Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

Plan director da Paisaxe Prior – Santa Comba ‐ Ponzos

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

ÍNDICE
Laboratorio de Patrimonio; Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Ficha técnica ...............................................................................................................................................................5
Presentación ...............................................................................................................................................................7
1. Obxecto do Plan Director ................................................................................................................................................... 7
2. Ámbito e obxectos de traballo ............................................................................................................................................ 9
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Definición.................................................................................................................................................................... 9
Situación administrativa ........................................................................................................................................... 11
Contexto xeográfico: medio físico e humano ........................................................................................................... 12
Contexto arqueolóxico e histórico ............................................................................................................................ 13

3. Situación actual e perspectivas do ámbito obxecto de traballo: análise DAFO .......................................................... 17
4. Proxección de Prior - Santa Comba - Ponzos como Paisaxe Cultural ......................................................................... 19
4.1. Definición básica ...................................................................................................................................................... 19
4.2. Actuacións básicas................................................................................................................................................... 19
4.3. Actuacións complementarias ................................................................................................................................... 26

5.
6.
7.
8.
9.

Diagrama de traballo ........................................................................................................................................................ 33
Presupostos orientativos ................................................................................................................................................... 35
Anexo 1 Outra visión da paisaxe: Prior - Santa Comba - Ponzos dende o mar ..............................................................
Anexo 2: Láminas ..................................................................................................................................................................
Anexo 3: Ruta Pasos e Palabras, guión para elaborar un Caderno para Educadores e unha Unidade Didáctica . ....

3

FICHA TÉCNICA
PLAN DIRECTOR DA PAISAXE PRIOR - SANTA COMBA - PONZOS
Coordinación: Xosé-Lois Armada e Carlos Otero Vilariño
Equipo redactor: Carlos Otero Vilariño e Xosé-Lois Armada
Contexto xeográfico e histórico: Lucía Meijueiro Barros
Prospección xeomagnética e resistividade: Pedro Carrasco
Material didáctico: Beatriz Gómez Arribas
Topografía mina Covarradeiras: João Fonte
Documentación e estudos técnico-históricos de arquitecturas: Rebeca Blanco-Rotea e Sonia García Rodríguez

Asesoramento: Víctor Alonso Troncoso e José López Hermida

Traballo realizado ó abeiro do convenio para a impartición de actividades de formación, planimetría arqueolóxica, documentación de elementos patrimoniais e elaboración dun plan director.
Asinado entre a Universidade da Coruña e o Laboratorio de Patrimonio (IEGPS-CSIC), con data de 29 de abril de 2010. Investigador responsable: Felipe Criado-Boado. Coordinador: Xosé-Lois Armada

5

Plan directorr Prior-Ponzos-San
nta Comba

án represen
ntadas en Prior
P
- Santa Comba - Ponzos, a
está
lo menos,
m
polo
o xacementto das Illas
s de Santa Comba, a
mina
a de ouro de Covarra
adeiras, o lavadoiro de
d ouro de
e
Pon
nzos e as ba
aterías de defensa
d
cos
steira de Ca
abo Prior.

PRESENTTACIÓN
Este docu
umento é im
mperfecto e selectivo. O é porque
e non
podemos, nin prete
endemos, esgotar
e
a totalidade das
posibilidad
Comba-Po
des que a paisaxe Prior-Santa
P
onzos
ofrece. A nosa propo
osta está encamiñada
e
a a un obxe
ectivo
concreto: investigar e xestionar o patrimonio, a historia e o
medio des
ste lugar co
omo unha única entidade indisolluble,
como unh
ha paisaxe cultural. Tanto
T
é as
sí que o termo
paisaxe cultural
c
pa
arécenos redundante,
r
, porque ¿qué
paisaxe en
e Galicia non é cu
ultural, non é produto
o da
influencia da acción humana so
obre o med
dio natural, e do
medio com
mo limitado
or ou inspira
ador da acc
ción human
na? É
por isto que no sucesivo
s
fa
alaremos só
s de pais
saxe,
sobreente
endendo a súa
s dimensiión cultural.

Xa que log
go, poñemo
os o noso punto
p
de mira en douss
cam
mpos de acc
ción principa
ais:
Investig
gar, docum
mentar, pro
otexer e visibilizar
v
o
patrimo
onio materia
al e inmate
erial relacio
onado coass
activida
ades transfo
ormadoras da
d paisaxe da zona.

•

Traslad
dar á socied
dade a idea
a de que esttamos ante
e
unha paisaxe producida por un encontro
o
inextrica
able entre o medio na
atural e as actividades
a
s
humana
as, e non sinxelament
s
te ante un espazo no
o
que se insiren bens patrimoniais.

Os fitos desta follla de ruta
a son pre
edominantemente
inmateria
ais. Non p
propoñemos
s construírr infraestru
uturas,
senón co
oñecemento
o. E este coñecemen
nto non se pode
deter na
a descrición
n da paisaxe Prior - Santa Com
mba Ponzos. A través del propo
oñémonos facer aflorrar os
porqués e os cómo
os históricos
s e naturaiis desta pa
aisaxe.
Non prop
poñemos apostar pola
a instalación
n de dispossitivos
museográficos, sen
nón de dispositivos cognitivoss que
axuden -ó
- visitante
e, ó turista, ó veciño ou ó alum
mno- a
entenderr e experim
mentar este lugar. Esta
a decisión non é
caprichos
sa, nin obed
dece a interreses alleos
s a este con
ntexto
de traballo.

Propoñemo
os, pois, da
ar un primeiiro paso de
entro dunha
a
estra
atexia a longo prazo, que ten
t
como obxectivo
o
inve
estigar e xe
estionar de
e xeito orga
anizado e consciente
e
esta
a paisaxe. Esta activ
vidade pod
de ter com
mo axentess
principais a Universidad
de da Co
oruña (Fac
cultade de
e
Hum
manidades),, promotorra deste Plan Dire
ector, e a
Soc
ciedade Cultural Colum
mba, de Covas.
C
Coa asistencia
a
técn
nica e o asesorame
ento debido, ambas entidadess
pode
erán liderar e coordin
nar os traba
allos que teñan
t
lugarr
aquí, evitando que se su
ucedan actuacións pu
untuais non
coorrdinadas po
or parte de instancias diversas. Hai
H que terr
en conta
c
o ele
evado poten
ncial turístic
co da zona
a, que é un
luga
ar de ocio preferente
p
p
para
veciños
s da comarrca, e pode
e
cheg
gar a atrae
er actuación
ns de adec
cuación e actividades
a
s
econ
nómicas no
on desexablles.

Sen emb
bargo, o achegament
a
to global á paisaxe que
aconsella a perspecttiva que ad
doptamos entra
e
en co
onflito
coa viabillidade econ
nómica da proposta, que esgotarían
calquera presuposto
o posible só
s en cara
acterizar dende
unha perrspectiva multidisciplin
m
nar a tota
alidade de dita
paisaxe. Tamén
T
ocorrre que os achegamen
a
ntos exhaus
stivos
son moi difíciles de
e trasladarr á sociedade. Por outra
banda, ca
alquera que coñeza o lugar poderrá entenderr que,
ante todo, o que poiidamos pro
opoñer aquíí debe ter como
c
obxectivo primeiro e fundamenta
al a protecc
ción dun es
spazo
absolutam
mente excep
pcional na bisbarra
b
de Ferrolterra,, polo
seu estado de conse
ervación, po
olo seu valo
or paisaxísttico e
polo que supón na
a oferta de
e ocio actu
ual e futura
a da
comarca.

Por outra banda, teranse
t
prresentes as
a resultass
mate
eriais e in
nformacións
s derivada
as das inttervenciónss
arqu
ueolóxicas xa realiza
adas no xacemento
x
de Santa
a
Com
mba, e que no marco desta
d
colaboración enttre o Grupo
o
de Investigació
ón HAAT-UD
DC e o LaP
Pa-CSIC prretendemoss
que sexan reva
alorizadas.

Por todo isto propore
emos aquí un conxuntto de actuac
cións
que, aínd
da que pensadas
p
dende unha perspe
ectiva
paisaxístic
ca global dende
d
o punto
p
de vista
v
espac
cial e
cultural, te
eñen que ce
entrarse nun conxunto ben definid
do de
bens, e co
ombater un
n conxunto tamén
t
moi ben definid
do de
axentes e riscos de alteración
a
de
esta paisax
xe.
Así pois este Pla
an Directorr, que po
ode ser mellor
m
considerad
do unha folla de ruta,
r
prete
ende ser unha
ferramenta
a para propoñer e coorrdinar acc
cións
conducenttes a visib
bilizar e fa
acer máis intelixible unha
paisaxe singular na costa ártab
bra, constru
uída a parttir de
dúas actividades tra
ansformado
oras princip
pais: a minería
aurífera e o control do
d tráfico marítimo. Am
mbas activid
dades

•

que gara
antan e orde
enen a parrticipación social
s
no prroceso
de investtigación e xestión desta
a paisaxe.

1.

OBX
XECTO DO
O PLAN DIRECTOR
I
Este
e Plan Direc
ctor pode ser
s entendid
do como un
nha folla de
e
ruta que perm
mita, en prim
meira insta
ancia: 1) prropoñer un
conx
xunto de ac
ctuacións axeitadas e realistas co
onducentess
a prrotexer e difundir
d
du
un xeito críttico a paisa
axe cultural
Prio
or - Santa Comba - Pon
nzos; e 2) deseñar
d
estrratexias

Ermida d e Santa Co
omba
zóns princip
palmente:
Foi tomada en base a dúas raz
esidade de resolver os
s dous prin
ncipais hánd
dicaps
1. A nece
deste proxecto: escaseza
a orzame
entaria e non
dispoñibilidade do
os terreos. Para isto selecciona
aranse
aquelas
s accións que sendo
o de alto impacto so
ocial e
patrimo
onial, non supoñan
n intervencións ma
ateriais
relevantes, sendo
o baixo ou
u nulo o impacto so
obre a
paisaxe
e e os d
dereitos do
os veciños
s e institu
ucións
implicad
das.
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2. A invisibilidade actual, cara ó visitante, das razóns polas
que esta paisaxe é hoxe como é. Da importancia da
acción humana sobre a paisaxe hoxe apenas son
pegada lexible algunhas ruínas, mais o resto das
evidencias desta acción teñen que ser detectadas,
explicitadas, decodificadas por expertos.
Este Plan Director, dentro da súa inmaterialidade,
pretende ser moi pragmático. Ten que ofrecer un plan de
traballo útil e realizable, e polo tanto ser capaz de:
1. Establecer un ámbito espacial e uns obxectos concretos
de traballo.
2. Dentro das actuacións posibles para a súa investigación,
conservación e difusión, establecer as máis necesarias,
e dentro delas as máis rendibles.
3. Ordear estas actuacións.
4. Presupostar estas actuacións, coa maior precisión
posible.
5. Propoñer un modelo e axentes de xestión que coordinen
os traballos.
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2.

ÁMBITO E OBXECTO
OS DE TRA
ABALLO

2.1.

D
Definición
n

2.1.1.

Á
Ámbito
de traballo

É imprescindible es
stablecer e xustificar os límites
s do
ámbito de
e traballo pa
ara facelo xestionable.
x
Neste caso, os
límites téñ
ñense pensa
ado barallando catro fa
actores:
•

Ass posibilidades reais de
d xestión,, especialm
mente
de
e protección
n, que ofrece
e o ámbito definido.

•

Os
s valores hiistóricos, pa
atrimoniais e turísticos
s que
alb
berga.

•

A capacidad
de deste ámbito pa
ara entender e
ex
xplicar dend
de el a prác
ctica totalid
dade da paisaxe
cultural de Prior - Santa Comba - Po
onzos.

•

A necesidade de proc
curar a co
oincidencia con
lím
mites legais
s recoñecid
dos (i.e. dominio
d
pú
úblico
ma
arítimo terrrestre) que faciliten a protección da
áre
ea de trab
ballo ou a lo menos o seu des
slinde
sobre o terreo
o.

mos a distin
nción entre dous tipos
s de ámbitto de
Propoñem
traballo:
•
•

Físico, que de xeito continuo ou discon
ntinuo
delimite o espazo no
o que propoñemos actu
uar.
Inmateria
al, que abrangue
a
os mome
entos
históricos, e os fenó
ómenos cos
s que pode
emos
relacionarr as actividades desenvoltas
d
s no
ámbito de
d traballo,, e as qu
ue influíron
n na
conformación desta paisaxe
p

e
facto
ores, propo
oñemos qu
ue o
Considerando estes
sico de tra
aballo obx
xecto deste
e Plan Dirrector
ámbito fís
[Láminas 1 a 5] sexa o seguinte:
•

O dominio pú
úblico maríttimo-terresttre compren
ndido
en
ntre a Cala
a de Cela e o conc
cello de Narón,
pe
ercorrendo a grandes ra
asgos a cos
sta de O Prrioiro,
e as
a praias de
e Santa Com
mba e Ponz
zos.

•

a este dom
A servidume de paso adxacente
a
minio
pú
úblico.

•

O espazo delimitado
d
n Espacial de
polo Plan
Protección do
o Espacio Natural
N
de Cabo
C
Prior (PE5-R
R), tal e co
omo consta no PXOM do Concello de

Ferrol (28/12/2000
0). Neste do
ocumento en adiante o
chamarremos O Prioiro.
•

De xeito
o puntual, a área no que
q se localiza a mina
a
de Cova
arradeiras [Lámina
[
6].

ocupa no
o ámbito de
e traballo [Lámina 7]. Máis
M
brevem
mente,
podería dicirse que
e dende as
a Illas de
e Santa C
Comba
poderíase
e entenderr e explica
ar o conxu
unto da pa
aisaxe
costeira de
d Prior - Sa
anta Comba
a - Ponzos.

Poderíase obxectar que este ámbito é demasiado
o
plo, que as necesidade
es e condic
cións dos es
spazos que
e
amp
com
mprende son
n tan divers
sas que no
on é unha delimitación
d
operativa. E se
ería certo se
e estivésem
mos a pensa
ar en actuarr
e orrdear materrialmente todo este esp
pazo. Polo contrario,
c
a
nosa
a intención é definir ó ámbito es
spacial que
e contén oss
luga
ares necesa
arios para protexer,
p
en
ntender e ex
xplicar esta
a
pais
saxe. Á ho
ora de actu
uar materia
almente nela, a nosa
a
estra
atexia de traballo pa
asará por elixir
e
coidadosamente
e
luga
ares concrettos.

2.1.
1.2.

Obxe
ectos de traaballo

A am
mplitude do
o ámbitos de
d traballo procura ev
vitar o risco
o
de ofrecer
o
unh
ha visión fra
agmentaria desta pais
saxe. Mais,
denttro de esta
a amplitude
e, é preciso
o definir un
n conxunto
o
pech
hado de entidades que sex
xan suficie
entes para
a
com
mprender e explicar esta pais
saxe. As propostas,
ademais, reúne
en unha se
erie de cara
acterísticas que as fan
merrecedoras de
d actuació
óns materia
ais relevanttes. Intervirr
fund
damentalme
ente nelas
s sería posible e rendible.
Cha
amarémolas
s entidades
s principais
s.
Prop
poñemos o establece
emento de
e só dúas entidadess
principais:
O co
onxunto histórico
h
da
as Illas de
e Santa Comba
Prop
poñémolo como
c
tal po
olo seu espe
esor históric
co (alberga
a
resto
os dende o Ferro II ate
a a actualidade); porrque aporta
a
dato
os relevante
es xerados polas escav
vacións arq
queolóxicass
alí levadas a cabo; polo
p
seu precario estado
e
de
e
cons
servación e alto nivel de vulnera
abilidade, qu
ue reclama
a
a to
oma dalgun
nha medida
a urxente de
d consolid
dación e/ou
recu
uperación; pola súa veciñanza
a á praia de Santa
a
Com
mba, un refferente no ocio
o
de vec
ciños e turistas; poloss
valo
ores paisax
xísticos do
o lugar; po
ola función
n social e
relix
xiosa que te
en para os veciños de
e Cobas, ha
abida conta
a
que na ermida
a celébrase
e a romaría
a de Sta. Comba na
a
últim
ma semana de agosto; e pola posición centra
al que

As illas d e Santa Co
omba

A mina a ceo aberrto de Cova
arradeiras
s
Aínda qu
ue existen diferentes factores de
e índole prráctica
que desa
aconsellaría
an considerar este esp
pazo –propie
edade
privada dos
d terreos, distancia ó ámbito de traballo, ampla
extensión
n do xacem
mento [Lám
mina 8] que
e fai dificilmente
asumible
e o custe de
e calquera actuación
a
m
materialexissten
dous factores que ffan recomendable a súa inclusión. Por
unha ban
nda, a relevvancia desta
a mina, pois
s, de confirmarse
a súa adscrición rom
mana, a súa entidade é subliñablle non
só no co
ontexto de Galicia, se
enón mesm
mo da Pen
nínsula
Ibérica. Por
P outra b
banda, a posibilidade
p
e de desen
nvolver
actuación
ns non ma
ateriais de grande repercusión, como
poden ser
s
o relevamento da mina
a con téccnicas
topográficas avanza
adas, ou a realizació
ón de son
ndaxes
arqueolóx
xicas valora
ativas puntu
uais.
Por outra
o
banda, propoñe
emos estab
blecer unha
a serie
de entiidades co
omplementtarias, qu
ue polas súas
características pode
en axudar a mellor inv
vestigar, de
efinir e
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explicar esta
e
paisaxe
e, mais que
e non debe
en, por dive
ersas
razóns, se
er obxecto de
d actuacións materiais
s relevantes
s:

redu
undante e antiecon
nómico in
nvestir rec
cursos
impo
ortancia na adecuación
n das baterrías de Priorr.

de
e

Os portiños
p
de
e abrigo de
d A Cova e Sartaña
As batería
as costeira
as de Cabo
o Prior
Sendo un elemento da
d máxima relevancia para entender o
papel desta costa na
a defensa das
d Rías Alttas ate hox
xe, as
baterías presentan
p
o inconvinte
e de ter un
nha entidad
de tal
que fai in
neficaz calq
quera actua
ación que non
n
aparellle un
custe de execución
n e mantemento moi
m
elevado
o. Ó
contrario do
d que aco
ontece con entidades
e
c
como
as Illa
as de
Santa Com
mba, o únic
co xeito viab
ble de axeittar as baterrías é
reconstruíílas en certa
c
medida, o qu
ue suporía
a un
investimen
nto consid
derable, ademais
a
dos custes
s de
mantenem
mento, por non falar dos risco
os de disp
por ó
público un
nha infraesttrutura cons
struída moi vulnerable ante
vandalism
mos e incend
dios.

