reforestación	
	

Presa:	 	 -	Excavación	y	transporte	de	sedimento	a	vertedero	
	 	 		de	residuos	industriales	
	

Cauce:		 -	Limpieza	del	cauce	afectado	y	posterior	repoblación.	
	



Plans	Anuais	de	Labores	Minas	“San	Finx”	(1996-2000)	
	

	
	

	
	
	
	
	



Inventario,	Reconocimiento	y	Evaluación	de	Riesgos	de	balsas	mineras	y	
escombreras	de	la	Comunidad	Autónoma	Gallega	(1999)	
	
Fragmento	da	ficha	n.º	2030	do	“Inventario	de	Balsas	y	Escombreras	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	Galicia”,	relativa	ás	represas	mineiras	das	Minas	de	“San	Finx”:	
	

	
(...)	

	

	
	

	



Anteproyecto	básico	y	plan	director	para	la	rehabilitación	de	la	mina	“San	
Finx”	(Lousame)	realizado	para	a	Xunta	de	Galicia	(2002)	
	
Extracto	do	Plano	n.º	1	e	do	“Inventario,	Estado	
Actual	y	Actuaciones	Físicas”,	“2.5.6	Presas”	

	

	

Un	itinerario	transcurrirá	a	lo	largo	del	
río,	de	este	modo	se	podrá	disfrutar	
tanto	si	partimos	del	pueblo	como	de	la	
escuela,	de	un	recorrido	que	permite	
conocer	la	existencia	de	varios	molinos,	
la	vegetación	riparia,	etc.	El	trayecto	
finaliza	en	la	presa	grande,	o	presa	nº	2,	
donde	tras	un	acondicionamiento	desti-
nado	para	tal	fin,	si	se	desea,	se	podrá	
disfrutar	de	un	refrescante	baño.	

Los	posibles	recorridos	se	recogen	el	el	
plano	Nº	1	“Itinerarios	y	Acondiciona-
miento	de	Exterior”.	(...)	Se	dispondrán	
mesas,	bancos	y	carteles	informativos	a	
lo	largo	del	territorio	(...)	

El	entorno	de	la	presa	se	dotará	de	los	
medios	necesarios	para	quien	quiera	
aprovechar	para	comer,	relajarse,	e	in-
cluso	darse	un	baño,	una	vez	abandone	
el	coche	en	alguna	de	las	distintas	zonas	
destinadas	para	tal	fin,	desee	hacerlo.	

	
Ruta	de	Sendeirismo	das	Minas	de	San	Finx	(Concello	de	Lousame)	
	

Partindo	da	Praza	Teodomiro	Hidalgo	comezamos	a	camiñar	polo	medio	da	agra	
de	Cruido	ata	chegar	á	piscina	municipal,	onde	cambia	a	paisaxe	tras	meternos	
por	unha	vella	corredoira	que	nos	aproxima	á	aldea	de	Aldeagrande.	Alí,	na	
parte	alta	da	aldea	tomamos	o	camiño	polo	monte	cara	a	San	Finx.	Transcorridos	
uns	20	minutos,	albiscamos	o	“charco”	ou	balsa	de	decantación	da	mina,	que	
consiste	nun	pequeno	encoro	no	río	da	Mina	ou	Rabaceiras.	Este		encoro	
formaba	parte	das	instalacións	da	mina,	e	a	súa	función	consistía	na	decantación	
das	partículas	en	suspensión	e	areas	que	baixaban	na	auga	do	río.1	

	
		
	
																																																													
1	https://web.archive.org/save/http://www.concellodelousame.gal/index.php/gl/turismo/rutas-
de-sendeirismo/38-turismo/sendeirismo/142-ruta-de-sendeirismo-das-minas-de-san-finx	