Amb
bos portiños
s, hoxe en uso, son un
nha expres
sión viva do
o
vínc
culo entre as
a xentes de
d Covas e o mar. Con
C
amboss
porttiños como
o base, po
odemos pro
ocurar argu
umentos e
dato
os para entender e explicar esta paisaxe tam
mén dende
e
o mar,
m
e non
n só dende
e a terra, como é habitual.
h
A
actu
uación mate
erial neles, en tanto es
stán en uso
o, pode darr
luga
ar a interfe
erencias no
on desexad
das cos se
eus actuaiss
usua
arios, que máis
m
ou menos fan un uso tradicio
onal deles.
A sú
úa incorporración no proxecto
p
é de xeito in
nmaterial, a
travé
és do trratamento da pesc
ca como actividade
e
transformadora
a desta pais
saxe e desttas xentes. A principal
ferra
amenta de
e traballo aquí
a
é a enquisa etnográfica,
e
emp
pregando té
écnicas de observación
o
n participantte.
O la
avadoiro de
e ouro de Ponzos
A co
onsideració
ón do lavad
doiro de Po
onzos como entidade
e
com
mplementaria resulta problemátiica. É un elemento
o
sobrranceiro de
d
arqueoloxía indu
ustrial, mais a súa
a
reha
abilitación, en canto vaia máis
s alá da liimpeza de
e
vexe
etación, pod
de implicar tamén un custe
c
elevad
do.

O se
eu papel ccomo testemuña do protagonism
p
mo da
actividade mineira n
neste espaz
zo é principa
al, mais non
n máis
importantte que o da mina de Covarrradeiras. A este
respecto, cabe subliñar o risc
co de confu
undir ó púb
blico ó
relaciona
ar ambas entidades, cando forma
an parte de
e dous
modelos ben diferentes de exp
plotación aurífera e de
e feito
foron exp
plotados en
n épocas diferentes. Dado
D
que o noso
obxectivo
o é poñer de relevo a importa
ancia da m
minería
aurífera como axxente trans
sformador desta pa
aisaxe,
Covarrad
deiras deb
be ser o protagon
nista, pola
a súa
excepcionalidade, antigüidade
e e polo que aínda
a non
sabemos
s dela, en tanto o lavadoiro
l
p
pode
ser u
un bo
complem
mento para investigar e contar co
omo a extra
acción
de ouro segue (ou volve) a se
er unha actividade rele
evante
nesta paisaxe a prin
ncipios do século
s
XX. Nun
N contextto que
podemos
s presumir d
de limitació
óns orzamen
ntarias, é p
preciso
evitar
actuacións
redunda
antes.
Inv
vestir
reccursos
abondoso
os no lava
adoiro, do que podem
mos saber moito
doadame
ente dende o estudo da
d documen
ntación, substrae
recursos para que sexan inve
ertidos na investigación de
Covarrad
deiras, tare
efa que creemos
c
m
máis
urxen
nte e
potenciallmente prod
dutiva.
O bosque fosilizad
do de Ponz
zos
O bosque
e fosilizado
o atopado baixo
b
a area
a da banda
a leste
de Ponz
zos, hai p
pouco temp
po (en ag
gosto de 2
2008),
constitúe
e un recurso
o moi singullar por diferrentes razón
ns.
É un
n recurso in
ntermitente, por dicilo dalgún xeito, en
tanto ap
parece e d
desaparece
e en funció
ón das ma
areas.
Facendo da necesidade virtude, esta ca
aracterística non
debe se
er considerada tanto
o un prob
blema com
mo un
elemento
o de incerttidume que
e potencia a atención dos
veciños de
d Ferrolterra, estudosos e interesados no tema,
sempre pendentes
p
d
da súa reap
parición.

Batterías en Prior
P
n, existen outros
o
xeitos de poñerr en valor estas
e
Porén
baterías que
q non imp
pliquen adecuación ma
aterial, como é a
súa inclus
sión no disc
curso como
o protagonis
sta relevantte na
construció
ón da paisa
axe cultural de Prior - Santa Com
mba Ponzos.
Por outra
o
banda, a co
onstrución do centro
o de
interpretac
ción das ba
aterías costteiras de Cabo
C
Prioriñ
ño fai
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Por outra
o
banda, este bos
sque petrifiicado é a mellor
“xanela no
n tempo” q
que atopamos no ámbiito de traba
allo, ou
a lo me
enos a má
áis tanxible
e, suxeren
nte e doad
da de
entenderr polo púb
blico xeral. Velaí unh
ha evidenccia da
mutabilid
dade da paisaxe, que en demasiiadas ocasiións é
percibida
a como unha
a realidade inmóbil.

La
avadoiro de
d Ponzos

Finalmente, cóm
mpre sinala
ar que a publicación re
ecente
de estud
dos relativo
os ás características desta form
mación
(Ramil Rego et al. 2010; Pego 2010) é rele
evante en te
ermos

Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

constan dous bens incluídos neste espazo: a
Necrópole de Santa Comba (código A1),
considerada como castro, asentamento fortificado
e necrópole, e con protección arqueolóxica; a
Ermida de Santa Comba (B12), con protección non
integral

do coñecemento científico da paisaxe, mais tamén
contribúe a estimular o interese da cidadanía.
O campo: cambios no parcelario agrario
As actividades agrícolas no entorno do ámbito de
traballo son esenciais para comprender a configuración da
paisaxe actual e comprobar os cambios que se están a
producir nela agora mesmo: concentración parcelaria,
abandono das explotacións e dos vellos camiños,
modificación na rede viaria, cambios na funcionalidade das
casas (de agrícola a turística e segunda vivenda), etc.
Neste senso é salientable o feito de que a recente
concentración parcelaria na zona veu a coincidir coa
aceleración do abandono do campo; hoxendía a meirande
parte das parcelas concentradas non son cultivadas.

2.2.

Situación administrativa

A área de traballo ten as seguintes consideracións dende
o punto de vista da ordenación do territorio [Láminas 9 a
14]:
•

•

•

A franxa costeira está baixo o dominio público
marítimo terrestre e a súa correspondente
servidume. Nela inclúense os portiños de abrigo de
A Cova e Sartaña, e o lavadoiro de ouro de Ponzos
O Prioiro esta cualificado no PXOM (28/12/2000)
como Solo Rústico de Espazo Natural. Tamén no
PXOM se prevé a redacción dun Plano Especial
para a súa protección (Plan Especial de
Protección do Espazo Natural de Cabo Prior PE-5R). No catálogo de bens protexidos do PXOM
constan dous bens incluídos neste espazo: as
Vigías de Prior (código C9), consideradas
fortificacións artilladas do século XVIII, con
protección non integral; e O Faro Prior (D1), con
protección non integral.
As Illas de Santa Comba e a franxa costeira
adxacente están cualificadas no PXOM como Solo
Rústico de Espazo Natural. Tamén no PXOM
prevese a redacción dun Plano Especial para a súa
protección (Plan Especial de Protección do Espazo
Natural da Illa e contorno de Santa Comba PE-6R). No catálogo de bens protexidos do PXOM

•

•

2.2.1.

A práctica totalidade do ámbito de traballo –con
excepción de Covarradeiras- está incluída na Rede
Natura.
O solo onde se atopa a mina de Covarradeiras
está cualificado como Solo Rústico de Protección
de Monte e Paisaxe Forestal. A mina consta no
catálogo de bens protexidos do PXOM como
explotación mineira de época romana, co código
A12 e protección arqueolóxica.

O POL: Plan de Ordenación do Litoral de
Galicia

Este plan, aprobado provisionalmente en xullo de 2010, e
en vías de aprobación definitiva, ten un doble interese
para o ámbito de traballo, o que xustifica que nos
deteñamos nel.
Por unha banda, regulará as actuacións posibles
nunha franxa costeira que é fundamental e abrangue a
práctica totalidade do ámbito de traballo, mais, por outra,
fornece un conxunto de datos de gran interese para nós,
no que atinxe á caracterización e mapeado do medio
natural, actividades humanas e patrimonio cultural e
natural do ámbito de traballo. Un exame da cartografía
deste Plan (que axuntamos no anexo gráfico) pon sobre a
mesa os seguintes datos:
Planeamento urbanístico
Non se observan diferencias co establecido no PXOM do
28/12/2000 [Láminas 9 a 14].
Planeamento sectorial
O único mais moi relevante dato que nos aporta o exame
da cartografía do Planeamento sectorial [Láminas 15 a 18]
é que a práctica totalidade do ámbito de traballo está
incluído dentro do Plan Eólico de Galicia. Só está fora
desta área a beira W de Cabo Prior.

Modelo territorial
Na cartografía do Modelo Territorial [Láminas 19 a 22]
recóllese como Espazo de Interese, neste caso de tipo
paisaxístico, a práctica totalidade do ámbito de traballo,
con excepción da banda E de Cabo Prior, as Illas de Santa
Comba, unha porción litoral anexa á praia de Sartaña, e o
areal de Ponzos.
Mapa de usos e elementos para a valoración
Nesta cartografía [láminas 23 a 26]
representada diversa información relevante:

atopamos

En primeiro lugar atopamos desenvolvida a figura dos
Espazos de Interese, que tal e como describe o POL,
“Comprende aqueles espazos que, con independencia da súa
situación nunha ou varias das áreas do Plan de Ordenación do
Territorio, posúen unhas características singulares e homoxéneas que
as fan merecedores dun especial recoñecemento.
Inclúense

nesta

categoría

espazos

que

posúen

unha

xeomorfoloxía singular, conteñen taxóns endémicos, vulnerables ou de
distribución reducida ou inciden no imaxinario colectivo do litoral de
Galicia.
[...] recóllense na Cartografía os espazos de interese que
aglutinan:
• Espazos de interese xeomorfolóxico.
• Espazos de interese de taxóns.
• Espazos de interese paisaxístico.
• Espazos de enerxía do relevo e exposición visual.
[...] A palabra taxón (as negriñas son nosas) fai referencia a un
obxecto concreto, zoolóxico ou botánico, que consiste nunha poboación
de organismos (ou un grupo de poboacións) clasificable.
[...] A exhaustiva análise da diversidade xeomorfolóxica do litoral
galego realizouse para este traballo, xunto cos valiosos estudos
consultados permitiunos identificar toda unha serie de espazos de
interese xeomorfolóxico ao longo da xeometría costeira. Cada un
deles

representa

un

exemplo

ilustrativo

da

singularidade

e

complexidade de procesos implicados na súa xénese.
[...] A denominada Área de Dinámica Litoral (ADL) é unha franxa
paralela á liña de costa que está sometida a procesos naturais de
erosión mariña. A súa extensión varía en función da configuración do
relevo, o tipo de rocha ou o seu grao coñecido de estabilidade ou
inestabilidade.
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[son considerados espazos con enerxía de relevo] aqueles que
debido á súa elevación con respecto á súa contorna máis próxima (a
cal lles confire un carácter icónico no litoral) unido á súa exposición á

2.3.

Contexto xeográfico: medio físico e
humano

San Martiño de Covas

franxa costeira (o que os fai recoñecibles desde a costa) confírelles
unha identidade propia. Hai que ter en conta que, á vez, estes espazos
polas súas características de elevación e exposición se converten en
excelentes miradoiros do litoral. Recolléronse as unidades de paisaxe
de gran cantil, os cabos, os fitos paisaxísticos e outros elementos
significativos do relevo costeiro, representativos non só polos seus
valores naturais, senón tamén polos culturais. Trátase de ámbitos de
importancia desde o punto de vista da súa representatividade como
fitos configuradores da paisaxe. Do mesmo xeito, están sometidos a
unha elevada exposición visual polo que calquera alteración que non
atenda aos seus trazos ou elementos significativos é susceptible de
xerar un impacto importante na paisaxe litoral.

Como podemos ver nas láminas correspondentes,
dentro do ámbito de traballo atopamos:
•

Un espazo de interese xeomorfolóxico: a praia de
Ponzos e os cantís que a pechan ó leste.

•

Un espazo de interese de taxón que abrangue a
práctica totalidade das praias de Santa Comba,
Ponzos e os terreos adxacentes cara ó interior.

•
•

Un espazo de interese paisaxístico -Cabo Priorque abrangue a banda N e W do Cabo Prior.
E, por último, o Alto de Cabo Prior como lugar con
enerxía de relevo.

Unidades de Paisaxe
O POL aborda unha caracterización máis polo miúdo da
costa galega, segmentándoa no que chama unidades de
paisaxe. No que atinxe ó noso ámbito de traballo,
atopamos catro unidades de paisaxe, que axuntamos, e
que como podemos ver abranguen unha superficie
meirande que a do ámbito de traballo. Estas unidades son
Ponzos, Santa Comba, Prioiro e Cabo Prior. Incluímos no
anexo gráfico os documentos que recollen no POL Galicia
estas catro unidades de paisaxe.
Cada unidade de paisaxe é caracterizada e avaliada,
incluíndo ademais uns obxectivos de calidade paisaxística
aínda en desenvolvemento.

A parroquia de San Martiño de Cobas forma parte da área
rural do Concello de Ferrol, provincia de A Coruña,
situándose na área noroccidental do mesmo. Con
anterioridade era parte do Concello de Serantes. Dentro
da organización eclesiástica, pertence como parroquia á
diócese de Mondoñedo-Ferrol. Previamente, formou unha
parroquia con sé na ermida de Santa Comba, xunto coas
veciñas Esmelle e San Xurxo da Mariña, para logo
pasaren a ser anexa á de Esmelle.
Os límites da parroquia son: ó N e ó W, o océano
Atlántico; ó S as parroquias veciñas de San Xoán de
Esmelle e de San Pedro de Marmancón; e ó L a parroquia
de Santa Uxía de Mandiá.
Á súa vez, a parroquia de Cobas está formada polos
seguintes lugares: Aldea, Campotes, Covarradeiras, Fonte
da Tella, A Pedreira, O Porto, As Poza, O Prioiro, Ragón,
O Vilar.
Dista 10 km da cidade de Ferrol e 63 km da cidade de
A Coruña.
Demografía

O monte da Lagoa é o punto máis alto da parroquia,
considerado
un
miradoiro
privilexiado
para
a
contemplación da paisaxe e como lugar de observación
astronómica.
A parroquia conta cunha serie de fontes naturais
dispersas ó longo da mesma. A principal corrente de auga
nace dos escorredoiros dos montes do lugar, para ir
desembocar ó Esmelle.
A concentración parcelaria, na que están involucradas
as parroquias de Cobas, Esmelle, Mandiá e Marmancón
comezou no ano 1982 e leva dende aquela sen
solucionarse, cos consecuentes problemas para a
explotación agrícola na zona.

Os datos tirados da revisión do Padrón do ano 2007
indican que a poboación total da parroquia ascendería a
970 habitantes. Desta cifra, 457 serían homes e os
restantes 513 serían mulleres. A poboación triplícase nos
meses de verán.

Actividades económicas

Xeografía física

Agora ben, a pesca e o marisqueo constitúen un
sector de actividade importante para a parroquia, dada a
riqueza marítima da zona e a súa situación costeira.

Como parroquia costeira que é, na súa paisaxe destacan
unha serie de elementos ó longo do seu litoral. Os máis
importantes son, sen dúbida, o cabo Prior e a enseada de
Cobas. Esta última serve de refuxio natural para as
embarcacións que navegan na zona, como lugar de
protección ante as inclemencias do tempo e do mar.
Os areais a destacar serían os de Ponzos, Santa Comba e
O Vilar. Tamén as puntas de Santa Comba, Soforno,
Longa, Xarrido, Chonco, Corveira, Aburrida, Roiba, Cela e
Branca, que articulan esa paisaxe.
As illas nas que se transformou unha antiga península
do litoral de Cobas suponen un punto a destacar na súa
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costa: na sita no medio atópase a ermida de Santa
Comba. No seu conxunto, trátase dun bo exemplo do
proceso de erosión ó que está sometido esta zona costeira
e que ten por resultado a modificación da súa paisaxe
litoral. Isto débese á acción do mar e do vento, por unha
banda, e ás peculiaridades da xeomorfoloxía costeira de
Cobas. A súa composición esquistosa, con rocha
doadamente erosionable, facilita que a acción continuada
do mar sobre ela modifique a paisaxe. O litoral desta
parroquia forma parte do Lugar de Importancia
Comunitaria de Costa Ártabra.

A parroquia de San Martiño de Cobas, como parte que é
do Concello de Ferrol, depende en boa medida do
principal núcleo do mesmo en canto á súa actividade
económica.

Outra actividade a destacar no pasado, como xa
temos sinalado, é a explotación mineira das vetas locais.
O terreo considérase fértil, con boas extensións de
bosque. Dase o cultivo de especies de xeito similar a
outras áreas galegas: cereais, legumes, pataca, froita, etc.
O gando é maioritariamente vacún; tamén se practica a
caza. A importancia da súa actividade agrícola pódese ver
moi ben reflectida na importancia e desenvolvimento nesta
parroquia do asociacionismo de carácter agrario, xa dende
os seu comezos nas primeiras décadas do século XX, pois

Plan directorr Prior-Ponzos-San
nta Comba

será sé de
d diversas asociación
ns de tal ín
ndole, así coma
c
tamén dou
utras de corrte máis lúd
dico.
As pra
aias e o ma
ar atraen a un
u considerrable número de
persoas in
nteresadas na práctica
a de deporttes coma o surf,
surf a vela, surf com
meta, moto acuática e submariniismo.
Isto é un elemento importante a considera
ar en relación á
actividade
e turística da zona, a sumar ó interese pola
paisaxe, tanto
t
máis canto que estamos a falar non só
s de
actividade
es estacion
nais depend
dentes do turismo, senón
tamén de
e prácticas deportivas
s ó longo de
d todo o ano,
organizadas polas es
scolas e clubes ferrolá
ás con alum
mnos
de Ferrolte
erra e arred
dores.

2.4.

C
Contexto
arqueoló
óxico e his
stórico

A vinc
culación his
stórica da paisaxe cu
ultural de Prior Santa Comba - Pon
nzos a dúas actividades principa
ais, a
minería e o control do tráfico ma
arítimo, ten
n xerado ó longo
do tempo un rexistro
o material e documental ó que xa
a nos
temos refe
erido nas pá
áxinas ante
eriores.

Se ben a historia desta pais
saxe é lon
nga e ben
interresante, co
omo amos
san os res
stos do bo
osque fósil
rece
entemente coñecidos,
c
as primeira
as pegadas
s humanass
sign
nificativas correspond
den á Id
dade do Ferro e,
conc
cretamente, ó xacem
mento castrrexo situad
do no que
e
hoxe
e son as
s Illas de
e Santa Comba.
C
Es
ste castro
o
cata
alogouse nun
n
momen
nto relativa
amente rec
cente, non
aparecendo re
ecollido na
as principais catalogacións e
inve
entarios arq
queolóxicos do Concelllo de Ferro
ol (Romero
o
1980; Romero e Pose 19
985 e 1997
7; Fernánde
ez Caínzoss
1987; Ramil Go
onzález 199
98). O primeiro traballo
o que refire
e
a sú
úa existenc
cia –e con
ncretamente
e a súa ide
entificación
com
mo castro- é a Tese de
e Licenciatu
ura de Parce
ero-Oubiña
a
(199
93: 50); an
nos despois, a mesm
ma adscrición cultural
para
a o xaceme
ento é propo
osta, aínda con interrog
gantes, porr
Gon
nzález Ferná
ández (200
00).

As
s dúas actu
uacións arq
queolóxicas realizadass ata a
data tiverron lugar na
a Illa do Me
edio, onde se
s atopa a e
ermida
de Santa
a Comba. A campaña
a de 2001 consistíu nunha
limpeza do perfil ssituado na zona de acceso á illa, ó
remate da
d escaleirra, e na súa
s
posteriior ampliacción a
través de
e dúas sondaxes. Os
s resultado
os amosan unha
ocupació
ón castrexa que semellla arrancar no século III a.C.
e que co
onsta de varrias fases que
q chegan
n á romanizzación.
Á fase máis
m
antiga correspond
de o achad
do dun obra
adoiro
siderúrxic
co, seguram
mente o res
sultado máis
s relevante desta
primeira campaña. Tras un ap
parente hia
ato, a última
a fase
de ocupación do
ocumentada
a corresponde á etapa
altomedie
eval.
A segunda campaña, realizada en
e novemb
bro de
2006, ató
ópase pend
dente de pu
ublicación. Consistíu
C
e
en seis
catas, tre
es delas situ
uadas no in
nterior da errmida e as o
outras
tres ados
sadas ós sseus muros
s exteriores
s. Caracteriizadas
pola súa escasa po
otencia, derron como re
esultado divversos
vestixios medievais,, incluidos dous
d
enterra
amentos.1

Aquí imos com
mentar bre
evemente a problem
mática
arqueolóx
xica, históric
ca e nalgú
úns casos patrimoniall das
entidades que este Plan
P
Directo
or establece
e como obxe
ectos
de traballo
o: o conxun
nto das Illas
s de Santa Comba, a mina
de ouro de Covarra
adeiras, o lavadoiro de minera
al de
Ponzos e as baterías
s costeiras de
d Cabo Prior.

Muro no cantil
c
pos to o descu
uberto polla erosión

Vista
a xeral da área esca
avada en 2001
2

corresponder a un p
posible foxo
o (González
z Fernándezz 2000
e 2002). A continuación da mesma,
m
en dirección oeste,
apréciase
e un montícculo, de sup
perficie actu
ualmente areosa,
que ten sido iden
ntificado co
omo un torreón (Gon
nzález
Fernánde
ez 2002: 3
30) ou com
mo os res
stos dun p
posible
parapeto de terra e pedra (Gon
nzález Ferná
ández 2000
0).

A prime
eira interven
nción arque
eolóxica, re
ealizada en
nove
embro de 2001,
2
perm
mitíu confirm
mar a identificación do
o
xace
emento com
mo un casttro costeiro
o localizado
o, case con
segu
uridade, nu
unha antiga península que a eros
sión mariña
a
transformou nos
n
tres illotes actuais. Está
á hipótese
e
asén
ntase, entrre outros argumentos
a
s, na locallización de
e
resto
os arqueoló
óxicos, con
ncretamente
e dun muro
o, no tramo
o
do cantil
c
situado nas inm
mediacións do actual acceso áss
illas. Esta estrructura atópase nunha zanxa qu
ue podería
a

En síntese, as escava
acións realizadas am
mosan,
polo tanto, a existtencia dun xacemento
o castrexo cuxa
ocupació
ón comeza n
na segunda
a Idade do Ferro
F
e man
ntense
durante parte da é
época romana. Trata
aríase, poiss, dun
típico castro costteiro vincu
ulado a unha economía
diversificada, que in
ntegraría a pesca e o marisque
eo (na
campaña
a de 2001 apareceu
u tamén un
u concheiro), o
comercio
o marítimo, a agricu
ultura e a gandería e a
explotación dos recu
ursos mineiro-metalúrx
xicos do enttorno.
Os
O
traballo
os arqueolóxicos pe
ermitiron ttamén
determinar que seg
guramente resultaría moi complexa a
musealiz
zación in sittu do xacem
mento. Entrre as razón
ns que
1

Info
ormación prrocedente dos paneis da
d exposició
ón Os
tesouros de Santa Comba. Esposición
E
das escavvacións
arqueolóx
xicas realiza
adas na Illa
a de Santa Comba (C
Covas),
celebrada
a en abril de
e 2008 na Facultade
F
de
e Humanidad
des de
Ferrol.
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desaconse
ellan unha intervenció
ón deste tipo atópan
nse o
actual es
stado de conservac
ción das estructuras
s; a
superposición de div
versas fase
es, con murros de corttan a
outros; a excesiva
e
ex
xposición a unhas con
ndicións natturais
adversas; as dificulta
ades de acceso á Illa do Medio; ou o
feito de que
q
nela se
s celebre unha roma
aría. Os re
estos
atopados durante as dúas camp
pañas de es
scavación foron,
f
de feito, cubertos unh
ha vez rema
atadas as mesmas.
m
A ocupación
o
m
medieval
da
a Illa do Me
edio, confirm
mada
polas dúa
as campañ
ñas de esc
cavación, conta
c
co apoio
a
documenttal e co testtemuño visible, aínda hoxe,
h
da errmida
consagrad
da a Santa
a Comba. Aínda que se ten es
scrito
sobre a prresenza dun mosteiro altomediev
val no lugarr, non
coñecemo
os ningún dato histó
órico que o acredite
e. A
mención máis
m
antiga
a á existenc
cia dunha ig
grexa data do 5
de marzo de 1110, nun
n docume
ento redacta
ado a instancias
do bispo composte
elán Diego
o Xelmírez
z que apa
arece
recollido na
n Historia Composte
elana (Llanttada 1997: 471473). A partir
p
deste primeiro documento, as menció
óns á
ermida re
esultan rela
ativamente abundantes e teñen sido
analizadas
s en diversa
as ocasións
s.

Aldao (s//d [1923])2 ou Dacosta (2002), defenden que a
os Covas e Covarra
orixe do
os topónimo
adeiras ató
ópase,
precisam
mente, nesta
as explotacións mineira
as.

pedra, lenda que
q
pertenc
ce a un co
onxunto de tradicións,
espa
allado pola
a Europa atlántica
a
e estudado por
p Alonso
o
Rom
mero (1991)), que seguramente é de orixe pre
ecristiá. Na
a
partte sur da Illla do Medio atópase unha pía ou posible
e
sarte
ego de ped
dra que se
e considera a barca da
d santa. A
tradición oral subliña
s
que estaba “tap
pado cunha
a lousa con
n
letra
as” (Gonzá
ález Ferná
ández 200
00), testem
muño que
e
debe
emos toma
ar con moita
a cautela pe
ero que, de
e ser certo,
valid
daría a súa interpretac
ción como sa
artego.

So
ondaxes na
a Illa do M
Medio
É tamé
én convinte aludir, nes
ste contexto
o, á referen
ncia ó
achado dunha
d
lousa
a circular, duns 4 cm de
d diámetro e cun
burato ce
entral, nas inmediació
óns do xace
emento de Santa
Comba. A peza con
ntén unha inscrición que
q
ten merecido
ectura
interpreta
acións lixeirramente dis
scordantes, pero cuia le
máis recente, basea
ada nunha revisión directa da pe
eza, é
Rebe Tra
asangiuge ((Pena Grañ
ña 2005). Trala
T
súa prrimeira
publicación nunha rrevista loca
al (Pena Graña 2002)) e en
internet, ten sido debatida por
p
diverso
os epigrafisstas e
lingüístas
s, polo xerral sen unh
ha revisión directa da
a peza
(Villar e Prósper 20
003; Rivas Fernández
z 2004; Ba
ascuas
2006; Blázquez
B
2009: 43-44
4). Malia a súa su
uposta
vinculació
ón a estruccturas arque
eolóxicas qu
ue foron po
ostas a

Sond
daxes na i lla do Med
dio, na ac tualidade
A ermid
da foi obxe
ecto de resttauración en
e diversass
fase
es entre os
o anos 1998 e 2007.
2
Sen embargo,
cons
sideramos que aínda precisa un estudo arq
quitectónico
o
deta
allado como
o o que prop
poñemos ne
este Plan Director.
D

Sartego próximo á ermida de
d Sta. Co mba
Á marxe
m
da do
ocumentaciión histórica
a, existen outros
o
datos etno
ográficos e materiais que resulta
an clarificad
dores
para a comprensión
c
n deste lu
ugar de cu
ulto. O follclore
popular fá
álanos da chegada da
d santa nunha
n
barca de
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Un
n elemento importante
e para explic
car a config
guración da
a
pais
saxe antiga
a de Prior - Santa Comba
C
- Ponzos é a
expllotación au
urífera a ceo aberto
o de Cov
varradeiras.
Atóp
pase no dominio
d
do
o xacemento primario
o de ouro
o
Vald
doviño-Aran
nga. Neste caso, o ourro asóciase a filóns de
e
cuarrzo con ars
senopirita, mentres
m
que ó surleste
e atópanse
e
tamé
én xaceme
entos cupríferos (Sán
nchez-Palencia 1997:
44; Sánchez-P
Palencia ett al. 1996: 36). A observación
o
actu
ual dos re
estos desta
a explotac
ción, malia a densa
a
cobe
ertura vex
xetal, amos
sa a súa entidade e unhass
cara
acterísticas que perm
miten pens
sar na sú
úa posible
e
expllotación en época romana. Algúns
s autores, como
c
Carré
é

2

“E
El nombre de
d esta parrroquia prov
viene indud
dablemente d
de las
gran
ndes excavac
ciones que d
de tiempo inm
memorial exiisten en el té
érmino,
proc
cedentes de
e la explotacción minera, créese qu
ue de oro. No ha
muc
cho se intenttó reanudarla
a, pero se ab
bandonaron los
l trabajos, y está
en litigio
l
la Soc
ciedad, no siin antes hab
ber encontra
ado en una g
galería
curio
osos objeto
os y arte
efactos emp
pleados an
ntiguamente. Hay
conc
cesiones reg
gistradas de pirita de hiierro” (Carré
é Aldao s/d [1923]:
354)).

Plan directorr Prior-Ponzos-San
nta Comba

descubertto pola ero
osión, cremos que é un achado
o que
merece cautela,
c
precisamente
e pola súa
a condición
n de
achado casual
c
e pola
p
súa absoluta
a
siingularidade
e no
panorama
a da epigrafía votiva do
o Noroeste peninsular.
p

Parece ser
s que os
s traballos centráronse
e no lugarr
5
coñe
ecido com
mo “O Picheiro”. O materia
al extraído
o
alma
acenábase na entrada do Piche
eiro e era levado ao
o
lava
adoiro da prraia de Ponzos median
nte unha vía
a (Picheiro-Pon
nzos, con va
agonetas) in
nstalada con tal fin.

O se
eguinte epis
sodio histórrico que é re
elevante mentar
é a explotación miineira en época con
ntemporáne
ea. A
comezos do século XX
X retómas
se a activid
dade mineirra en
Covas da
a man de Mr. Ellys Henry Thomas, enxeñeiro
inglés coñ
ñecido na zona
z
coma D. Eliseo. Parece serr que
nas prosp
peccións que levou a cabo
c
se ato
oparon pirita
as de
ferro, cobre e arsénico, que re
esultaron se
er auríferas
s. Hai
unha notic
cia do mom
mento que fala
f
de 200 ou 300 gra
amos
de ouro po
or tonelada (Santiago e González 2000).

comezo da I Guerrra Mundial. Coñécense, sen emb
bargo,
dilixencia
as aínda ne
esa data en
ntre a emprresa, a travvés do
seu representante, Nicasio Pérez Lóp
pez, conse
elleiroadministrrador e apo
oderado da dita socied
dade en Esspaña,
e a auto
oridade militar de Fe
errol, para a solicitud
de de
6
permisos
s para a exe
ecución de obras. Po
osteriormentte, hai
noticia de
e prospeccións en 195
52, baixo o franquismo
o, que
non pasa
aron dese estadio.

É na praiia onde estaba a cons
struirse a “F
Fábrica”, no
o
luga
ar de Falcu
ueira, que incluía os muíños, a casa de
e
bom
mbas (de au
uga, para o lavado do material)
m
e unha
u
traída
a
de tuberías. A maquina
aria sorpre
endía na época, en
espe
ecial unha gran
g
serra e a caldeira
a francesa.

Joh
hn Maitlan
n Kienel, xeológo inglés, ffoi o
responsa
able da acttividade má
áis recente. Foi o pro
omotor
das pros
speccións le
evadas a cabo
c
no ano 1991 polla súa
compañía
a, “Exploraciones mineras del Ca
antábrico, S
S. A.”.
Desta so
ociedade ta
amén form
maba parte Domingo Arzúa
Vázquez, daquela titular dos
s dereitos da explottación.
Descoñécense os rresultados das
d catas realizadas
r
n
nestas
datas.

Tamén hai informac
ción acerca
a dos traballladores da
a
mina
a, as condicións de tra
aballo e a conflictivida
c
ade xerada,
inclu
uindo episo
odios de folg
ga e incidentes relacio
onados coa
a
vida
a da mina.

El Correo
C
Galllego anunc
cia o 28 de xullo 1911 a
da mina
compra dos dereittos de explotación
e
a de
Covarrade
eiras por parte do vizconde de Barou, un
enxeñeiro francés. Nesas mesm
mas datas, baixo
b
a direc
cción
de D. Elis
seo, tamén
n comeza a explotación da mina do
Prioiro, en
n Penarroib
ba. Parece ser a praia
a de Ponzos, na
que se situaría un
u
lavadoiro, estaba
a chamad
da a
convertirse
e no centrro do proxe
ecto de exp
plotación mineira
desenvolv
vido na parrroquia pola
a empresa francesa
f
“M
Mines
de Cuivre do Ferrol” (Rue Rochambeau, París), socie
edade
que o vizc
conde de Ba
arou dirixía dende Fran
ncia, e D. Eliseo
E
Henry den
nde o terre
eo, coma descubridor
d
r dos filóns
s que
3
foi. Outra
a figura dire
ectiva desta
acada foi o señor Buis
sson,
enviado polo
p
vizcon
nde para realizar
r
tarrefas de ín
ndole
administra
ativa e a su
upervisión da
d construcc
ción da fábrica.4
Esta emp
presa tamé
én tiña inte
ereses en Espiñaredo
o (As
Pontes) e na Barqueiira (Cerdido
o).

Acttualmente, os restos da activid
dade mineira na
parroquia
a de Covvas atópan
nse en estado
e
de total
abandono, pero teñen dono: a empresa “Río Narcea
a Gold
Mines, S.A.” é a propietaria dos
s dereitos de
d explotación.
Ao redor d
desta actividade mineira
m
téñense
desenvollvido lendass e tradición
ns. Por exemplo, refere
encias
como a que
q
sinala que a “Cov
va da Serpe” comuniccaba a
mina de Covarrade
eiras con Tralocastro,
T
, xa en Essmelle
(Santiago
o e Gonzále
ez 2000).
Xun
nto á min
nería, a outra
o
activiidade de longo
trasfondo
o histórico e valor patriimonial é o control do tráfico
marítimo. Tamén na
as primeiras
s décadas do
d século X
XX hai
que situa
ar a aparición das batterías coste
eiras na con
ntorna
do cabo Prior e re
elacionadas
s coa importante basse de
Ferrol.

Ru
uinas do la
avadoiro en
e Ponzos
3

San
ntiago e Gon
nzález (2000
0) sinalan “N
Na mina do Prioiro,
P
locallizada
en Pe
enarroiba, po
ouco se traba
allou, e a ga
alería principa
al que comezaron
a abrrir está hoxe
e tapada porr dúas casetas de pesc
cadores. O plan
p
é
comu
unicalas mina
as cunha pra
aia próxima, para
p
alí emb
barcalo mate
erial, o
lavad
doiro de Pon
nzos, e ó igu
ual que hoxe
e o xornal destaca
d
os moitos
m
posto
os de traballo
o que se van
n crear”. El Correo
C
Galleg
go era daque
ela un
dos xornais
x
de Fe
errol.
4

Aug
gusto Buisso
on chega dou
us anos e medio
m
despois do comezo
o das
obras
s, coincidind
do, coma sin
nalan Santia
ago e Gonz
zález (2000)), cun
período de dificulttades económicas para a sociedade..

Porrén, coñéce
ese a existtencia xa antiga
a
de lu
ugares
de vixía ou
o atalaias no monte de
d Prior, o Prioiro.
P
Ese
e lugar
–a atalaia- tamén rrecibe o no
ome de “Co
oto dos Mo
ouros”,
como sin
nala Lópezz Hermida (2000). Es
ste autor ttamén

A explottación porr parte de
esta socie
edade doss
recu
ursos mineiros do luga
ar remata en
n 1914, coin
ncidindo co
o
5

Marieta 1, Marieta 2 e Marieta
a 3 eran as
s fases da explotación
previstas nun
n primeiro momento, pois
p
só a prim
meira delas foi levada a
cabo. Tres
s tamén foron
n as galerías
s abertas, qu
ue converxe
eron naquela
a
outra que saía ao de
evandito Pic
cheiro. Nas súas proxim
midades, en
barracóns de madeira
a, vivían os
s mineiros e demáis pe
ersoal. Pola
a
contra, os directivos, os “enxeñeiros”, residía
an nas “casa
as fronta da
a
igrexa vella
a”.

6

López Herm
L
mida (2004) transcribe e comentta o expediente,
proc
cedente do Archivo
A
Gene
eral Militar de
e Segovia, Sección
S
3ª, D
División
3ª, Legajo 25
57. Nos documentos contidos atopamos
a
vvaliosa
inforrmación sobre as obras a levar a ca
abo no ano 1914, así co
omo xa
atop
pamos as inttencións da colocación de baterías costeiras na
a zona
do cabo
c
Prior, co
omo logo aco
ontecerá.
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reproduce a testemuña dun veciño, que di ter visto no
lugar restos de casas redondas. Sinala ademais a
existencia hoxe de restos de lousa, ladrillos e un
“rectángulo con un agujero en el centro grabado en una
roca”. Tal enclave tería unha dobre función: a) a vixilancia
do mar, ante posibles ameazas; e b) a vixilancia do mar,
para a localización de baleas para a súa caza. A primeira,
o control do mar ante perigos ou ameazas, é o precedente
das baterías costeiras. De feito, xa dende este lugar dase
a alarma ante a localización da escuadra de Drake, que no
1589 presentouse na Coruña. Para iso empregábase un
sistema de aviso consistente en fogatas, cun código
propio.
López Hermida (2000) tamén recolle a noticia de
1710 dun centinela en tal lugar, e logo no 1800, de seren
tal atalaia a orixe do aviso da proximidade da escuadra
inglesa, que desembarcou na praia de Doniños.
En canto á localización e pesca de baleas, é preciso
indicar que a zona do cabo Prior ten tradición de pesca
baleeira. Xa entre os séculos XIII y XIV, O Prioiro,
fundación de Sobrado dos Monxes7, foi un punto de
recalada de baleeiros, fundamentalmente biscaínos, na
súa labor na zona. A causa da carga de impostos sobre
esta actividade na área, os pescadores trasladáronse á
costa coruñesa, para regresar xa no XVI a estas augas.
Un século despois desaparece este tipo de pesca na zona
(máis información en López Hermida 2000).
As baterías foron construidas baixo o goberno de
Primo de Rivera, concebidas dentro do sistema defensivo
da base naval ferrolá. A diferenza doutros lugares con
similares características, no caso das baterías costeiras de
Covas non se conservan os canóns e os edificios
atópanse en moi mal estado, moi degradados. Estes bens
están desafectados por Defensa.
As baterías do cabo Prior dispóñense a ambos lados
do faro8, nun total de tres: dúas de costa e unha antiaérea.
Estas denomináronse “Prior Norte”, “Prior Alto” e
7

Donado en A Coruña, a 15 de febreiro de 1158, por
Fernando II ao mosteiro de Sobrado dos Monxes.
8

A aprobación da instalación dun faro, de luz fixa, no NE do
cabo Prior, data de 1847. Este foi inaugurado en 1854.
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“Antiaérea Prior”. Ademáis das súas respectivas
construccións, hai elementos auxiliares, coma é o caso
dos túneles precisados para os proxectores. A orixe
destas baterías está no “Plan de Artillado del Frente
Marítimo de las Bases Navales de Ferrol-Coruña,
Cartagena y Mahón”, un R. D. de 13 de xuño de 1926,
aprobado baixo a dictadura de Primo de Rivera. O
obxectivo era a mellora na protección das costas, para o
que os avances técnicos de comezos do século XX
esixían maior tecnoloxía, isto é, eran precisos canóns máis
efectivos contra as melloras das corazas dos navíos.
Prior Norte estaba rematada a 19 de novembro de
1928, tan só faltaban as probas de fogo. Esta batería foi
desartillada no 36, dispersándose os canóns. Estes
volveron en distintos momentos, estando completa de
novo en 1945. No 1991 desartillouse definitivamente para
a súa conversión en chatarra. Para a súa construcción, foi
precisa a apertura dalgunha estrada na zona.
As obras de Prior Alto comezaron no 1928,
chegando as pezas dos canóns un ano despois. No 1933
realízanse as primeiras probas de fogo, quedando en
funcionamento a batería.
As obras de Antiaérea Prior alongáronse catro anos,
de 1929 a 1934. Tras un ano de funcionamento, foi
desartillada e as pezas desta batería trasladáronse, sen
volta, a Mahón.
Prior Norte, a primeira en ser artillada, chegou a
contar con catro canóns de costa Vickers, de 15.24cm de
calibre. A de Prior Alto, tivo dous canóns de costa Vickers,
de 38.1cm. A Antiaérea Prior contiña catro canóns
antiaéreos Vickers de 10.5cm.