Informe	da	Xunta	de	Galicia	de	25	de	outubro	de	2004		
	

...	se	desprende	que	el	estado	de	estas	concesiones	es	de	inactividad,	(constan	
autorizaciones	de	paralizaciones	temporales	en	los	años	1990,	91,	94	y	96,	no	
posteriores),	realizándose	únicamente	labores	conservación	y	vigilancia	de	las	
instalaciones.	Dicho	estado	se	prolonga	desde	el	año	1990,	debido	a	la	caída	de	
las	cotizaciones	de	estaño	y	wolframio.	Además	el	titular	no	ha	presentado	plan	
de	labores	desde	el	año	2000.	A		la	vista	de	los	antecedentes	expuestos	se	
informa	lo	siguiente:	
1.	Se	debe	requerir	al	titular	de	las	concesiones	para	que	en	el	plazo	máximo	de	
un	mes	presente	ante	esta	Delegación	Provincial	para	su	aprobación,	según	se	
establece	en	el	artículo	169	del	Reglamento	General	de	Normas	Básicas	de	
Seguridad	Minera	y	en	la	ITC.MIE.S.M.13.0.0l	de	dicho	Reglamento,	un	proyecto	
en	el	que	establezcan	las	medidas	de	seguridad	conducentes	a	garantizar	la	
seguridad	de	las	labores	paralizadas.	Asimismo	deberá	presentar	en	el	plazo	de	
tres	meses	Plan	de	Restauración	adaptado	a	la	realidad	de	la	explotación	y	
ajustado	a	lo	exigido	por	el	Real	Decreto	2994/1982,	de	15	de	octubre,	sobre	
restauración	del	espacio	natural	afectado	por	las	actividades	mineras,	el	cual	ya	
había	sido	requerido	por	esta	Delegación	el	21	de	septiembre	de	2001.	
2.	Independientemente	de	lo	anterior,	también	debe	requerirse	al	titular	de	las	
concesiones	para	que	en	el	plazo	de	seis	meses	se	reanuden	las	labores	de	
explotación,	advirtiéndole	que	en	caso	de	incumplimiento	se	procederá	al	inicio	
de	expediente	de	caducidad	de	las	concesiones,	en	virtud	del	artículo	109.g)	del	
Reglamento	General	para	el	Régimen	de	la	Minería.	Previamente,	en	el	plazo	de	
tres	meses	desde	el	anterior	requerimiento,	deberá	presentarse	para	su	
aprobación	el	proyecto	de	explotación,	según	establecen	los	artículos	55	y/o	111	
(según	el	caso)del	Reglamento	General	de	Normas	Básicas	de	Seguridad	Minera,	
acompañado	del	correspondiente	estudio	de	evaluación	ambiental	
correspondiente	a	ese	proyecto	de	explotación.	

	
Resolución	de	transmisión	de	dereitos	mineiros	do	Grupo	Mineiro	San	Finx	
de	30	de	decembro	de	2008	
	

Esta	autorización	queda	condicionada	á	presentación,	na	Delegación	Provincial	
da	Consellería	de	Innovación	e	Industria	na	Coruña,	da	seguinte	documentación:	
(...)	
- Presentar,	no	prazo	de	tres	meses,	un	estudo	de	Impacto	Ambiental	do	

proxecto	que	nos	ocupa,	conforme	o	Real	Decreto	Lexislativo	1/2008,	de	
11	de	xaneiro,	polo	que	se	aproba	o	texto	refundido	da	Lei	de	Avaliación	
de	Impacto	Ambiental	de	proxectos,	e	demais	normativa	de	aplicación.	

	
	
	