Plan directorr Prior-Ponzos-San
nta Comba

3.

SITUACIÓ
ÓN ACTUAL
L E PERSPE
ECTIVAS DO
D
ÁMBITO OBXECTO DE TRABA
ALLO: ANÁ
ÁLISE DAF
FO
O sinxelo
o análise DAFO
D
que segue prettende serv
vir de
punto de partida para
a a reflexió
ón acerca das posibilid
dades
e problem
mas que pre
esenta a xestión do ám
mbito de tra
aballo
proposto. É ademais
s un acheg
gamento ax
xeitado parra ter
unha visiión de co
onxunto de
este espaz
zo e as súas
circunstan
ncias.

facer fo
ortes e arris
scadas inversións nes
ste espazo
o
que teñ
ñan como obxectivo a musealiz
zación doss
restos.
•

Debilida
ades
•

Es
scaseza de recursos económicos
e
s: non se prevé
p
aca
adar un fina
anciamento
o importante
e nin continuado
para desenv
volver actu
uacións. Non
N
é rea
alista
supoñer que esta situación poda
a revertirse
e no
me
edio prazo, polo que únco xeito
o de paliar esta
debilidade é ter esta
a circunsta
ancia pres
sente
durante a con
ncepción do
os traballos.

O resto
o arqueolóx
xico máis relevante,
r
a mina de
e
Covarra
adeiras, atópase en terreos particulares.
p
Este ob
bstáculo pod
de salvarse
e acadando
o un acordo
o
co pro
opietario que,
q
aínda
a que no
on permita
a
actuació
óns materriais releva
antes, si permita o
acceso de visitante
es sen menoscabo dos
s dereitos e
aproveittamento do
o solar por parte
p
do pro
opietario.

•

A magn
nitude dos trraballos nec
cesarios pa
ara adecuarr
á visita ou a outrros fins cullturais as baterias
b
de
e
Prior faii inviable ca
alquera prop
posta globa
al para este
e
conxuntto. En tod
do caso poderíase
p
pensar en
pequenas interve
encións sobre
s
espazos moi
concreto
os. A situ
uación des
ste conxun
nto é moi
delicada
a. Calquera
a actuación
n aquí deb
bería pasarr
por garrantir prime
eiro a seguridade dos visitantes,
hoxe co
omprometida.

•

Ausencia, polo de
d agora, dunha en
ntidade de
e
xestión recoñecida
a administrativa e so
ocialmente,
que ve
ele polo pa
atrimonio natural
n
e cultural
c
do
o
ámbito de trab
ballo. Nes
ste plano
o directorr
propoñe
emos a co
onstitución dunha fund
dación sen
ánimo de
d lucro que
e cumpla es
ste papel.

mais, a co
onstitución dunha peq
quena
Unha vez m
nidade de xestión serría unha fe
erramenta id
dónea
un
pa
ara evitalo.
•

Abandono
A
p
progresivo das
d
explota
acións agríícolas,
qu
ue provoca a extensió
ón de baldío
os convertid
dos en
au
uténticos e
espazos res
siduais apa
arentemente sen
va
alor e polo ttanto máis vulnerables
v
s.

•

Forte processo erosivo do litoral, nomeadamente
na
as illas de S
Santa Comba. Esta errosión comb
binada
co
o efecto d
dos temporrais, provoca a prog
gresiva
de
estrución de resto
os arqueo
olóxicos e de
in
nfraestrutura
as de acc
ceso. Neste
e plano director
prroponse a rrealización de
d estudos que avalíen este
prroceso, a levar a cabo
c
por xeomorfólog
x
gos e
es
specialistass en restau
uración arq
queolóxica. Estos
es
studos son
n o prime
eiro paso para valo
orar a
po
osibilidade de deter -o
ou polo men
nos atenuarr- este
prroceso.

Am
meazas

A escasa
e
po tencia do chan nas illas de Sa
anta
Comba
a fai sospeeitar que os restos arqueolóxxicos
sexan pouco
p
visiibles
•

É previsible que a esc
casa releva
ancia materrial e
vis
sibilidade do
os restos do
d castro de
e Santa Co
omba
impidan que sexa com
mprensible ou atractiv
vo ó
público e mes
smo imposibiliten a sú
úa conserva
ación
e consolidaci
ón. Esta debilidade palíase
c
p
evittando

•

Saturac
ción de visitantes na ép
poca estival, que pode
e
conduciir ó dete
erioro do actual estado
e
de
e
conserv
vación do conxunto e ó equilibrio do
o
ecosiste
ema. Limita
ar os espazo
os de estac
cionamento
o
pode se
er unha resp
posta a este
e risco.

•

Prolifera
ación de construción
ns, habitac
cionais ou
industria
ais, na orla
a costeira ou nos lug
gares máiss
conspic
cuos. A vixia
ancia dunha unidade de xestión,
xa citad
da, en comb
binación co
oa administrración local
e de cos
stas, deberrían minimiz
zar esta ameaza.

•

Descoo
ordinación entre as diversas actividades,
a
mesmo de adecu
uación ou de interpre
etación da
a
natureza ou o pattrimonio cu
ultural, que poidan terr
lugar ne
este espazo
o. Esta desc
coordinació
ón pode darr
lugar a desfuncionalidades e disonancias
s estéticas.

A escaleira
a de accesso á Illa do
o Medio (SSanta
Comba
a) foi desttruída por un tempo
oral no invverno
de 2010

Fortale
ezas
•

O estado de
e conservac
ción da me
eirande partte dos
es
spazos naturais e o patrimonio cultural
c
do á
ámbito
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de traballo é abs
solutamente
e excepciional,
especialmente
e nun lugar tan acheg
gado a un área
urb
bana.
•

•

•

•

Bo
oa parte do
o ámbito de
d traballo está dentrro do
dominio públiico marítimo-terrestre, coa protec
cción
que implica.
C
nzos é un
n referente
e na
Priior-Santa Comba-Pon
bis
sbarra como espazo natural e de
d ocio durante
tod
do o ano, te
endo abondosos visitan
ntes. Traba
allar a
pro
ol dunha xestión
x
so
ostible destte espazo non
sig
gnifica alonx
xar á xente del, se non ordenar o seu
acc
ceso e disfrrute.
A mina de Covarradeir
C
as, de con
nfirmarse a súa
adscrición rom
mana, é un
n referente arqueolóxico a
esc
cala rexional. Para confirmalo
o, é nece
esario
aco
ometer estu
udos e pros
speccións arqueolóxica
a
as na
mina.

convertido nun fac
ctor positivo
o, facendo ver que é
unha mirada
m
a un pasado re
emoto e differente que
e
só pode
emos desfru
utar moi de cando en vez.
v
Op
portunidad
des
•

Acadouse a masa crítica nec
cesaria para
a formalizarr
unha un
nidade de xestión
x
que
e coordine e tutele ass
actuació
ón no ám
mbito de traballo.
t
O presente
e
docume
ento pretend
de servir co
omo referen
ncia para a
formació
ón desta un
nidade e a formulación dos seuss
obxectiv
vos e xeito de traballo.

•

Acadouse a masa
m
crític
ca necesaria para
a
desenvo
olver un traballo de investigación que
e
afonde no coñ
ñecemento deste espazo
e
e
proporc
cione sopo
orte cienttífico para
a a súa
a
conserv
vación e valorización.

•

A práctica to
otalidade da
a liña de costa
c
e lug
gares
má
áis conspic
cuos da zo
ona de tra
aballo teñen un
ele
evado valor paisaxístico.

Este é o momento
o de acadar un equilib
brio entre o
desfrute
e e a conse
ervación de
este espazo
o, antes de
e
que os axentes na
aturais e as actuacións antrópicass
ocasion
nen novos danos no
os elementtos que o
integran
n. Neste sentido é moi importante
e actuar no
o
curto prrazo.

Unh
ha panorá mica de Santa
S
Com ba en inveerno
•

18

A aparición
a
do
o bosque fo
osilizado de
e Ponzos é unha
auténtica xanela no temp
po á que se
e lle pode sacar
s
mo
oito rende
emento no
o eido da difusión
n. A
inte
ermitencia das súa
as aparició
óns pode ser

eiidos da nattureza, histtoria, prehis
storia, etnog
grafía,
ettc. Ten ass cualidade
es que o poden faccer un
re
eferente pa
ara as visita
as escolare
es da bisba
arra, e
pa
ara apoiar as progra
amacións didácticas. Para
ap
proveitar e
esta oportu
unidade no
on abonda
a con
prroducir material did
dáctico. É imprescindible
im
mplicar ós profesores para que estes form
malicen
grrupos de traballo oficiales,
o
re
ecoñecidos pola
Consellería
C
de Educac
ción, para a elaboracción e
po
osta en marcha destes
s materiais didácticos. Neste
prroceso os profesore
es veranse
e asistidoss por
es
specialistass de diferen
ntes eidos, procedente
es por
ex
xemplo do C
CSIC e da UDC.

O faro e, ó fondo, as
a bateríass de Priorr
•

É da maior
m
impo
ortancia poñ
ñer sobre a mesa o
potencia
al didáctico
o que alberga este e
espazo noss

•

As
A
caracte
erísticas actuais
a
da
a vialidad
de e
es
stacioname
entos do lug
gar fan posible aínda o
ordear
ra
azonableme
ente o acce
eso dos vis
sitantes dun
n xeito
actuar
so
ostible.
Mais é imprescindible a
pa
aralelamentte en dúas
s direccións
s: mellorando as
co
ondicións dos actu
uais estac
cionamento
os, e
lim
mitando físiicamente ó acceso os
s recunchoss onde
se
e estaciona
a fora deles..

Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

4.
PROXECCIÓN DE PRIOR - SANTA COMBA
- PONZOS COMO PAISAXE CULTURAL
4.1.

arqueólogos e enxeñeiros para precisar o seu
funcionamento e cómo este pode entenderse e
explicarse dende os restos conservados. Detección
doutros elementos da explotación mineira no
entorno (elementos de transporte, galerías,
vivendas de traballadores, etc.).

Definición básica

Propoñemos que a xestión deste espazo como paisaxe
cultural se desenvolva en cinco áreas de actividade:
Xestión: Propoñemos a formalización de entidades
que coordinen e se responsabilicen do desenvolvemento
do conxunto de actuacións. Cremos que a súa creación é
importante por varias razóns: a necesidade de dar corpo a
unha instancia con capacidade xurídica e organizativa
para centralizar a coordinación dos traballos, visibilizar o
proxecto ó través dunha unidade de xerencia, e crear un
espazo para a participación formal das diferentes
instancias que poden chegar a formar parte del.
Investigación: É preciso contrastar numerosas
hipóteses en torno a fenómenos esenciais para
comprender e explicar este espazo, e xerar novo
coñecemento. Podemos destacar os seguintes obxectos
de estudo:
•

Orixe e características da mina de Covarradeiras.
Valoración da súa potencialidade arqueolóxica.
Mapeado das estruturas visibles.

•

Xacemento de Santa Comba. Mapeado da súa
extensión orixinal, valoración da potencialidade
arqueolóxica dos sucesivos momentos de
ocupación. Estudo histórico e antropolóxico deste
conxunto patrimonial e cultual no contexto doutros
contextos semellantes en Galicia e en Europa.

•

Baterías de Cabo Prior. Documentación do papel
destas baterías na defensa do Golfo Ártabro.
Documentación de episodios relevantes ou
ilustrativos da construción e servizo das baterías.
Enquisa etnográfica a persoal vinculado á
construción e servizo das baterías.

•

•

Portiños de abrigo de A Cova e Ponzos. Papel na
caza de baleas destes portiños. Enquisa
etnográfica a usuarios actuais orientada a definir o
seu funcionamento e utilidade, e acontecementos
singulares que puideran ter lugar neles.
Lavadoiro de ouro de Ponzos. Estudo deste
elemento de arqueoloxía industrial por parte de

• Construcións tradicionais e arquitectura popular.
Catalogación
dos
bens
inmobles
correspondentes a esta tipoloxía xeral. Análise
da súa función e significado cultural. Interaccións
co medio e modelo sostible (xeografía humana).
Valor estético destas manifestacións (historia da
arte).
•

Construción da paisaxe. Detectar as pegadas da
construción social da paisaxe en Prior - Santa
Comba - Ponzos. Estas pegadas poden ser
visibles (lavadoiro de ouro) ou non (cambios na
fauna mariña), intencionais (ermida de Santa
Comba) ou non (cambios na cobertura vexetal
orixinal). Precisamente serán de maior relevo os
factores non visibles e/ou non intencionais que
teñen transformado este espazo, e que o visitante
non informado non pode percibir.

Conservación e adecuación. A conservación dos
valores positivos desta paisaxe pode levarse a cabo dende
a vixilancia, denunciando aquelas actividades non
sostibles ou agresivas que podan ter lugar. Nun espazo
protexido como é a práctica totalidade desta paisaxe (coa
excepción de Covarradeiras), o respaldo legal non é un
problema. Mais esta paisaxe precisa tamén de medidas
activas de conservación: diagnose dos puntos onde a
erosión é máis activa no xacemento de Santa Comba e
adopción de medidas correctoras ou paliativas, limpeza de
vexetación do lavadoiro de Ponzos, estudo do estado de
conservación das baterías do Prior, etc. O mesmo feito de
traballar aquí, e de divulgar os valores deste espazo,
incrementando o aprezo da sociedade cara a el, é o
primeiro e máis importante paso para garantir a súa
conservación a través do incremento da súa valoración
social.
Formación. O desenvolvemento das propostas deste
Plan Director implica traballos que moi ben poden ser
realizados por equipas parcialmente integradas por

alumnado da UDC, contribuíndo á súa formación. Algúns
exemplos poden ser a ampliación da planimetría de Santa
Comba, a prospección superficial intensiva e a xeofísica, a
documentación e estudo arquitectónico da ermida de
Santa Comba ou a realización de proxectos de obra
específicos para a ordenación de espazos na área de
traballo.
Difusión. De pouco sirve investigar, documentar e
conservar esta paisaxe se as resultas non se devolven á
sociedade dun xeito que sexan comprensibles e
aproveitables. A difusión destas resultas ten desde logo
unha utilidade turística, pero a súa función principal
cremos que é a toma de conciencia da propia veciñanza
dos valores da paisaxe que habita, para que sexan os
primeiros interesados en protexela e habitala de xeito
sostible. Daquela, esta difusión pode entenderse tamén
como unha socialización das resultas. Non pode ter ós
visitantes como únicos destinatarios, senón á comunidade
local (tanto de Covas como de todo o concello) á que
chegado o caso haberá que dirixirse especificamente. Isto
se materializa nunha estratexia de difusión que vai máis
alá da elaboración de material divulgativo (paneis, guías,
etc), integrando o estudo de Prior - Santa Comba - Ponzos
no programa cultural da comunidade local, e mesmo
invitando á comunidade a participar no proceso de
produción de coñecemento dentro dun programa
organizado de cultura científica. O apoio e orientación da
Sociedade Cultural Columba antóllase fundamental a este
respecto.

4.2.

Actuacións básicas

De seguido propoñemos as actuacións necesarias para a
xestión sostible de Prior - Santa Comba - Ponzos como
Paisaxe Cultural. Distinguiremos entre as actuacións
básicas, que son consideradas imprescindibles para
acadar
este
obxectivo,
e
as
actuacións
complementarias, que son consideradas desexables,
mais realizables nun segundo momento. A maior parte das
actuacións propostas requiren, como mínimo, autorización
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia.
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4.2.1.

Xestión

Constitución dunha unidade de xestión
Formalizar unha unidade que xestione as actividades
propostas é a primeira actividade a desenvolver, co fin de:
•

Establecer unha unidade de xestión recoñecida,
visible e estable que coordine os traballos.

•

Ter unha instancia con capacidade legal para
desenvolver e representar o proxecto.

•

Recoñecer oficialmente o papel das diferentes
instancias participantes no proxecto.

Propoñemos que a unidade conte con representación da
Universidade da Coruña, do Concello de Ferrol, da
Sociedade Cultural Columba e doutras posibles
entidades.
Canto á forma que adquira esta unidade, propoñemos
a constitución dunha fundación sen ánimo de lucro, cun
padroado integrado por representantes da Universidade
da Coruña, do Concello de Ferrol, da Sociedade Cultural
Columba e doutras entidades. O padroado pode ampliarse
se se considera convinte, coa integración por exemplo de
empresas ou doutras entidades que invistan recursos no
proxecto.
Unha fundación ten personalidade xurídica e
administrativa
para
contratar
traballos,
solicitar
subvencións, etc. Dende ela pode establecerse a política a
seguir na xestión da paisaxe Prior - Santa Comba Ponzos e supervisar o traballos, que deben ser
executados á súa vez por especialistas convintemente
acreditados.

Este grupo de seguimento, que debe estar composto
por un número reducido de persoas (propoñemos un
máximo de catro), pode estar integrado por representantes
das mesmas entidades que integrarían o padroado da
Fundación.
Podemos poñer dous exemplos da necesidade da
formalización dun grupo de traballo deste estilo. En
primeiro lugar a construción do centro de interpretación
das baterías do Prioriño, que atinxe ás baterías do Prior a
nivel inmaterial: ademais da posibilidade de aportar
contidos para a interpretación das defensas costeiras
ferrolás, pódense desenvolver estratexias e actuacións de
difusión conxuntas. Por outra banda, está en proceso de
aprobación a construción dunha senda peonil entre
Ponzos e Campelo, que leva aparellada a instalación de
paneis interpretativos. Unha iniciativa deste estilo e o
ámbito ideal para a colaboración entre promotores
(Concellos de Ferrol, Narón e Valdoviño) e un grupo de
traballo como o que propoñemos.
Marco de colaboración entre a unidade de xestión,
a UDC e o LaPa
A UDC, o Lapa (CSIC) e a unidade de xestión do
proxecto que se defina deben aproveitar as oportunidades
e sinerxias que se dean entre elas conducentes a:
•

Garantir a calidade científico-técnica dos traballos,
incluíndo a publicación de resultados.

•

Aproveitar as súas capacidades técnicas e a
posibilidade de desenvolvemento de economías de
escala para abaratar os traballos.

•

Empregar o desenvolvemento deste Plan director
como campo de formación científico-técnica de
alumnos da UDC.

•

Promover e coordinar a publicación das resultas
dos traballos en revistas científicas.

Formalización dun grupo de traballo
Formalización dun grupo de traballo coas seguintes
funcións:
•

Tutelar a constitución da unidade de xestión.

•

Detectar as actuacións promovidas por instancias
externas que inflúan no ámbito de traballo a nivel
físico ou temático, e valorar a conveniencia de
participar ou intervir en cada actuación.

•
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Supervisar e coordinar as actuacións aprobadas
pola unidade de xestión xa constituída.

Un xeito de incardinar estes traballos pode ser a
redacción de convenios nos que se preestableza
claramente o custe e a composición das equipas de
traballo que van a desenvolver as actuacións.

4.2.2.

Investigación

Estudo histórico
Recompilación, síntese e revisión crítica da
documentación xerada en torno ó ámbito de traballo, é as
temáticas relacionadas co mesmo. Consulta de arquivos e
revisión da bibliografía existente, en particular a
historiográfica. Coidamos que algunha das prácticas dos
estudos de Biblioteconomía e Documentación da
Facultade de Humanidades podería levarse a este terreo.
Con máis razón aínda cabería pensar en tarefas de
iniciación á investigación para os estudantes do Grao de
Humanidades.
Ampliación da planimetría das Illas de Santa
Comba
No marco dos traballos nos que se inscribe este Plan
Director realizouse xa a planimetría da Illa do Medio. Sen
embargo, téñense observado evidencias da antiga
existencia dunha península unida a terra onde hoxe a
erosión deu lugar a tres illas e ó retroceso da liña de costa;
nos perfís das illas e deste tramo de costa podemos
observar claramente restos de estruturas e derrubes do
castro de Santa Comba. É por isto que só coa planimetría
das illas de Fora e do Toxo, e do tramo de costa
inmediato, teremos unha documentación integral do
xacemento.
A razón pola que non se ten levado xa a cabo este
traballo é o difícil acceso á Illa de Fora e á Illa do Toxo. No
primeiro caso, será necesario transportar en embarcación
a equipa de traballo, mentres que na Illa do Toxo será
necesario o emprego de equipo de escalada para
asegurar o acceso. Para a descrición da metodoloxía
empregada na Illa do Medio pode verse Armada et al. (no
prelo).
Prospección xeofísica

Prospección xeomagnética
A prospección xeofísica da susceptibilidade magnética
do subsolo, empregando en concreto un gradiómetro de
tipo fluxgate ofrece varias vantaxes:

Plan directorr Prior-Ponzos-San
nta Comba

•

É unha técn
nica de ba
aixo custe dada a ampla
a
superficie que
e é capaz de abarcar en
e pouco te
empo,
e o limitado traballo de
e postproce
esado de datos.
d
No
outras pala
abras, polo seu baixo
o custe é unha
téc
cnica de prospección pola que ca
ase que sempre
é rendible
r
apo
ostar.

•

É unha técniica complementaria doutras,
d
com
mo a
res
sistividade eléctrica, para a detección
n de
estruturas soterradas, pois
p
pode detectar
d
aqu
uelas
estruturas que, non alte
erando sign
nificativamen
nte a
res
sistencia ó paso de corrente
c
elé
éctrica, si poden
p
altterar signific
cativamente
e o campo magnético.
m

•

•

A naturreza do sub
bstrato, ou máis preciisamente a
existenc
cia ou non
n
de contraste
c
magnético
o
significa
ativo entre
e o subs
strato natu
ural e ass
estruturras arqueo
olóxicas so
oterradas, sexan en
positivo
o ou negativo, é crític
ca para o éxito
é
dunha
a
prospec
cción xeo
omagnética. Por ex
xemplo, a
presenz
za de caba
anas constrruídas en cachote
c
de
e
granito, sobre un
n substrato
o do mesm
mo granito,
pode pa
asar desap
percibida ou
u traducirse en formass
non deffinidas.
A unida
ade mínima
a de mostra
axe é, na práctica,
p
de
e
25x50 centímetros. É doad
do concluírr que esta
a
técnica non é a axeitada
a
pa
ara docume
entar restoss
dun tamaño inferrior ou vec
ciño a estta unidade
e
(como puideran ser burato
os de poste), sendo
o
idónea para docum
mentar estru
uturas linea
ais.

Valo
orando esta
as vantaxes
s e problem
mas, podemos concluírr
que é altamente recome
endable re
ealizar a prospección
p
xeom
magnética cun
c gradióm
metro de tip
po fluxgate das
d illas de
e
Fora
a e do Tox
xo. Descarttamos a prospección da Illa do
o
Med
dio e do trramo de co
osta adxac
cente pola presumible
e
pres
senza de contaminac
c
ión metálic
ca moderna
a, causada
a
pola
a romaría de
d Santa Co
omba e po
olo uso da zona
z
como
o
luga
ar de ocio.

arrido defin
nitivo das diferentes áreas
Previo ó ba
nse recoñe
ecementos de campo e ensaios para
realizaran
determinar qué mettodoloxía é a máis axe
eitada en fu
unción
das carracterísticass específic
cas de ca
ada zona,, coa
finalidade
e de obter o maior deta
alle e resolu
ución.

4.2.3.

Conservacción

Diagno
ose da situación patrimonia
p
al das Illa
as de
Santa Comba
Elaborac
ción dun info
orme técnic
co que dea conta do e
estado
de conse
ervación, vvulnerabilida
ade, amea
azas e evo
olución
previsible
e do esttado de conservación dos restos
arqueolóx
xicos localizados nas Illas de Sa
anta Comba
a e da
liña de costa inme
ediata. Esta
a diagnose
e, elaborad
da por
especialistas en resstauración de
d estruturas arqueoló
óxicas
e xeógra
afos ou edafólogos exp
pertos en procesos ero
osivos
costeiros
s, debe inccorporar un
nha propostta de actuación.
Esta pro
oposta de actuación poderá propor
p
me
edidas
paliativa
as (docume
entar aquele
es restos cuxa
c
destru
ucción
non se poda
p
evitar)) ou correc
ctoras (prop
por medida
as que
deteñan a destrucció
ón dos restos), ou com
mbinar amba
as.

Prosspección con
co xeorrad
dar e tomog
ografía elécctrica

A Illa
a de Fora: suave rellevo, vexettación baiixa e
esccasa acció
ón antrópiica recentte fana idó
ónea
Mais tamén pre
esenta inco
onvenientes
s que debe
emos
considerar antes do seu
s empreg
go:
•

É unha técnica moi sensible á presenza
a de
pe
equenos materiais
m
fe
erromagnéticos mode
ernos
(crravos, aram
mes, etc.), que
q provoca
an o sombrreado
e enmascara
amento das
s estruturas
s arqueolóx
xicas,
qu
ue tipicamen
nte dan lugar a anoma
alías moito máis
ten
nues que quedan polo tanto
o tapadas
s ou
diffuminadas nun rango
o de valo
ores demas
siado
am
mplo.

-

-

No caso da Illa do Me
edio, así como
c
na porción
p
do
o
xace
emento que
e se atopa
a na liña de costa, propoñemoss
com
mo alternativ
va o emprrego de xe
eorradar e tomografía
a
eléc
ctrica. Os trraballos a realizar consistirían en mediciónss
diferente
de
perfíís
en
forma
polas
es
áreass
pres
seleccionad
das polos recoñeceme
r
entos de campo.
c
En
conc
creto, o pro
oceso de tra
aballo comp
prendería as
s seguintess
fase
es:
Consu
ulta de dato
os bibliogrráficos da zona,
z
arque
eolóxicos e
xeolóx
xicos.
Recoñ
ñecemento xeolóxico-fo
otoxeolóxic
co.
Prospe
ección
xeofísica
x
por
me
edio
de
técnicass
Electro
omagnética
as (Xeorad
dar) ou Elléctricas (T
Tomografía
a
Eléctriica).
Proces
sado de da
atos, interprretación, correlación e confección
de info
orme.

Os ccantís está
án en conttínuo retro
oceso
óns para a accesibillidade á Illla do
Valorrar solució
Medio se
erá un tema
a preferentte deste esttudo. A esccaleira
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de acceso
o, que se viiña mantendo en perfe
ectas condic
cións
durante lo
ongo tempo, foi desttruída polos
s temporais de
2010. O in
ncremento da frecuenc
cia destes fortes
f
temp
porais
na nosa costa pod
de aconsellar solució
óns de ac
cceso
doadas de
e retirar no inverno.
Estudo de solució
óns para as baterías do Prior
Por
des
o
grande
histórico,
sgraza,
e
valor
a
monumentalidade e o atractivo das bateríías costeira
as de
Prior ven acompañad
do das dific
cultades que
e implican o seu
tamaño e extensiión e a limitada dispoñibilidade
orzamenta
aria que cabe
c
preve
er. No que
e atinxe á súa
conservac
ción, ou inclluso recons
strución, é im
mposible pe
ensar
en plans que abrang
gan á totalidade das instalacións
s, ou
cunhas característic
c
cas que es
sixan o se
eu peche ou
o a
disposición de vixilan
ncia. Mais estas
e
dificulttades deben ser
considerad
das como tales,
t
e non
n como imp
pedimentos para
pensar en
n calquera tiipo de interv
vención.

•

•

Garantir a segu
uridade durante a visita,
v
moi
compro
ometida na actualidad
de pola presenza de
e
buratos
s de ascens
sor e desniveis non sinalizados,
s
que po
or exemplo fan moi perigosa
p
a visita con
nenos. Provisiona
almente re
ecoméndas
se instalarr
sinais de
d advertencia ós visita
antes.
Propor unha sele
ección de elementos dentro do
o
conxuntto de restos suficiente
e para a ex
xplicación ó
público da natureza, histo
oria e función dass
baterías
s, e que faga
f
econo
omicamente
e viable a
propostta

•

Propor medidas concretas
c
d conservación para
de
a
unha pa
arte significativa do con
nxunto, no estado que
e
se con
nsidere imp
prescindible
e para eviitar a súa
a
ruína.

•

Propor solucións que
q fagan útil
ú parte da
as baterías,
dentro dunha proposta
p
s
sostible
e
en
termoss
ecolóxic
cos, patrimo
oniais e paisaxísticos.

•

Integrarr este plan
n de difus
sión no co
onxunto do
o
ámbito de traballo Prior - Santta Comba - Ponzos.

Os recursos qu
ue queremo
os xerar so
on a creación de
diferentes tipos de m
material e propostas de
e actividade
es:

Difussión

Elaboración de material didáctic
co
A pa
aisaxe cons
stituída pola
a parroquia de Covas (Ferrol)
(
non
é un
n espazo na
atural en si mesmo, se
enón que, malia
m
o que
e
pare
ece a simp
ple vista, trá
átase dunh
ha paisaxe cultural ou
hum
manizada (a
antrópica), na que está
e
moi presente
p
a
acciión do hom
me, de man
neira que este espazo
o é como é
porq
que foi conffigurado po
ola presenza humana continuada
a
desd
de a prehisttoria.

Propo
oñemos a realización dun estud
do que ex
xplore
diferentes posibilidad
des para a xestión da
d totalidade ou
dunha pa
arte das ba
aterías. A súa resulta debe se
er un
proxecto realista, qu
ue cumpra os
o seguinte
es fins:
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O lab
bor de difussión desenv
vólvese med
diante unha
a serie
de estrattexias e acccións dirix
xidas a ate
ender a cre
ecente
demanda
a dos difere
entes secto
ores da nos
sa poboació
ón e a
xerar, so
obre todo, u
un comprom
miso entre a sociedade
e e os
nosos be
ens cultura
ais, ofertando diverso
os programas de
actividades e produttos de difus
sión e inform
mación.
Un dos
d
elementos precis
sos para difundir
d
e dar a
coñecer os bens patrimoniais é a produ
ución de material
con voca
ación didácttica que teñ
ña os refere
entes nece
esarios
para en
ntender esstes bens e que todos
t
podiamos
interpreta
alos. Ademais, a súa distribución
n aberta a través
de internet, seguind
do unha filosofía open access, farrá que
calquera usuario poida ler, descargar,
d
c
copiar,
disttribuír,
imprimir, usalo… É dicir, trrátase dun
nha maneirra de
achegar informació
ón á xente
e sen xera
ar os cusstos e
problema
as das ediciións en pap
pel.

4.2.
2.4.

Nas ruinas
r
dass baterías abondan desniveis moi
perig osos

d bens culturais e ga
arantir a sú
úa transmissión a
legado de
xeracións
s futuras.

A acción humana
h
nun medio dado non te
en por que
e
esta
ar relaciona
ada coa des
strucción ou
u o empeorramento do
o
mes
smo. É un erro
e
frecuen
nte o pensa
ar que a rela
ación entre
e
amb
bos
os
dous
a
axentes
ten
necesariamente
e
cons
secuencias nocivas sobre todo
o na partte que lle
e
corrresponde á paisaxe. Po
olo tanto, este materia
al destinado
o
á difusión
d
e divulgación
n quere mostrar
m
a interacción
exis
stente entre
e o medio e as divers
sas socieda
ades que o
pobo
oaron ó lon
ngo da histo
oria.
A difusión é un dos piiares básico
os para darr a coñecerr
e fa
acer accesib
bles os acttivos e valo
ores patrimo
oniais. É o
méto
odo máis eficaz
e
para propiciar
p
a conservació
ón do noso
o

Caderno
o director
O Caderrno directo
or é unha recompilac
ción de texxtos e
material cartográficco que serrvirá como
o unha autoguía
perfecta para realizzar excursió
óns á zona
a. Este “cad
derno”
podería descargarsse directam
mente de in
nternet e sser un
recurso renovable,
r
a
ampliable e mellorable
e a suxerencia de
veciños e turistas, q
que podería
an tamén in
ncorporarse
e unha
vez revisados.
este documento expom
mos un exem
mplo
No anexo 3 de e
os e Palabrras, así com
mo un guión
n para
de ruta. A Ruta Paso
elaborar un Caderno
o para Educ
cadores e una
u sinxela
Unidade Didáctica .

Obradoirros didáctic
icos
Tratarías
se de propo
or e deseña
ar actividade
es que se podan
facer nos
s centros d
de ensino. Explicaríans
E
se os obxe
ectivos
da activ
vidade, req
quisitos téc
cnicos (mínimos), material
necesario
o, etc.

Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

Formación de grupos de traballo de docentes
Creemos necesario para o desenvolvemento tanto das
unidades didácticas como do resto de actividades de esta
índole a colaboración activa de profesorado cualificado.
Por esta razón desde este plan director propoñemos
empregar como ferramenta para o desenvolvemento
didáctico a constitución de grupos de traballo. A súa
finalidade é actualizar os coñecementos científicos e
didácticos para a súa aplicación na docencia. Estes
grupos están recoñecidos legalmente, dentro da figura de
centros de formación e recursos, conforme o establecido
na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de Maio, da Educación. Nela
se establecen como posibilidade para a mellora da
practica docente, mediante unha reflexión colectiva. Deste
xeito integramos este tipo de accións (a creación de
material didáctico) dentro do marco legal, aproveitando
tamén a oportunidade de obter financiamento para o
funcionamento dos grupos.
Propoñemos a creación de Grupos de traballo integrados
polos docentes que desenvolven o seu traballo nos
centros próximos á zona. De este xeito será máis doada a
implicación no proxecto e máis útil a súa colaboración pola
implicación que teñen co ámbito de traballo.
As canles para involucrar e informar ós docentes poden
ser o envío de mailing, e a visita persoal ós centros, para
presentar a iniciativa. Ó través destas canles podemos
informar da posibilidade de crear estes grupos de traballo,
facendo fincapé no procedemento para a súa formación.
As temáticas propostas poden relacionarse con diversas
materias, sempre enmarcadas dentro dos diversos
curricula.

Xornada de portas abertas
A realizar nun día festivo, no que debemos propor visitas
organizadas a certos lugares. Os guías da actividade
deben ser os propios veciños; é importante a súa
colaboración porque eles mellor que ninguén coñecen as
pequenas historias que agochan os lugares visitados. Son
lugares elixidos pola súa importancia e capacidade
ilustrativa que poden ser visitados de forma illada e que
deben cumprir as necesidades para este tipo de

actividades en termos de seguridade e accesibilidade
plena. Inicialmente propoñemos os seguintes lugares:
•

Ermida de Santa Comba: Visita á Illa do Medio,
cunha explicación da historia da ermida e das
tradicións que a rodean.

•

Baterías de Prior: Fundación e función. Relación
deste enclave coa idoneidade deste punto para o
control do tráfico ate o século XX.

•

Lavadoiro de ouro: Durante esta xornada
explícase a historia da mineiría galega en xeral e a
relevancia da minería do ouro na conformación
desta paisaxe.

Edición de guía para a visita en automóbil
O automóbil é o medio de transporte empregado pola
práctica totalidade dos visitantes, sendo moito menos
habitual a realización de itinerarios pedestres. É por isto
que preferimos marcar como obxectivo principal este perfil
de visitante, que certamente condiciona o xeito de elaborar
contidos para a difusión:
•

•

4.2.5.

Ordenación de espazos

Unha ordenación polo miúdo dos espazos comprendidos
dentro do ámbito de traballo non é obxecto deste Plan
Director, en tanto esixe da realización de proxectos de
obra detallados, que por outra parte ben puideran ser
elaborados dende a Escola Técnica de Arquitectura da
UDC, e segundo o caso pode implicar acordos cos
titulares dos terreos implicados, que poden modificar moito
o desenvolvemento polo miúdo do proposto.
En todo caso propoñemos aquí unha ordenación de
espazos, unha zonificación, que poda servir de punto de
partida para reflexionar sobre as necesidades e
posibilidades que a ordenación actual ofrece. O obxecto
desta ordenación sería acadar un acceso do público a
Prior - Santa Comba - Ponzos sostible en termos
ecolóxicos e patrimoniais, que ó mesmo tempo satisfaga a
súa demanda de ocio. Para isto teranse en conta as
seguintes necesidades:
•

Garantir un acceso seguro, dentro do razoable, ós
principais puntos de interese.

A guía debe orientar con claridade ó condutor do
automóbil, incluíndo coordenadas GPS dos puntos
chave, para introducilos nos actuais dispositivos de
navegación.

•

Dar resposta ós diversos usos da zona (turismo de
praia, pesca, etc.).

•

Manter estes usos dentro dun límite que garanta
un emprego sostible deste espazo.

Precisamente o transcorrer do itinerario será o fío
condutor da visita, e non outro que obrigue a facer
desprazamentos pouco lóxicos, que o visitante
seguramente descartará (i.e. non podemos facer
pasar tres veces polo mesmo sitio co fin de facer
un itinerario historicamente ordenado).