Informe	da	Xunta	de	Galicia	de	5	de	decembro	de	2017	
	

En	canto	ao	estado	actual	do	entorno,	degradado	pola	actividade	anterior	á	
transmisión	dos	dereitos	á	empresa	actualmente	titular,	unicamente	podemos	
indicar	que	esa	transmisión	de	dereitos	implica	tamén	a	transmisión	das	obrigas	
administrativas	relativas	ao	restauración	dos	terreos	afectados	pola	actividade	
mineira,	incluídos	os	situados	na	zona	de	dominio	público	hidráulico.	
Neste	sentido,	presenta	especial	relevancia	a	problemática	relacionada	coa	
existencia	dás	dúas	presas	de	formigón	augas	abaixo	da	entulleira	da	
explotación.	Se	ben	non	consta	no	expediente	da	explotación	mineira	ningunha	
referencia	á	autorización	por	parte	da	autoridade	mineira	desas	instalacións,	
que	ademais	non	cumpren	ningunha	función	relacionada	co	proceso	
mineralúrxico	empregado	para	a	concentración	dos	minerais.	Descoñécese	o	
motivo	da	súa	construcción,	xa	que	tampouco	hai	constancia	da	autorización	
dun	aproveitamento	hidroeléctrico,	pero	a	afirmación	de	que	se	construíron	coa	
intención	de	xerar	un	depósito	de	lodos	non	ten	ningún	fundamento	técnico	en	
relación	coas	técnicas	tradicionalmente	empregadas	en	minaría,	xa	que	as	
concidións	que	se	atopan	no	couce	do	rego	son	totalmente	opostas	ás	necesarias	
para	provocar	unha	decantación	dos	sólidos	en	suspensión	(baixa	velocidade	do	
líquido	que	se	traduce	nun	alto	tempo	de	residencia),	e	ademais	unha	vez	que	se	
produce	un	verquido	ao	medio	externo,	o	que	se	pretende	é	a	dispersión	dos	
contaminantes,	non	a	súa	concentración.	Non	obstante,	o	que	si	é	certo	é	que	as	
ditas	presas	atópanse	colmatadas	con	sedimentos	arrastrados	desde	a	entulleira	
da	explotación.	
Consideramos	que,	no	marco	do	plan	de	restauración,	e	sempre	baixo	a	xestión	
por	parte	do	organismo	de	cunca	por	estar	en	dominio	hidráulico,	a	empresa	
explotadora	deberá	por	os	medios	necesarios	para	revertir	a	situación	existente.	

	
Informe	da	Xunta	de	Galicia	de	21	de	xaneiro	de	2019	
	

Esta	jefatura	territorial	de	A	Coruña	ha	venido	manteniendo	desde	que	se	
analizó	la	denuncia	de	la	asociación	“Petón	do	Lobo”	el	14/03/2016,	dudas	sobre	
el	pretendido	uso	de	estas	presas	de	hormigón	(concrete	dam)	en	el	proceso	
mineraúrgico	de	la	mina	de	San	Finx.	Fundamentalmente	en	el	informe	de	
15/04/2016	se	ha	mantenido	que	el	uso	más	probable	es	el	hidroeléctrico.	
	

Esta	jefatura	territorial	ha	conseguido	localizar	estas	estructuras	en	una	foto	
aérea	muy	poco	conocida,	la	fotografía	americana	serie	A	de	1945-1946.	Se	
adjunta	esa	fotografía,	obtenida	de	www.ign.es	(página	oficial	del	Instituto	
Geográfico	Nacional).	
	



	
	
	

Se	observa	la	obra	de	cierre	de	la	presa	de	hormigón	(concrete	dam)	mayor.	En	
el	borde	sur	de	la	obra	de	cierre	se	inicia	una	huella	cuya	traza	coincide	
perfectamente	con	una	curva	de	nivel.	Al	final	de	esta	traza	hay	otra	traza,	ésta	
perpendicular	a	las	curvas	de	nivel,	que	une	la	obra	superior	con	el	lecho	del	rio.	
Es	indudable	que	la	primera	traza	es	la	obra	de	canalización	de	las	aguas,	que	
permite	mantener	su	energía	potencial,	hasta	la	segunda	traza,	que	se	
corresponde	con	el	elemento	de	canalización	que	permite	aprovechar	la	energía	
hidroeléctrica	de	las	aguas.	Debo	resaltar	que	la	presa	de	hormigón	tiene	su	
dispositivo	de	alivio	en	la	parte	sur,	es	decir,	del	mismo	lado	que	la	obra	de	
canalización	indicada,	corroborando	lo	observado.	
	

Esta	es	una	prueba	irrefutable	del	carácter	y	concepción	hidroeléctrica	de	la	
presa	de	hormigón	mayor	citada	reiteradamente	en	la	comunicación.	

	
	

 



39	

 

 

ANEXO III 
Caderno de actividades (actividade nº4) 

 

	
 

 

 

	

	

	

1.		O	que	vemos	cos	nosos	ollos	e	o	
que	non	podemos	ver.	

2.	Estudo	das	analíticas	de	auga.	

3.		Mapas	de	concentración	de	metais	
pesados	na	ría	de	Muros-Noia.	

4.	Bioacumulación	e	biomagnificación	
e	o	seu	efecto	na	saúde.	

5.	 Estudo	 de	 bioindicadores	 de	 con-
taminación.	 Macroinvertebrados	 flu-
viais.	

•  	



 

 

O que vemos cos nosos ollos e o que non podemos ver 
 
As	dúas	fotografías	seguintes	amosan	o	estado	do	río	en	dous	treitos	diferentes:	un	deles	
río	arriba	da	mina	e	o	outro	xusto	abaixo	da	represa	de	residuos	da	mina.	 

 

 

•  Que	diferenzas	podedes	atopar	entre	eses	dous	treitos?		
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
	

	
•  Considerades	que	algún	deses	treitos	pode	estar	contaminado?	Por	que?	

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	

	
A	cor	laranxa	no	leito	do	río	son	precipitados	de	óxido	de	ferro	e	outras	substancias	metá-
licas.	 Investigade	o	que	son	as	DRENAXES	ÁCIDAS	DE	MINA,	procurando	comprender	e	
explicar	o	seguinte	diagrama	relativo	á	súa	xeración	no	caso	das	minas	de	Sanfins:	

	

CADERNO DE ACTIVIDADES. A mina contamina. 1 



	
 

	
Como	 podedes	 ver	 non	 é	 só	 nas	 galerías	 da	 mina	 onde	 se	 xeran	 drenaxes	 ácidas.	 A	
escombreira	 onde	 se	acumulan	os	 residuos	 fica	exposta	 tamén	ao	osíxeno	e	á	auga	da	
chuvia	que	escoa,	contaminándose	e	pasando	ao	río	sen	ningún	tipo	de	tratamento.	 
	

O	seguinte	diagrama	relaciona	o	ciclo	hidrolóxico	coa	minaría.	 Imaxinade	que	tedes	que	
explicar	 a	 outro	 grupo	 os	 problemas	 causados	 por	 unha	mina	 coma	 a	 de	 Sanfins.	 Tra-
ballade	en	pequenos	grupos	para	preparar	esa	breve	exposición	a	partir	do	diagrama.	
	

	

	

Auga,	oxíxeno	e	piritas	reaccionan	
formando	ácido	sulfúrico	que	
disolve	os	metais	da	rocha	

Auga,	oxíxeno	e	restos	de	piritas	
expostos	na	escombreira	reaccionan	
formando	ácido	sulfúrico	que	disolve	
os	metais	

Infiltración	de	auga	

Galería	
Oxíxeno	>	

Os	metais	pesados	
incorpóranse	ao	cauce	
fluvial	dirixíndose	á	ría	

Escombreira	



 

 
 

Estudo das analíticas de auga 
 
Como	corroboraramos	na	anterior	actividade,	as	minas	metálicas	xeran	drenaxes	ácidas	
de	mina	que	causan	a	disolución	de	metais	pesados.	Mais,	que	son	os	metais	pesados? 
	

O	concepto	de	metal	pesado	non	está	claramente	definido	a	día	de	hoxe	pola	comunida-
de	científica.	En	termos	xenéricos,	e	referíndonos	a	eles	no	contexto	da	contaminación,	
responde	a	criterios	biolóxicos	definidos	en	función	da	súa	toxicidade. 
	

A	 seguinte	 táboa	 mostra	 un	 resumo	 das	 analíticas	 de	 metais	 pesados	 do	 organismo	
público	Augas	 de	 Galicia	 realizadas	 en	 diversos	 puntos	 do	 río	 San	 Fins	 (augas	 arriba	 e	
augas	abaixo	da	mina)	entre	2015	e	2016.	 
 