•

Nesta liña, evitar restricións excesivas, imposibles
de manter e vixiar e que sabemos por experiencia
que só dan lugar a usos desordenados. Un
exemplo podería ser limitar excesivamente os
espazos de estacionamento. Isto non evitaría a
afluencia de visitantes, sobre todo en verán, que
rematarían por estacionar en lugares non
ordenados, afectando ó entorno e comprometendo
a funcionalidade dos accesos.

•

Garantir a accesibilidade plena ós principais puntos
de interese. Entendemos aquí como accesibilidade
plena aquela que posibilita o acceso do conxunto
dos cidadáns con independencia das súas
características físicas, psíquicas, sociais e
económicas.

•

Estudar as posibilidades para establecer áreas de
expansión ordenadas para as zonas que rexistran
maior presión.

A guía debe incluír detalles sobre a transitabilidade
dos tramos da ruta, e especialmente tempos de
desprazamento en automóbil e a pé se é necesario.
O emprego de automóbil ofrece, entre outras vantaxes, a
posibilidade de recomendar a visita de lugares situados
fora do ámbito de traballo, pero que permitan comprendelo
mellor (i.e. outras baterías costeiras, castro de Lobadiz,
outras praias...).
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Accesib
bilidade

Estacionaamentos
Sinalamos
s nas lámin
nas 27 a 30
0 os estaciionamentos
s que
consideramos deberrían ser accesibles
a
de acordo cos
parámetro
os da LIO
ONDAU, e que ago
ora só o son
parcialmente. Os estacionam
mentos acc
cesibles deben
incorporarr a lo meno
os unha pra
aza de estacionamento
o que
cumpra as
a caracteríísticas esta
ablecidas no
n artigo 35 da
LIONDAU9. É especialmente importante qu
ue esta praz
za de
estacionam
mento dispoña dun ch
han duro e uniforme, e que
estea indicada cun sinal
s
vertica
al e se é po
osible tamé
én no
chan. O estacionam
e
ento situarase xunto ó arranque
e dos
viais de acceso
a
ó lu
ugar, sexa unha pasarela ou cam
miño.
Estes viais terán
n un pa
avimento duro, esttable,
antidesliza
ante en se
eco e en mollado, sen pezas
s nin
elementos
s soltos. Evitarase
E
na
n medida
a do posib
ble a
instalación
n de ram
mplas. De ter que ser instala
adas,
seguirase o estableciido no artigo 14 da LIO
ONDAU.

pra
azas
de
dis
scapacitados.
•

esta
acionamento
o

para
a

Portiño de
d A Cova: na actualid
dade asfalta
ado e
apto
p
para
auto
omóbiles.
Proponse
e
a
dous
de
sinalización
de
prazas
estaciona
amento parra discapaciitados.

•

No Faro
o de Priorr, asfaltado
o e apto para
automóbiles. Proponse a sinalización de dous

9 Leyy 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidad
des, no discrriminación y accesibilidad universal de
d las
personas con
c
discapa
acidad. Publicada en el
e BOE Nº 289,

03/12/200
03, Disposic
ción nº 2206
66, Páginas
s: 43187-43195.
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estacio
onamento

para

Estacionaamento prrincipal dee Santa Co
omba
•

Os estacioname
e
entos acce
esibles de
eben preve
er a
reserva de
e prazas pa
ara aqueles
s usos públicos que sexan
s
necesarios
s, como pode serr o estac
cionamento
o de
ambulancias.

•

de
d

No
o Prioiro, no
o extremo W da praia
a de Santa
a
Co
omba, non asfaltado
a
e apto
a
para automóbiles
a
s
aín
nda que cun firme mo
oi irregular. Tendo en
con
nta que o estacionamento disp
pón dunha
a
ram
mpla de ac
cceso á pra
aia, aínda que dunha
a
pen
ndente exc
cesiva, prop
poñemos a instalación
de dous prrazas de estacionam
mento para
a
dis
scapacitados.

e estas condicións ape
enas cúmprrense
Cabe sinalar que
o ó faro de
e Cabo Prrior, non cu
umpríndose
e nos
no acceso
accesos principais
p
ás
s praias de Ponzos e Santa
S
Comb
ba.

Os es
stacionamen
ntos que sin
nalamos so
on a maioría
a dos
as
xa
existentes.
P
Porén,
prropoñemos
revisar
características deles::

dous prazas
discapacitados.

Estacion
namento no
n Prioiro,, o W de Sta
S Comba
•

No
o extremo E de da Praiia de Santa
a Comba. É
o principal
p
ac
cceso á pra
aia, ubicado
o xunto áss
illas de Santa
a Comba. Aínda que o firme é
irre
egular e no
on asfaltado, dispón de espazo
o
parra o esttacionamento e ma
anobra de
e
auttobuses. Dispón de se
ervicios (duc
chas, fonte,
cas
seta de socorrismo
o). Propo
oñemos a
ins
stalación de
e dous praza
as de estac
cionamento
o
parra discapac
citados.

•

No
o extremo W da pra
aia de Pon
nzos. É o
prin
ncipal acce
eso á praia.. Aínda que
e o firme é
irre
egular e no
on asfaltado, dispón de espazo
o
parra o esttacionamento e ma
anobra de
e
auttobuses. Dispón
D
de
e servicios
s (duchas,
info
ormación). Propoñem
mos a insta
alación de
e

No tram
mo central da
d praia de Ponzos, ó pe do
lavadoirro de minerral. Non es
stá asfaltado
o, e o
acceso en autom
móbil está moi comp
plicado
polas irrregularidades do firme
e. Propoñem
mos a
instalación de unha praza de
e estacionamento
para disscapacitado
os.

Estacio
onamento ó W de Po
onzos

Plan directorr Prior-Ponzos-San
nta Comba

na súa
s totalidad
de. Habilita
ar estes pas
sos, que han
n de ser de
e
cará
ácter moi le
eve e pouco
o visibles (a
apenas un ta
aboleiro de
e
mad
deira tratad
da), pode ser útil ta
amén para axudar a
orde
enar o tráns
sito dos visittantes.
Indirectame
ente, a orde
enación dos estaciona
amentos de
e
Pon
nzos e Santta Comba debe
d
redun
ndar positiv
vamente na
a
cons
servación destos
d
sistemas fráxiles
s.
Se
ervizos

Estacio
onamento no lavado
oiro de Pon
nzos
Os es
stacioname
entos deben
n de estarr perfectam
mente
delimitado
os, empreg
gando para
a elo elementos que non
poidan se
er atravesad
dos por turismos, pero
o que ó me
esmo
tempo se
exan pouco
o visibles e difíciles
s de move
er. A
accesibilid
dade a ele
es, e dend
de eles á praia debe
e ser
axeitada e en todo caso
c
sensib
blemente mellor
m
que a que
se dispón dende outtros lugares
s non ordenados –com
mo a
beira dos
s camiños
s-. Deste xeito estimularemo
os ó
estaciona
amento ord
denado.

Den
ntro do ámb
bito sinalam
mos dous espazos [lám
minas 31 e
32], coinciden
ntes cos estacioname
e
entos principais dass
praia
as de Ponzos e Santa
S
Comba. Nestes
s espazoss
ofrécense xa boa
b
parte dos servizo
os que sin
nalamos de
e
segu
uido. Mais
s dende unha pe
erspectiva conxunta,
reco
omendamos
s que este
ean dispoñibles, nos meses de
e
xuño
o a setembro, os seguintes serviz
zos:

O mantemento regu
ular destes servizos no
on só redun
nda na
comodida
ade e seg
guridade dos
d
visitantes, senón
n que
exerce un
u efecto cchamada so
obre os usuarios que debe
axudar á ordenació
ón do acc
ceso e uso
o das praia
as de
Ponzos e Santa Co
omba, princ
cipalmente. Esta orden
nación
coidamos
s que de
ebe orienta
arse á co
oncentració
ón do
estaciona
amento de vehículos en espazos concretoss, e a
evitar a circulación na medida do posib
ble máis aló dos
camiños e as pra
aias, respe
ectando nomeadamen
nte os
espazos dunares. Na actuallidade é moi
m
frecue
ente o
estaciona
amento ó lo
ongo dos ca
amiños, sob
bre todo no
os que
percorren
n a praia de
e Ponzos, o que provo
oca, ademais dun
ensancha
amento inn
necesario dos
d
camiños
s, a apertu
ura de
multitude
e de sendeirros nas dun
nas.

Usos tradicionais

•

Fonte de
d auga potable.

•

Duchas
s de auga doce.

Pesca

•

Baño qu
uímico acce
esible.

•

Posto de
d socorrism
mo.

Os portiños de A Cova e Sartaña
S
son
n dous esspazos
adicados
e de
s ó amarre
e de emba
arcacións deportivas
d
baixura.

De setem
mbro a maio
m
reco
omendamos
s
man
nteñan só os seguintes
s servizos:
•

Fonte de
d auga potable.

•

Duchas
s de auga doce.

que

se
e

Accesibilid
idade a sisttemas fráxxiles
No ámbito
o de traballo existen varios
v
ecosiistemas fráxiles,
nos que podemos destacar os
o complex
xos dunares de
Ponzos e Santa Comba. Na medida
m
en que hoxe estes
e
espazos son
s percorrridos de xeiito desorde
enado, e me
esmo
en vehíc
culos a motor,
m
reco
omendamos
s, en prim
meira
instancia, prohibir ex
xplicitamente o acceso
o de vehículos a
motor ós mesmos, e, en se
egunda instancia, hab
bilitar
sendeiros peonais tanto pa
ara acced
der dende
e os
estacionam
mentos á liña de prraia, como para perc
correr
lonxitudina
almente os espazos du
unares.
Dentro
o desta actuación podería incluírs
se a habilita
ación
dun paso sobre os canos de Foutadoiro e Marmad
deiro,
que no inv
verno impid
den atravesa
ar a praia de
d Santa Co
omba

Porttiño de Sarrtaña

Estaccionamentto e servizzos en San ta Comba

A pesca, deportiva ou profesional, non só é impo
ortante
para qu
uenes a desenvolve
en, senón que pod
demos
principaiis
considera
ala
unha
das
actividades
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transforma
adoras da paisaxe, e testemuña
a da vincula
ación
entre os veciños
v
de Covas e Ferrolterra e o mar. No
on se
pode negar que as construcións desenvo
olvidas ó carón
c
desta acttividade (ca
ns e
asetas para
a gardar embarcació
e
xeito
aparellos,
grúas,
ramplas)
medraro
on
de
desordena
ado. Non ob
bstante, estte desorde non deixa de
d ter
certo enca
anto popula
ar, e na nosa
a opinión no
on chegou a ser
un problema paisaxístico ou ecolóxico
e
re
elevante. Tentar
uniformar este tipo
o de contrrucións, aíínda que sexa
paisaxístic
en
con
camente
desexable,
entra
nflicto
precisame
ente co seu carácter po
opular e esp
pontáneo.
Recom
mendamos en todo ca
aso manterr a tutela sobre
s
novas con
nstrucións, evitando
e
qu
ue se saian dos parámetros
das ate ag
gora constrruídas, ou que
q amplíen
n sensiblem
mente
a zona ocupada.

4.3.

A
Actuación
ns comple
ementaria
as

Non as xe
erarquizarem
mos, mais si
s que as prresupostare
emos,
para que sexa
s
útil pa
ara elixir a actividade
a
a desenvolve
er en
cada mom
mento

4.3.1.

To
opografía da
d mina de
e Covarrad
deiras
As dimensiións, topogrrafía e cara
acterísticas da mina de
e
Cov
varradeiras impiden a súa corrrecta docu
umentación
topo
ográfica mediante te
ecnoloxías convencion
nais como
o
GPS
S, estación total, esca
aneado 3D
D ou fotogrrametría. A
técn
nica que mellor
m
se ad
dapta a es
stas necesidades é o
LiDA
AR.
O LiDAR (Light Detec
ction and Ranging)
R
aéreo (tamén
coñe
ecido como
o Airborne Laser Sca
anning - AL
LS) é unha
a
técn
nica activa de
d detecció
ón remota. Permite a adquisición
a
de datos topo
ográficos da superficie terrestre en forma
a
dunha densa nube de puntos 3D, permitin
ndo así a
obte
ención de Modelos
M
Dix
xitais de Terrreo (MDT) de elevada
a
reso
olución e detalle. Unha das princ
cipais potencialidadess
do LiDAR
L
aére
eo é a capa
acidade de
e rexistrar a superficie
e
que se atopa debaixo da
a vexetació
ón, dado que o láserr
pode
e penetrar a través de obxectos semi-opaco
s
s (como ass
árbo
ores), perm
mitindo así obter
o
no só
ó Modelos Dixitais de
e
Sup
perficie (MD
DS) senón
n tamén Modelos Dixitais
D
de
e
Elev
vacións (MDE), onde quedan documentad
das tódalass
micrro-anomalía
as topográfficas relacio
onadas coa
a acción do
o
ser humano sobre o medio
o natural.

I
Investigaci
ción

Prospec
cción e so
ondaxes valorativas
v
s na mina
a de
Covarra
adeiras
Para acadar un
n coñecemento máis exhaustivo
o da
mina de Covarrade
eiras, sería
a convinte realizar unha
prospecció
ón arqueolóxica de cobertura
c
total ou me
esmo
unha miicroprospec
cción, a ser posib
ble eliminando
previamen
nte parte da
d coberturra vexetal. Esta actua
ación
podería ofrecer
o
info
ormación re
elevante sobre a téc
cnica
extractiva,, incluída a cronoloxía
a dos traballos mineiros, en
caso de de
etectarse re
estos materriais signific
cativos.
De xe
eito adiciona
al, podería contemplarrse a realiza
ación
de sondaxes valo
orativas, en
e
puntos
s de inte
erese
determina
ados previa
amente a través da prospec
cción.
Porén, có
ómpre ter en
e conta qu
ue, no inte
erior das ga
abias
extractivas
s, a estratig
grafía debe
e comporse
e principalm
mente
de arrastre
es sedimen
ntarios depo
ositados sob
bre as mesm
mas.

A mina
a de Covarrradeiras eestá cuberrta dunha
mesta v exetación
O problema
a principal desta técnica é o seu alto custe.
Unh
ha primeira opción "m
máis econó
ómica" pod
dería pasarr
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pola exp
perimentació
ón dos dattos LiDAR do PNOA (Plan
Nacional de Ortofo
otografía Aé
érea); a sú
úa distribucción é
gratuíta, pero os datos non están oriientados para a
documen
ntación de formas micro-topográ
áficas. A o
opción
recomendable pasa
aría pola co
ontratación dun voo p
para a
adquisición de datoss LiDAR. Obviamente esta opción
n sería
moito má
áis custosa
a e estaría orientada á documen
ntación
de ampla
as superficies de terre
eo cunha elevada reso
olución
e detalle. Por e
exemplo, un
u
voo cunha
c
cob
bertura
aproxima
ada dunha
as 100 ha podería ter un custe
aproxima
ado de pretto de 50.00
00 €, aínda que pode variar
en funció
ón de especcificacións diversas.
d
É po
or esta razó
ón polo que non cons
sideramos viable
aplicar esta
e
técnica
a sobre a mina
m
de Co
ovarradeira
as dun
xeito illado, senón que debe
ería facerse
e no marco
o dun
proxecto máis am
mplo ou de mane
eira oportu
unista,
aproveita
ando calquera aplicación da
a técnica que
eventualm
mente poda
a levarse a cabo na zona.
Caractterización xeomorfo
olóxica da
a paisaxe
e das
illas e espacio ciircundante
e
anse por ser
s o ámbito de
Os mediios litorais caracteríza
actuación
n de processos propios de diferenttes ambienttes, xa
que neles conflúen o continentte, o océan
no e a atmo
osfera.
Este feito supón q
que o seu estudo de
eba ser pro
oposto
dende un
nha óptica integradora e interdisciplinaria. De
ende o
punto de
e vista xeom
morfolóxico
o, antes de comezar a falar
das form
mas litorais ou costeirras, é axeiitado facer unha
distinción
n do termo costa, dada a ambigü
üidade que se lle
confire po
or ser un ambiente onde se enco
ontran proce
esos e
formas de orixe continental e mariño.
m
Unh
ha das defin
nicións
máis axe
eitadas sob
bre a costa
a é a de R.
R W. G. Carter
(1988) que
q
a de
efine como
o o “espa
acio no q
que o
medioam
mbiente terrrestre inflúe
e no medioambiente m
mariño
(ou lacus
stre) e viceversa. A zo
ona costeira
a é de amp
plitude
variable e pode ca
ambiar no tempo. A delimitación dos
límites zo
onais non resulta norrmalmente posible,
p
a miúdo
porque ta
ales límitess están marrcados porr un gradien
nte ou
transición
n medioamb
biental. En calquera lo
ocalidade, a zona
costeira pode
p
ser ca
aracterizada
a dacordo a criterios fí
físicos,
biolóxicos ou cultura
ais, os cales
s non teñen
n porque co
oincidir
necesaria
amente”.
Neste
e contextto, e pa
ara coñec
cer a pa
aisaxe
xeomorfo
olóxica das Illas de Sta
a. Comba e o seu ento
orno, é

Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

necesario identificar, describir e localizar as formas litorais,
diferenciando entre as acumulativas e as erosivas. Unha
vez localizadas e identificadas, hai que recoñecer os
procesos de modelado mariño e continental que as
xeraron, así como os factores desencadeantes. Os
factores mariños son os que se vencellan exclusivamente
co mar -mareas, ondas e correntes- responsables das
condicións enerxéticas e procesos de transporte dos
materiais erosionados; e os continentais están vencellados
coa estrutura xeolóxica do continente -estrutura e litoloxíasobre a cal traballa a dinámica mariña, combinada cos
procesos subaéreos.
Para realizar unha clasificación xeomorfolóxica
pormenorizada do sector de estudo debe definirse o tipo
de litoloxía e as formas litorais, diferenciando entre cantís
e formas asociadas, entre as que se poden atopar os
cantís rochosos, paleocantís sedimentarios, furnas,
plataformas litorais, etc. e as praias e outras formas de
acumulación, tales como praias de area, de cantos ou
coídos, dunas estabilizadas, dunas remontantes, etc. É
necesaria a identificación destas formas litorais se se
quere facer unha análise valorativa sobre o seu estado de
conservación. Para elo hai que ter en conta o grao de
alteración que presenten, ligado tanto a procesos naturais
(acarcavamentos, desprendementos, socavamentos, etc.)
como ós derivados da actividade antrópica (apertura de
camiños, construccións, etc.) e polo tanto do seu impacto
directo no medio. Para analizar o grao de vulnerabilidade
ou de risco de cada unha das formas costeiras hai que
avaliar conxuntamente o factor natural e o antrópico.
Este tramo de costa caracterízase por amosar unha
configuración en planta moi recortada, na que se
combinan tramos rochosos, de cantís medios e baixos,
surcados por fracturas de dirección NE-SW, como sucede
co sector rochoso do que forman parte as Illas de Sta.
Comba, con outros onde dominan as zonas acumulativas.
Nestas illas, como sa sinalamos, está constatada a
presenza de restos de estruturas arqueolóxicas
pertencentes a diferentes momentos culturais, do mesmo
xeito que tamén sucede no continente. Para respostar a
pregunta de si as tres illas chegaron a ser unha única
península unida a terra, ou pola contra foron sectores
individualizados, sería necesario localizar depósitos edafo-

sedimentarios antigos tanto nas illas como no continente,
identificar as facies, e comprobar que estén
representadas, senón todas algunhas delas, en cada un
dos sectores sinalados. Unha vez que este feito se
confirme, é necesario datar algún dos niveis identificados
en cada unha das illas e no continente, para obter unha
cronoloxía e así poder contrastar as idades en cada
sector. Para conseguir unha información máis detallada da
súa evolución no tempo, habería que acompañar o estudo
cunha análise físico-química das mostras recollidas nas
formacións sedimentarias. Estas acumulacións edafosedimentarias, dependendo da súa idade, xa que poden
aparecer depósitos de diferentes momentos cronolóxicos,
aportarían información sobre a evolución paleoamabiental,
xa que funcionan como arquivos que recollen as sinais
ambientais pasadas. Tamén hai que valorar que a non
existencia deste tipo de formacións na actualidade, non
significa que non existiran, senón que os diferentes
procesos erosivos, sobre todo os de orixe mariña,
poideron erosionalas. Neste caso, sería moi difícil por non
dicir que imposible, tentar facer a reconstrución
paleoambiental das illas.
Material e método
Para facer este traballo necesítase:
- Realizar un estudo de campo detallado a fin de
identificar, describir e localizar as formas litorais definidas.
- Monitorizar aquelas formas litorais que cambien con
facilidade ó longo do ano ou coas estacións, como por
exemplo as praias.
- Xeorreferenciar cada unha daquelas formas litorais
significativas para a interpretación paleoambiental.
- Empregar material gráfico
xeolóxicos, topográficos e foto aérea.