Elemento Cadmio	(μg/L) Cobre	(μg/L) Zinc	(μg/L) 

Augas	arriba <0,02 <1	até	1,4 <9	até	13 

Augas	abaixo 1,6	até	7,4 49	até	272 59	até	253 

NCA-MA 0,08 5 30 

 
A	última	fila	da	táboa	expresa	as	NCA-MA,	isto	é,	as	normas	de	calidade	ambiental	como	
media	anual.	Estas	Normas	están	reguladas	e	definidas	pola	Directiva	europea	da	auga.	
Esta	norma	establece	os	límites	de	concentración	de	contaminantes	que	non	deben	ser	
superados	co	fin	de	protexer	a	saúde	humana	e	o	ambiente. 
 
Observade	a	táboa	e	reflexionade: 

•  Segundo	 estas	 analíticas,	 cales	 son	 os	 metais	 pesados	 cos	 que	 a	 minaría	 con-
tamina	as	augas	en	Sanfins?	
	

___________________________________________________________________	

	
•  Que	 acontece	 augas	 arriba,	 onde	 a	minaría	 non	 afecta	 as	 augas?	 Supéranse	 os	

valores	máximos	que	establecen	as	normas	de	calidade	ambiental?	
	

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________	
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•  E	augas	abaixo,	que	é	o	que	sucede?	
	

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
	
	

•  Calculade,	 en	 promedio,	 en	 cantas	 veces	 se	 superan	 os	 límites	 definidos	 polas	
normas	 de	 calidade	 ambiental	 para	 o	 cadmio,	 cobre	 e	 zinc	 nas	 augas	 afectadas	
polas	drenaxes	ácidas	de	mina.		

	
	
	
	
	
	
	

•  Como	valorades	o	estado	destas	augas	despois	desta	reflexión?	
	

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________	
	

	
•  Como	valorades	o	 feito	de	que	a	mina	de	 Sanfins	 continúe	nesta	 altura	 sen	 sis-

temas	de	tratamento	para	impedir	a	contaminación	por	drenaxes	ácidas	de	mina?	
	

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
	

   



 

 

 

Mapas de concentración de metais pesados na ría de Muros-Noia 
	 
Para	esta	atividade	precisaredes	rever	dous	fotogramas	do	documental	San	Finx	1960	nos	
que	 se	 representan	 os	mapas	 de	 concentración	 de	 cobre	 e	 zinc	 na	 ría	 de	Muros-Noia.	
Estes	fotogramas	están	no	minuto	41:32	e	no	minuto	41:36.	
 

•  Observade	ben	os	fotogramas	e	sinalade	contornando	con	rotulador	no	seguinte	
mapa	da	ría	de	Muros-Noia	a	zona	coa	que	se	corresponden.	A	seguir,	coloreade	
a	zona	de	maior	concentración	destes	metais	pesados:	cobre	e	zinc.	

 

 

	

•  Que	ríos	desembocan	nesa	zona	do	Esteiro	do	Trava?	
___________________________________________________________________	
	

•  Reflexionade	sobre	as	posíbeis	causas	da	presenza	deses	metais	pesados.	
 __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Bioacumulación e biomagnificación e o seu efecto na saúde 
 
Acabades	de	ver	que	os	metais	pesados	cos	que	a	mina	contamina	o	río	Sanfins	son,	prin-
cipalmente,	o	cobre,	o	zinc	e	o	cadmio.	 

O	cobre	e	o	zinc	son	metais	que	os	seres	vivos	precisan	en	cantidades	moi	pequenas	para	
realizar	 funcións	 vitais.	 Porén,	niveis	 excesivos	deses	mesmos	elementos,	 como	os	pre-
sentes	no	río,	poden	resultar	extremadamente	tóxicos. 

No	 caso	 do	 cadmio,	 este	 metal	 non	 posúe	 función	 ningunha	 nos	 organismos,	 e	 a	 súa	
acumulación	causa	graves	doenzas.	O	cadmio	aparece	definido	na	Directiva	da	auga	como	
unha	 substancia	perigosa	prioritaria,	 pois	 alén	da	 súa	 toxicidade,	 persistencia	 e	 de	 ser	
bioacumulábel,	presenta	un	risco	significativo	para	o	medio	acuático	comunitario.	É	ade-
mais	unha	substancia	carcinoxénica,	isto	é,	que	propicia	a	aparición	do	cancro.	