variado:

mapas

- Interpretación e restitución dos fotogramas aéreos
dos diferentes voos dispoñibles, necesarios para a
realización dunha cartografía xeomorfolóxica de detalle.
No marco do traballo de campo é importante localizar os
depósitos sedimentarios antigos. A finalidade é
identificalos e facer unha descritiva detallada. A partir
destes depósitos antigos, que na actualidade funcionan no
litoral coma cantís activos, farase unha descritiva detallada
de todas as súas facies, diferenciando entre as de orixe

continental, mariñas e eólicas. Aqueles que mostren unha
maior variabilidade morfosedimentaria, e proporcionen
unha maior resolución á hora de identificar e caracterizar
procesos de formación, poden seleccionarse para ser
mostreados, e facer un estudo físico químico e
xeoquímico. Tamén se recollerá mostra para datar,
daqueles niveis significativos, e relacionados con
discontinuidades no perfil tales como liñas de grava, niveis
de carbóns, etc. Estas secuencias sedimentarias deberán
ser representativas das distintas unidades distribuídas ó
longo do sector, xa que son a base para a reconstrución
paleoambiental.
Para cada un dos perfís que se decida mostrear,
realizarase unha descrición morfolóxica de campo, xunto
cos datos estratigráficos e macromorfolóxicos edáficos. A
toma de mostras farase cun nivel de detalle preciso,
sempre tendo en conta a variación entre os niveis a
mostrear. As analíticas a realizar poden dividirse en tres
grupos: caracterización das propiedades físico-químicas
(granulometría, pH, mineraloxía, carbono e nitróxeno,
composición elemental, etc.); composición molecular da
materia orgánica; palinoloxía e antracoloxía, estas duas
últimas a facer en mostras previamente seleccionadas.
Tendo en conta a variabilidade das facies sedimentarias
vistas en campo, así como dos datos que se obteñan das
análises físico-químicas, escolleranse mostras para
realizar datacións radiocarbónicas. Previamente ó seu
envío, concentraranse os limos e as arxilas orgánicos, que
serán os que definitivamente se manden a datar.
Proposta
A partir do traballo de campo, dos mapas
xeolóxicos e da interpretación da fotografía aérea,
elaborarase unha cartografía básica, que se desagregará
en:
- Mapa xeomorfolóxico, onde se sinalarán as
principias unidades do relevo, identificando a litoloxía,
liñas de fractura e as formas litorais identificadas.
- Mapa de riscos, facendo unha valoración entre alto,
medio e baixo. Recolleranse neste mapa os riscos
derivados da erosión directa das ondas e mareas
(deslizamentos, desprendementos, acarvamentos, etc.)
así coma dos procesos continentais que afectan a este
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tramo. Neste mapa de riscos tamén serán incluídos os
derivados do impacto antrópico.
- Mapa de vulnerabilidade no que se integrarán, por un
lado, o estado das formas que constitúen o patrimonio
natural (formas litorais) e as que forman parte do
patrimonio cultural (restos arqueolóxicos).
- Reconstrución e interpretación paleoambiental das
secuencias edafo-sedimentarias localizadas.
Documentación e estudos técnico-históricos de
arquitecturas: ermida de Santa Comba e lavadoiro
de Ponzos

Formulacións e obxectivos
A continuación describimos as bases necesarias, tanto
dende o punto de vista metodolóxico como loxístico, para
poder levar a cabo a documentación, rexistro e estudo
estratigráfico da ermida de Santa Comba e do lavadoiro de
ouro de Ponzos dende as formulacións teóricometodolóxicas da Arqueoloxía da Arquitectura.
Neste senso, a proposta de estudo de ambos
elementos realizarase en boa medida dende a perspectiva
disciplinaria da arqueoloxía, xa que se entenden ambas as
dúas construcións como xacementos arqueolóxicos e, polo
tanto, susceptibles de ser estudados cunha metodoloxía
arqueolóxica.
No caso da ermida de Santa Comba, debe terse en
conta que, segundo a documentación consultada, esta
tería unha orixe altomedieval, aínda que experimentou
varias reformas ó longo da súa vida, ata a derradeira
restauración no ano 2006.
A documentación máis antiga con referencias á
ermida data do século XII. A primeira sería un documento
recollido na Historia Compostelana, no que se cita ó
presbítero da igrexa. Outra noticia é a mención á Santa
Comba presente nun documento da granxa de Reparade,
vinculada ao mosteiro de Sobrado dos Monxes, e sita no
Cabo Prior. Posteriormente, atópanse mencións en
documentación vinculada á parroquia e diocese de
Mondoñedo, coma visitas parroquiais realizadas polo
bispo (século XVII, AHN) ou ben libros de mandatos,
contas e outros (dos séculos XVII-XIX). É nestes onde se
inclúen indicacións para a reparación da ermida datados
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no XVIII e XIX. Tamén se dispón da información do
Catastro de Ensenada, no que se fala dunha reforma. É
dicir, nunha primeira revisión bibliográfica, parece que
existen referencias a distintas reformas no edificio. Vemos,
polo tanto, que a documentación manexada nas
referencias bibliográficas é fundamentalmente eclesiástica,
pero non se coñece ningún baleirado exhaustivo de
documentación
histórica.
As
devanditas
fontes
eclesiásticas apenas reflicten as relacións do enclave coa
nobreza con intereses no lugar, como é o caso dos
Andrade, e despois coa administración central. A nosa
intención é rastrexar directamente estas transformacións
que se recollen na documentación de arquivo e as
pegadas que delas quedan no edificio mediante unha
metodoloxía arqueolóxica.
No que respecta ó lavadoiro de ouro de Ponzos,
presenta unhas características ben diferenciadas con
respecto ó elemento patrimonial anterior, relacionado coa
arquitectura eclesiástica. O lavadoiro é un exemplo de
arqueoloxía industrial e constitúe un elemento que
testemuña a continuidade da explotación aurífera na zona
durante o século XX. Neste caso, cremos que é
interesante facer un estudo dos seus aspectos
construtivos e relacionalos coa funcionalidade do elemento
e coa evolución das técnicas construtivas empregadas
neste tipo de explotacións. Non cremos, sen embargo, que
neste caso sexa necesario facer un levantamento
exhaustivo como o que propoñemos para a ermida, pero si
documentar os seus elementos formais e tecnolóxicos
tamén cunha metodoloxía arqueolóxica.
As formulacións da presente proposta están
encamiñadas a intentar determinar a través do estudo das
construcións dende a perspectiva da Arqueoloxía da
Arquitectura, por un lado, a volumetría real contemporánea
de ambos elementos; por outro, a súa secuencia
construtiva e, finalmente, a recuperar a configuración
espacial de cada unha das fases identificadas no
momento da súa construción inicial e das transformacións
posteriores.
Tendo en conta todo o anterior, os obxectivos
fundamentais desta actuación serían os seguintes:
• Realizar unha exhaustiva planimetría da ermida de
Santa Comba, que permita recuperar a súa

volumetría e representar, unha vez rematados os
traballos analíticos, a súa evolución construtiva. No
caso do lavadoiro, o tipo de levantamento proposto
sería unicamente da planta.
• Documentar e rexistrar as estruturas que forman
parte de ambos elementos.
• Analizar as técnicas construtivas identificadas.
• Determinar a secuencia construtiva de ambas as
dúas construcións.
• Datar inicialmente de forma relativa as fases
identificadas e, posteriormente, coa axuda da
análise
das
técnicas
construtivas
e
da
documentación histórica, de forma absoluta.
• Realizar a reconstrución tridimensional de
ambas as dúas edificacións en cada una de las
fases construtivas identificadas.
• Historiar o funcionamento do lavadoiro de mineral.

Metodoloxía e plan de traballo
(a) Metodoloxía
A metodoloxía que se formula empregar no presente
estudo variará en función dos traballos que se propoñen
que, fundamentalmente, podemos dividir en tres tipos:
levantamento volumétrico, lectura de alzados e baleirado e
análise da documentación histórica de fontes primarias e
bibliográficas.
Aínda que os traballos se formulan de forma separada
para as dúas edificacións e se presuposta tamén
separadamente cada tipo de intervención, recollemos aquí
a metodoloxía de forma conxunta segundo cada tipo de
actuación, xa que é común en ambos os dous casos.

Levantamento planimétrico e volumétrico
O levantamento planimétrico se considera unha
ferramenta indispensable nos traballos arqueolóxicos,
tanto para os que se realizan en xacementos soterrados
como en arquitectura elevada.
No caso da arquitectura elevada, que é a que nos
ocupa nesta proposta, a diferenza do que pode suceder en
moitos casos cos xacementos soterrados que non se
aprecian a priori ou se se aprecian é de forma incompleta,

Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

o obxecto sometido a estudo é visible dende un primeiro
momento, o que fai que o levantamento planimétrico sexa
un instrumento básico dende as primeiras fases de
traballo, xa que mediante a planimetría pódese recuperar
o volume dunha construción, diferenciar sectores de
traballo, documentar aspectos básicos da análise e
comezar o proceso de diferenciación de unidades
estratigráficas (en adiante UE), sobre un soporte en papel
que reproduza fielmente o obxecto.
Nesta oferta propoñemos dúas ferramentas de traballo
diferentes para o levantamento volumétrico da ermida e
para o levantamento planimétrico do lavadoiro.
Levantamento volumétrico da ermida de Santa Comba

A metodoloxía que propoñemos empregar no
levantamento da ermida se basea no uso dun Escáner
Láser 3D (Leica HDS 3000) e unha estación total
topográfica (Leica, TPS-1200). Con estas ferramentas se
fará en campo o rexistro topográfico de alta definición das
plantas e paramentos conservados, para, posteriormente,
cos datos obtidos, realizar o levantamento da planta e
alzados interiores e exteriores de toda a construción.
Haberá que establecer unha rede de estacionamentos
do escáner con puntos de control que permita varrer a
totalidade das estruturas arquitectónicas; desta maneira se
topografiarán todos os puntos necesarios para realizar o
levantamento das fachadas exteriores e interiores, así
como a planta e as cubertas.
Esta rede se relacionará coa correspondente rede de
puntos con coordenadas reais, establecidas mediante o
uso dun GPS e unha estación total, que permitirá situar
todas as planimetrías no seu contexto espacial real.
O procesado da información topográfica da ermida se
iniciará coa montaxe dos datos obtidos co escáner: se
unirán os distintos escaneos ou vistas para obter unha
nube de puntos 3D completa de ambas construcións.
Obterase unha malla de puntos que unificará varios
escaneos e que ademais estará xeorreferenciada, é dicir,
cada un dos seus puntos terá as súas coordenadas reais.
Traballando sobre esta malla de puntos poderase
producir un deseño 3D, xeorreferenciando todos os
elementos que se queiran reflectir sobre o plano,

relacionados entre eles, extraendo seccións, plantas e
perspectivas distintas.
Obterase o debuxo en AutoCad dos volumes
principais da totalidade da construción en 3D, plantas,
alzados, seccións e perspectivas. Así, sobre a base da
malla de puntos 3D obtida co escáner, poderanse
documentar con precisión os distintos elementos
estruturais do edificio, destacando o detalle pedra a pedra
dos lousados e da cachotaría dos distintos alzados ou os
elementos que forman parte interior e exteriormente da
cuberta.
Levantamento planimétrico do Lavadoiro de ouro de
Ponzos

No caso deste conxunto construtivo, a proposta é realizar
unicamente a planta de todas as construcións e elementos
construtivos que o conforman. Se foxe necesario noutra
fase, podería someterse a un levantamento volumétrico tal
e como se propón para o caso da ermida.
Para poder levar a cabo este levantamento habería,
en primeiro lugar, que despexar de maleza todo o
conxunto. Dita limpeza debería ser sometida a un control
arqueolóxico que garanta a correcta conservación das
estruturas.
Unha vez limpa, procederíase a realizar un
levantamento en planta cunha estación total topográfica
(Leica, TPS-1200) coa que se documentarían os
contornos xerais das estruturas. Ó igual que no caso
anterior, habería que establecer unha rede de puntos
topográficos que estimamos en 9-12 estacionamentos.
Esta rede relacionarase coa correspondente rede de
puntos con coordenadas reais, establecidas mediante o
uso dun GPS e unha estación total, que permitirá situar
todas as planimetrías no seu contexto espacial real.
Lectura de alzados

A finalidade de realizar a lectura estratigráfica tanto da
ermida como do lavadoiro é a de recuperar a secuencia
estratigráfico-construtiva desta, lograr á súa datación, así
como determinar as variacións producidas na súa
configuración espacial ó longo do tempo. Así mesmo,
proceder a unha documentación exhaustiva das técnicas
construtivas empregadas en ambas as dúas construcións.

A metodoloxía empregada será a denominada análise
estratigráfica de alzados, tamén coñecida como lectura de
paramentos, que adapta o estudo estratigráfico
arqueolóxico a través do denominado "método Harris", ó
plano das construcións históricas. Para iso debe
identificar, ordenar e datar as diferentes etapas polas que
transcorreu a vida do edificio dende á súa construción ata
o momento do seu estudo mediante unha análise
pormenorizada dos seus elementos, actividades e
procesos construtivos. Débese partir da idea de que as
construcións históricas son unidades estratificadas que
atenden a uns principios estratigráficos, é dicir, os edificios
están suxeitos a unhas transformacións producidas por
unha sucesión continua de accións construtivas e
destrutivas que conforman unha secuencia estratigráfica,
que se debe extraer a través dá lectura estratigráfica de
paramentos. O produto final obtido con esta metodoloxía é
a secuencia construtiva do edificio.
Seguindo a devandita metodoloxía, en primeiro lugar,
debemos diferenciar e definir as partes do edificio,
contedoras dos datos históricos que recuperaremos a
través dos instrumentos de análise, datos que trataremos
a través do proceso de análise, para logo estudalos,
conservalos e transmitilos.
O proceso de traballo a seguir sería:
Traballo de campo

•

Elaboración dun rexistro gráfico, cuxa metodoloxía
se recolle no apartado anterior.

•

División instrumental do obxecto de estudo en
sectores coa finalidade de facilitar e axilizar a
análise deste e o rexistro da información.

•

Diferenciación in situ das UE (unidades
estratigráficas) identificadas mediante observación
visual.

•

Rexistro das UE en fichas analíticas: rexistrarase
cada unha das UE que se identifiquen grazas ó
número que se lle outorgara anteriormente.
Traballo de gabinete

•

Elaboración do aparato gráfico, debuxando sobre
a planimetría cada UE.

•

Informatización das fichas de rexistro.
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•

Revisión das UE e do seu rexistro, correlación
daquelas que posteriormente se identifiquen como
a mesma.

•

Elaboración do diagrama total da construción.

•

Correlación,
simplificación
e
periodización:
procesos de síntese, correlación de unidades
redundantes e periodización das etapas da
construción tendo en conta a súa posición
estratigráfica e os resultados da análise
documental, se este se leva a cabo.
Baleirado e análise documental

Dentro dos traballos propostos, considérase que é
necesario completar o levantamento e a lectura
estratigráfica cun baleirado e análise de diferentes fontes
documentais. Esta información servirá para reconstruír a
historia de ambos os dous elementos patrimoniais e
axudará nos traballos de interpretación e datación da
secuencia que se documente neles mediante a lectura
estratigráfica. Polo que se refire ó lavadoiro, haberá
ademais que completar a reconstrución do seu
funcionamento cos informes técnicos dos historiadores
enxeñeiros.
Polas primeiras aproximacións que se fixeron a esta
documentación sabemos no caso da ermida que as
primeiras referencias datan do século XII, pero que existe
una ocupación continuada que chega ata hoxe en día e
que sufriu varias alteracións no tempo.
Propoñemos realizar un baleirado de tres tipos de
fontes:
•

•

•
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Fontes primarias: revisión, baleirado e transcrición
da documentación histórica conservada no
Arquivo Histórico Diocesano de MondoñedoFerrol, no Arquivo do Reino de Galicia (Preitos dos
Andrade) e nos arquivos locais, parroquiais e
municipais.
Fontes bibliográficas: consulta das fontes
bibliográficas nas que se mencionen ambas
construcións.
Documentación
relativa
a
proxectos
de
intervención nas construcións, tanto as actuacións
arqueolóxicas como as restauracións.

Unha vez baleirada, transcrita no seu caso e
interpretada de forma crítica, porase en relación cos outros
traballos mencionados nos apartados anteriores. Con todo
isto, preténdese obter a información histórica que axude a
comprender e interpretar a evolución construtiva das
edificacións obxecto de estudo.
Escavación no xacemento de Santa
medidas paliativas de conservación

Comba:

Son diversas as razóns que nos levan a desaconsellar
un plan sistemático de escavacións arqueolóxicas
programadas no xacemento de Illa do Medio. As principais
están relacionadas cos problemas de accesibilidade que
presenta a illa, a dependencia dos horarios de mareas
para poder traballar, a escasa potencia que semella ter a
estratigrafía en boa parte do xacemento ou o limitado
potencial das estruturas arqueolóxicas no tocante á súa
musealización in situ.
Sen embargo, cremos que sería necesario e
altamente recomendable plantexar a realización de
intervencións puntuais como medidas paliativas de
conservación e documentación. As illas de Santa Comba,
así como a parte do xacemento situada en terra, atópanse
sometidos a procesos erosivos e a unha destrucción
constante
por
parte
de
axentes
naturais
(fundamentalmente pola acción do mar). Por esta razón,
cremos que sería necesario levar a cabo escavacións alí
onde se detecten riscos importantes para a conservación
do xacemento, a fin de documentar os restos e mitigar os
efectos da súa perda. A caracterización xeomorfolóxica
das illas e a prospección xeofísica poden ser ferramentas
fundamentais para planificar estas actuacións.

paisaxe de Prior - Santa Comba - Ponzos. Para elo, sería
fundamental levar a cabo unha serie de actuacións, que
pasarían fundamentalmente pola súa limpeza e
sinalización. Esta limpeza podería aproveitarse para
efectuar as tarefas de documentación propostas neste
documento que, á súa vez, permitirían a elaboración de
material divulgativo máis sólido e completo. Neste senso,
é fundamental ter en conta que as estruturas son de difícil
comprensión para o público visitante se non van
acompañadas destes recursos explicativos.
Accesibilidade e sinalización de Covarradeiras
Previo acordo co propietario dos terreos onde se sitúa a
mina, levaríase a cabo a habilitación dun sendeiro que
permita o percorrido e visibilización parcial da mina. Este
sendeiro debería estar axeitadamente sinalizado e reunir
as condicións de seguridade axeitadas. Ó mesmo tempo,
sería necesario garantir o axeitado mantemento deste
sendeiro e da sinalización asociada.
Actuacións de conservación e adecuación nas
baterías de Prior
Execución de actividades non urxentes (como si son as de
seguridade)
de
conservación,
adecuación
e
aproveitamento dun subconxunto das construcións das
baterías de Prior. As actividades definiranse dentro do
Estudo de solucións para as baterías do Prior proposto
como unha das actuacións básicas deste Plan Director.