A	bioacumulación	é	un	proceso	polo	cal	unha	substancia	non	biodegradábel	(como	
os	metais	pesados)	se	acumula	nos	organismos	ao	ser	absorbida	directamente	do	medio	
(por	exemplo,	consumindo	auga	contaminada)	ou	indirectamente,	cando	un	organismo	se	
alimenta	doutro	previamente	contaminado. 

A	biomagnificación	é	un	fenómeno	que	consiste	nunha	acumulación	progresiva	ao	
longo	da	cadea	trófica	das	substancias	non	biodegradábeis.	Sendo	así	que	canto	maior	o	
nivel	trófico,	maior	será	a	concentración	desas	substancias. 

A	imaxe	da	dereita	pertence	ao	libro	
A	 mina	 contamina.	 Ilustra	 o	 que	
acontece	cos	metais	pesados	nunha	
cadea	 trófica	 a	 partir	 dun	 bidueiro	
que	está	ao	pé	do	 río	contaminado	
e	 que,	 polo	 tanto,	 absorbe	 auga	
cargada	de	metais	pesados.		

•  Apetécevos	explicar	a	imaxe	
tendo	en	conta	os	conceptos	
de	bioacumulación	e	bio-
magnificación?	
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INCREMENTO	DA	
CONTAMINACIÓN	

NA	CADEA	
TROFICA	



•  Atrevédesvos	agora	a	explicar	este	outro	exemplo	a	partir	 tamén	dun	 río	conta-
minado	con	metais	pesados?	

	

		

	

•  Describide	 outro	 exemplo	 de	 bioacumulación	 que	 se	 podería	 dar	 como	 conse-
cuencia	 da	 contaminación	 do	 río	 e	 da	 ría	 afectadas	 pola	mina	 de	 Sanfins.	Unha	
axudiña?	Lembrade	ou	revede	o	que	se	fala	no	documental	San	Finx	1960	sobre	a	
bioacumulación	en	moluscos.	

	

	

UN	EXEMPLO	DAS	CONSECUENCIAS	DA	CONTAMINACIÓN	POR	CADMIO 

A	doenza	itai-itai	no	Xapón 
	

O	nome	desta	doenza	significa	“doe-doe”	polas	terríbeis	dores	que	provoca. 

A	 causa:	 a	 contaminación	 por	 cadmio	 no	 río	 Jintzu	 derivada	 da	 actividade	
mineira.	O	cadmio	acumulábase	no	corpo	humano	a	través	da	auga	“potábel”	ou	
a	través	do	consumo	de	alimentos	cultivados	empregando	auga	contaminada	no	
regadío,	neste	caso,	principalmente	arroz.		 

As	 consecuencias:	 fracturas	 óseas,	 malformacións	 no	 esqueleto,	 anemia,	 dis-
fucións	nos	riles,	nos	testículos	e	no	olfacto,	alteracións	de	células	sanguíneas,	e	
todo	isto	acompañado	dunha	dor	extrema. 

As	 persoas	 afectadas	 gañaron	 no	 1968	 o	 pleito	 ao	 que	 levaron	 a	 empresa	
mineira,	 recoñecendo	 a	 esta	 como	 única	 responsábel	 da	 súa	 doenza.	 O	 caso	
deixou	 en	 evidencia	 como	 outras	 minas	 tamén	 estaban	 causando	 graves	 pro-
blemas	de	saúde	ás	poboacións.	

•  Queredes	procurar	máis	información	na	rede	sobre	esta	doenza?	



 
	

 
 

 

Estudo de bioindicadores de contaminación.  

Macroinvertebrados fluviais.	 
	

Nesta	actividade	reproducimos	partes	do	Informe	de	resultados:	
Estudio	 de	 los	 macroinvertebrados	 fluviales	 en	 el	 río	 San	 Fins	
(Lousame,	 2017).	 	Este	 informe	 foi	 promovido	 pola	 Asociación	
Verdegaia	coa	intención	de,	tal	e	como	se	menciona	na	súa	xus-
tificación,	 “contribuír	 a	 determinar	 o	 grao	 de	 afectación	 do	
medio	 receptor	 e	proporcionar	ás	administracións	 responsábeis	
datos	ao	respecto”	 
	

Mais	 que	 son	 os	 macroinvertebrados?	 Son	 animais	 como	
insectos,	crustáceos,	moluscos	e	anélidos	que	miden	0,5	mm	ou	
máis,	e	que	moran	en	ecosistemas	de	auga	doce.	Son	os	organismos	que	con	maior	fre-
cuencia	se	utilizan	como	bioindicadores	nos	estudos	sobre	contaminación	de	ríos,	isto	é:	
ofrecen	 información	 sobre	 as	 características	 ecolóxicas	 dun	 ecosistema	 a	 través	 do	
estudo	 da	 súa	 presenza	 ou	 ausencia	 e/ou	 do	 seu	 estado.	 Algúns	 destes	 macroin-

vertebrados	 só	 viven	 en	 augas	 moi	 limpas,	 en	
canto	outras	especies	son	capaces	de	tolerar	augas	
contaminadas.	 Canto	 maior	 sexa	 o	 número	 e	 a	
variedade	 de	 macroinvertebrados	 que	 viven	 nun	
río,	maior	será	a	calidade	das	súas	augas.	
	

Para	 levar	 a	 cabo	 estudos	 deste	 tipo	 é	 preciso	
seleccionar	puntos	de	mostraxe,	é	dicir,	escoller	os	
lugares	óptimos	para	recoller	as	mostras	que	des-
pois	se	analizan	e	estudan	no	laboratorio.	

 

!   Mostra de macroinvertebrados acuáticos previamente á súa conservación e etiquetado. 

 
A	continuación	podedes	observar	o	mapa	(tirado	do	propio	Estudo)	no	que	se	sinalan	as	
catro	estacións	de	mostraxe: 
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•  Destacade	con	rotulador	azul	o	percurso	do	río	no	que	se	toman	as	mostras.	
	

•  Localizade	a	represa	grande	rodeándoa	con	vermello.	
	

•  Observade	como	as	estacións	de	mostraxe	SAN	FINS_01	e	SAN	FINS_02	están	río	
arriba	da	explotación	mineira	mentres	as	estacións	SAN	FINS_03	e	SAN	FINS_04	
están	río	abaixo.	

	

•  A	 continuación	 reprodúcese	un	 treito	do	 apartado	de	 conclusións	deste	 estudo.	
Lede	atentamente	o	texto	e	subliñade	o	que	consideredes	importante	para	com-
pletar	a	táboa	que	incluímos	ao	final.	

 
	

CONCLUSIÓNS	DO	ESTUDO	DE	MACROINVERTEBRADOS	NO	RÍO	SANFINS	
 

Clasificación do Estado Ecolóxico. Dos 4 treitos fluviais estudados no río San Fins, o estado eco-
lóxico dos treitos situados abaixo da explotación mineira fican clasificados como de calidade MALA 
e MODERADA (segundo se o treito estaba situado inmediatamente augas abaixo da presa de colas 
mineira (“Presa Maior”)-SANFINS _03- ou 1 quilómetro augas abaixo das escombreiras –
SANFINS_04-, respectivamente). Nestes treitos, a clasificación do estado ecolóxico estivo condi-
cionada polos niveis de calidade obtidos para as comunidades biolóxicas de macroinvertebrados 
(indicador de calidade biolóxico). Porén, o estado ecolóxico dos treitos situados augas arriba da 
explotación mineira –SANFINS_02 e SANFINS 01- presentaron calidades BOAS no que respecta 
tanto aos elementos biolóxicos como aos parámetros físico-químicos medidos in situ. 

Presións asociadas aos treitos de estudo. As principais presións detectadas mediante os ele-
mentos de calidade seleccionados neste estudo están ligadas aos elementos biolóxicos. A fauna 
bentónica de macroinvertebrados é considerada un elemento sensíbel á contaminación orgánica, 
por metais e pola degradación do hábitat fluvial. Os resultados obtidos do índice IBMWP nas 
estacións SANFINS_03 e SANFINS:04 reflicten un impacto neste sentido. 



Ademais, como se puido observar na xornada de mostraxes, a baixa calidade do hábitat fluvial 
para os macroinvertebrados debida aos depósitos de limos inflúen negativamente na diversidade 
de hábitats e na potencial colonización dos mesmos polos invertebrados. Esta afección afecta 
gravemente o medio natural fluvial esperábel en SANFINS_03, segundo os indicadores de 
calidade biolóxicos analizados, e contrasta, ademais, cos resultados obtidos augas arriba (SAN-
FINS_01 e SANFINS_02). 

Figura 10. Depósitos de limos na estación SANFINS_03. 

               

 

 

 

 

 

Comunidade de macroinvertebrados nos treitos de estudo. A comunidade de macroin-
vertebrados na estación SANFINS_01 está composta de 32 familias, das cales 11 delas son efe-
merópteros, plecópteros e tricópteros; e outras 11 odonatos, coleópteros e heteróptedos. As pro-
porcións EPT/OCH e EPT/D reflicten unha comunidade diversa e característica dos ríos de mon-
taña de augas frías e osixenadas. En SANFINS_02 increméntase o número de familias de EPT 
atopadas e diminúe o valor da métrica OCH, aínda que seguen mantendo uns valores bos para 
augas frías, rápidas, osixenadas e con BOA calidade de hábitat para os macroinvertebrados. 
 

Figura 11. Dous taxóns de macroinvertebrados presentes en SANFINS_01 e SANFINS_02: Calopterygidae (ESQ) e Scirtidae (DER). 

 
 

En SANFINS_03 prodúcese unha diminuición moi apreciábel tanto na riqueza como na abun-
dancia de macroinvertebrados. Das 5 familias de macroinvertebrados presentes, só se detectou 1 
individuo pertencente ao grupo dos tricópteros, os cales tenden a ter unha baixa tolerancia á con-
taminación. Ademais, neste treito obsérvase que a densidade de macroinvertebrados se reduce 
drasticamente respecto aos outros treitos fluviais situados augas arriba da explotación mineira. 
De feito, aínda sendo os quironómidos unha das familias que en xeral ten unha maior tolerancia á 
contaminación, neste treito só se colleitaron 11 exemplares desta familia de dípteros en toda a 
mostra. No treito fluvial situado augas abaixo de SANFINS_03, SANFINS_04, a comunidade 
tende a recuperarse, aínda que continúa existindo unha baixa densidade de individuos.  Neste 
tramo predominan os taxóns do grupo dos dípteros (6 taxóns) o os tricópteros, observándose que 
a afección ao medio fluvial detectada en SANFINS_03 continúa aínda nesta estación. 

 



Agora	completade	a	táboa:	

 

MOSTRA SITUACIÓN N.º	DE	
FAMILIAS 

ESTADO	DA		
AUGA 

ESTADO	
ECOLÓXICO 

SANFINS	01	
 

    

SANFINS	02	
 

    

SANFINS	03	
	

    

SANFINS	04	
 

 
 

   

 
	

•  Por	 que	 diminúen	 drasticamente	 as	 comunidades	 de	 macroinvertebrados	 na	
estación	de	mostraxe	SANFINS_03	respecto	das	situadas	río	arriba	da	mina?	
	

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________	
	
	

•  Reflexionade	en	grupo	como	se	explica	que	a	comunidade	de	macroinvertebrados	
tenda	 a	 recuperarse	 na	 estación	 de	mostraxe	 SANFINS_04	 respecto	 da	 estación	
SANFINS_03.	

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________	
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ANEXO IV 
Imaxes aéreas de diferentes anos nas que se observa a progresiva 
colmatación da represa maior (presa n.º 2) da mina “San Finx”. 

 (actividade nº5) 

	



Imaxes aéreas da represa maior en diferentes anos 

 

 

NOTAS	
	
 __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________	