4.3.3.

Difusión

Difusión ó público xeral
Propoñemos como canles de comunicación a explorar as
seguintes:

4.3.2.

Conservación e adecuación

Limpeza e sinalización do lavadoiro de Ponzos
O lavadoiro de ouro de Ponzos é un elemento
sobranceiro e singular de arqueoloxía industrial e de
historia da enxeñería, aínda que cun potencial moi limitado
no seu estado actual. Sen embargo, cremos que podería
xogar un papel importante como elemento explicativo na

•

Construción dunha páxina web que funcione como
portal de acceso de uso sinxelo, incorporando
unha visita guiada ilustrada ó lugar, nun formato
que permita tanto a súa descarga a dispositivos
móbiles (teléfono, mp3 ou mp4) como a súa
impresión. Tamén debe incorporar información útil
canto a servizos dispoñibles neste espazo e o seu
entorno.

Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

•

A mesma visita guiada elaborada para a súa oferta
na páxina web pode ser empregada para elaborar
audioguías
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5.

DIAGRAMA DE TRABALLO

Neste diagrama ofrecemos unha proposta aberta para a
ordenación das actuacións recollidas neste plan. As liñas negras
sinalan a orde na que recomendamos que se leven a cabo os
traballos, e as vermellas sinalan 4 momentos de actuación
principais. Estes momentos están ordenados temporalmente,
máis tamén en certa medida expresan a posibilidade de que
sexan levados a cabo, en tanto a súa dificultade organizativa e
custe son crecentes.
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6.

PRESUPOSTOS ORIENTATIVOS

Incluímos varios presupostos a título orientativo. Debemos ter en conta que estes custes
poden variar sensiblemente en función do alcance dos traballos encargados.

6.1.

Levantamento volumétrico con Escáner 3D da ermida de Santa
Comba

Neste orzamento se inclúe a toma de datos topográficos en campo e o debuxo dos volumes
xerais da ermida. Non se inclúe o debuxo pedra a pedra da construción.
Concepto

Nº

Importe

1
1

320,00
320,00

18,70

74,80
81,32

Persoal:
Director
Persoal Técnico

640,00

Desprazamentos e Dietas:
Dieta manutención
Transporte: Combustible

Planimetría
Delineación
Sistematización e informatización
Arquivo do proxecto
Proxecto
Informe Técnico

Outros gastos correntes do proxecto
SUBTOTAL
Custes indirectos

Importe

Persoal:

Funxible
Copias
Amortización de equipos

103,00
800,00
9,38
11,26

Delineación
Sistematización e informatización
Arquivo do proxecto

1

2.060,00
253,24
31,25
59,50
162,49
1.133,18
1.030,00
46,90
56,28

Elaboración de Informes:
Informe Técnico
470,00

150,00
320,00
504,58
5.550,37

TOTAL SIN IVE

1.304,34
6.854,71

IVA (18%)
TOTAL CON IVE

1.233,85
8.088,56

Outros gastos correntes do proxecto
SUBTOTAL
Custes indirectos

Totais
2.060,00

Tratamento da información:
923,64

Elaboración de Informes:

Nº

Material y Equipos:

20,00
136,04
2.700,00

Tratamento da información:

Neste orzamento se inclúe o debuxo pedra a pedra e en detalle dos elementos construtivos
que forman parte da ermida a partir do escaneado presupostado no apartado anterior. Debe
terse en conta que actualmente non coñecemos o estado interior da ermida, polo tanto, non se
valora o debuxo pedra a pedra do interior, xa que nalgunhas fotografías as paredes interiores
a parecen revocadas. En caso de atoparse a pedra á vista, habería que adaptar o presuposto
a este traballo.

Delineante
2.856,04

1.350 €/día

Debuxo pedra a pedra dos paramentos da ermida de Santa Comba

Concepto
156,12

Material e Equipos:
Funxible
Amortización de equipos
Aluguer de Escáner 2 días

Totais

6.2.

320,00
320,00
376,64
4.143,06

TOTAL SIN IVE

973,62
5.116,68

IVA (18%)
TOTAL CON IVE

921,00
6.037,68
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Baleirado documental da ermida de Santa Comba e do Lavadoiro de
ouro de Ponzos

6.3.

Neste orzamento se contempla o baleirado de fontes primarias, bibliográficas e expedientes en
distintos arquivos, o desprazamento a ditos arquivos e a transcrición e análise dos
documentos.
Concepto

Nº

Importe

1

3.200,00

Persoal:
Persoal Técnico

3.200,00

Desprazamentos e Dietas:
Dieta manutención
Transporte: Combustible

1.236,60
18,70

Sistematización e informatización
Arquivo do proxecto

100,00
51,70
856,28
800,00
56,28

Elaboración de Informes:
Proxecto
Informe Técnico

Outros gastos correntes do proxecto
SUBTOTAL
Custes indirectos
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Concepto

Nº

Importe

Persoal:
Director
Persoal Técnico

1
1

800,00
800,00

18,70

187,00
203,30

Desprazamentos e Dietas:
Dieta manutención
Transporte: Combustible

390,30

157,98
157,98

Tratamento da información:

2.428,14

Análise da información estratigráfica
Delineación e debuxo de estratigrafías
Sistematización e informatización
Arquivo do proxecto

1.120,00
800,00
480,00
28,14

Elaboración de Informes:
630,00

150,00
480,00
607,46
6.682,04

TOTAL SIN IVE

1.570,28
8.252,32

IVA (18%)
TOTAL CON IVE

1.485,42
9.737,73

Proxecto
Informe Valorativo
Memoria Técnica

Outros gastos correntes do proxecto
SUBTOTAL
Cestes indirectos

Totais
1.600,00

Amortización de equipos
151,70

Tratamento da información:

Lectura de paramentos da ermida de Santa Comba

Material e Equipos:

374,00
862,60

Material e Equipos:
Copias
Amortización de equipos

Totais

6.1.

2.380,30
1

180,30
800,00
1.400,00
695,67
7.652,40

TOTAL SIN IVE

1.798,31
9.450,72

IVA (18%)
TOTAL CON IVE

1.701,13
11.151,84

Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

6.1.
Lectura de paramentos e levantamento planimétrico do Lavadoiro de
ouro de Ponzos
Concepto

Nº

Importe

1
2

640,00
1.280,00

Persoal:
Director
Persoal Técnico

1.920,00

Desprazamentos e Dietas:
Dieta manutención
Transporte: Combustible

18,70

224,40
162,64
126,39

Amortización de equipos

2.753,77

Análise da información estratigráfica
Planimetría e cartografía
Delineación e debuxo de estratigrafías
Sistematización e informatización
Arquivo do proxecto

960,00
480,00
800,00
480,00
33,77

Elaboración de Informes:

Outros gastos correntes do proxecto
SUBTOTAL
Custes indirectos

Neste orzamento se inclúe a toma de datos en campo cun gradiómetro de tipo fluxgate, o
tratamento dos datos e emisión de informes.

Director
Persoal Técnico

Importe

1
2

320,00
640,00

Dieta manutención
Transporte: Combustible

18,70

112,20
60,00

172,20

Material e Equipos:

156,00

Funxible
Amortización de equipos

20,00
136,00

Tratamento da información:

160,00

Elaboración de Informes:

180,30
800,00
1.240,00
740,75
8.148,25

TOTAL SIN IVE

1.914,84
10.063,09

IVA (18%)
TOTAL CON IVE

1.811,36
11.874,44

Totais
960,00

Desprazamentos e Dietas:

320,00

Proxecto
Informe Técnico

2.220,30
1

Nº

Persoal:

126,39

Tratamento da información:

Prospección xeomagnética das illas de Fora e do Toxo

Concepto
387,04

Material e Equipos:

Proxecto
Informe Valorativo
Memoria Técnica

Totais

6.1.

160,00
160,00

SUBTOTAL

1.768,20

Custes indirectos
TOTAL SIN IVE
IVA (18%)

415,53
2.183,73
393,07

TOTAL CON IVE

2.576,80

6.2.

Prospección xeomagnética e tomografía eléctrica

Concepto

Nº

Importe

Desprazamento:

500,00

Toma de datos de campo:
Toma de datos

2.000
2.000 m2

2,00

Traballo de gabinete:
Procesado de datos, interpretación e
elaboración informe
TOTAL CON IVE

Totais

1000,00
1.000,00

3.500,00
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7.

ANEXO 1: OUTRA VISIÓN DA PAISAXE: PRIOR - SANTA COMBA - PONZOS DENDE O MAR

Rematamos co que podemos chamar a outra visión desta paisaxe, a que dela temos dende o mar. Como ben saben os que adoitan navegar, a percepción da terra firme dende o mar é ben diferente da
que temos a cotío. No caso que nos ocupa, ademais, a visión da costa dende o mar é unha visión crítica para entender o valor desta paisaxe como referente para a navegación de cabotaxe, e como
punto de control privilexiado do tráfico marítimo. Por último, o auxe dos deportes náuticos e dos cruceiros curtos esixe que fagamos un percorrido pola paisaxe litoral de Ponzos - Santa Comba - Prior.
As fotografías que empregamos foron extraídas do banco de imaxes xerado no seo da elaboración do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, disposto ó público vía web.

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Punta Ferruxeda e praia de Ponzos

Praia de Ponzos

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

Praia de Ponzos

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Praia de Ponzos e Os Crebadoiros

Praias de Ponzos e Sartaña

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

Praias de Ponzos e Sartaña

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Praia de Sartaña, o Pedrouzo e Os Batufales

Ínsuas de Santa Comba

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

Ínsuas de Santa Comba

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Ínsuas e Praia de Santa Comba

Ínsuas e Praia de Santa Comba

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

Ínsuas de Santa Comba e área de estacionamento e servizos da praia

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Ínsuas e Praia de Santa Comba

Praia de Santa Comba e Os Pitillóns

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

Praia de Santa Comba

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Os Crebadoiros e a cala de Paso do Muro

Santa Comba dende A Fonte da Tella, ó oeste

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

Cala de Paso do Muro, Punta de A Besta e Cetaria de Covas

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

No centro da fotografía, O Porto

O Porto, O Risco e Baltasar

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

O Porto e Fonte da Tella

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

A cala de O Coido

Cala de O Coido

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

Cala de O Coido

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Illas de Os Cabalos

Illas de Os Cabalos

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

Illas de Os Cabalos

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

A Ventureira

A Furada

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

O Aghiuncho

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

O Faro de Prior

A Pateira

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

O Topete

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

O Castiñeiro

Punta Xarrido e As Percebelleiras

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

O Castiñeiro, As Travesas e Punta Xarrido

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

O Foxos

A Cova

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

Os foxos, A Barrugueira e O Cabrón

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

A Cova e O Corveira

O Petón e A Carreira

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

O Corveiro e A Punticela

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

A Carreira, O Frade e A Aburrida

Monte das Rodeiras, Cala de Cela e Pena Roiba

Fotografía aérea oblicua da zona de traballo

A Aburrida, As Cornudas e As Lodadas

Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

8.

ANEXO 2: LÁMINAS

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 1
Ámbito físico de traballo

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 2
Ámbito físico de traballo

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 3
Ámbito físico de traballo

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 4
Ámbito físico de traballo

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 5
Ámbito físico de traballo

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 6
Ámbito físico de traballo

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 7
Conxunto histórico das Illas de Santa Comba, en bermello

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 8
Delimitación aproximada da mina de Covarradeiras

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 9
Planos de ordenación do PXOM

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 10
Planos de ordenación do PXOM

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 11
Planos de ordenación do PXOM

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 12
Planos de ordenación do PXOM

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 13
Planos de ordenación do PXOM

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 14
Planos de ordenación do PXOM

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 15
Planeamento sectorial no POLG

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 16
Planeamento sectorial no POLG

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 17
Planeamento sectorial no POLG

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 18
Planeamento sectorial no POLG

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 19
Modelo territorial no POLG

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 20
Modelo territorial no POLG

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 21
Modelo territorial no POLG

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 22
Modelo territorial no POLG

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 23
Usos e elementos para a valoración

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 24
Usos e elementos para a valoración

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 25
Usos e elementos para a valoración

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 26
Usos e elementos para a valoración

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 27
Estacionamento accesible no portiño de A Cova

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 28
Estacionamento accesible no faro de Prior

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 29
Estacionamentos en Santa Comba

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 30
Estacionamentos accesibles en Ponzos

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 31
Área de servicios para Santa Comba

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Lámina 32
Área de servicios para Ponzos

Cabo Prior

1. EMPRAZAMENTO

DATOS XERAIS
Comarca: Rías Altas. Sector: Costa Norte de Ferrol. Concello: Ferrol. Parroquia: San Martiño de
Covas. Extensión: 1,71km2

02_07_080

2. CARACTERIZACIÓN
ELEMENTOS NATURAIS

ELEMENTOS ANTRÓPICOS

AS FORMAS DO RELEVO

USOS DO SOLO

Enmarcada nunha península que constitúe un bloque illado e basculado cara ao SO, como demostra a asimetría de vertentes e o descenso na talla dos cantís na
citada orientación. Na vertente máis erguida, Cabo Prior presenta cantís que acadan os 150m de potencia. O debuxo xeral e de detalle da costa explícao unha
rede fracturas NE-SO e ONO-ESE que disectan o macizo granítico. Estas son as responsables da formación das calas de Cela, A Cova e O Petón. A Cala de Cela
presenta un retroceso e dinamismo moi elevados, con constantes desprendementos e escorregamentos rotacionais de explicación mixta (tectónico-litolóxica).

Esta unidade de pequenas dimensións presenta sobre as vertentes de cantil unha cobertura de solo maioritaria correspondente á vexetación de matogueira
atlántica. Un tapiz que só se ve interrompido por pequenas manchas dispersas de vexetación hidromorfa e de repoboación.

AS UNIDADES LITOLÓXICAS
As metapelitas e metasamitas precámbrico-silúricas da Serie “de Ordes” aparecen só na costa SE, na cala de Cela. O Hercínico ocupa o resto, cunha granodiorita
postectónica de dúas micas moi grosa.

MORFOLOXÍA
Tan só no lugar da Pedreira, sobre a cala de Cela aparecen construcións residenciais que responden ao tipo de rururbano espontáneo sen vinculación coa trama
de núcleo próximo. O faro e as baterías militares completan o conxunto de edificacións residentes.

A DIVERSIDADE CLIMÁTICA
Tramo de costa acantilada incluída dentro do dominio climático Cálido e Subhúmido: as temperaturas son suaves con valores medios anuais que non baixan de
14ºC e a amplitude térmica rolda os 13ºC. As precipitacións medias oscilan entre un mínimo de 1000mm e un máximo de 1200mm ao ano.

OS SOLOS
Vertentes acantilada de notable pendente, sobre granitos e con frecuentes afloramentos, polo que só aparecen leptosois líticos. Na planicie tras os cantís de Cala
de Cela aparece un pequeno sector de cambisol dístrico máis evolucionado.

INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE
Unha estrada asfaltada atravesa en sentido norte -sur a unidade até as instalacións do cabo Prior. O resto de vías constitúeo unha escasa rede de camiños
secundarios de acceso ás propiedades existentes.

AS AUGAS
A natureza acantilada da unidade con fortes pendentes, escasa prolongación continental e proximidade á costa da liña de cumes dá lugar a unha rede fluvial
pouco significativa. Verte á masa de Augas Costeiras do Cabo Prior (20094).

PATRIMONIO HISTÓRICO
Nas zonas culminantes do cabo Prior existe un rosario de instalacións militares, fundamentalmente, baterías de artillería de costa que se atopan na actualidade
nun avanzado estado de deterioración.

O PATRIMONIO NATURAL
Costa do IBA Costa de Ferrolterra-Valdoviño. Exceptuando os altos de Monte da Cova e Couto do Monte Pequeno, encóntrase incluído no LIC Costa Ártabra.
Unidade de grandes cantís nos que domina o hábitat 1230 de cantís costeiros atlánticos. As acumulacións de cantos e bloques nalgunhas calas presentan o
hábitat 1210, “Vexetación anual sobre refugallos mariños acumulados”. Sobre os cantís esténdense áreas de mato seco europeo e atlántico costeiro (4030 e
4040). As fracturas crearon valgas nas que aparece o mato húmido atlántico (4020). Nalgúns alvéolos graníticos, a hidromorfia continuada facilita a aparición de
prados húmidos do 6420 e, potencialmente, de áreas turfófilas. Os afloramentos rochosos nas partes altas posibilitan pequenos enclaves de comunidades
ripícolas.

O CARÁCTER E A ORGANIZACIÓN ACTUAL
Flanco oriental do promontorio rochoso de cabo Prior que se erixe nunha privilexiada atalaia desde a que se goza dun amplo escenario costeiro e dun
espectacular mostrario de praias e coidos. O xenio da unidade o ostenta o alto de cabo Prior no que se concentran restos abandonados de instalacións
militares e o faro homónimo, que se asoma ás formas acantiladas que definen o perímetro costeiro de cabo Prior.

DINÁMICA DA PAISAXE
A dinámica desta unidade está determinada polo predominio dos elementos naturais, que se erixen nos protagonistas da escena, cun tupido tapiz de
matogueira ocupando a case totalidade das súas pendentes. A variable cultural ten deixado o seu sinal a través do uso estratéxico do emprazamento, que
motivou a construción de baterías de artillería no seu cume.

RISCOS E IMPACTOS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

3. AVALIACIÓN
VALORACIÓN DA PAISAXE
Escenario agreste dun rotundo promontorio que penetra no mar para recibir os embates dos temporais que azoutan estas costas ártabras. A súa calidade
paisaxística deriva da súa privilexiada posición para o goce dos fondos escénicos próximos e unha pegada humana de escasa importancia, relacionada coas
edificacións militares existentes no cume. É considerado, cabo Prior, como un dos Espazos de Interese Paisaxístico do litoral galego, ademais do
recnonocimiento dos seus valores geomorfológicos e ecolóxicos coa súa inclusión no LIC e ZEPVN de Costa Ártabra.

4. PLANIFICACIÓN
OBXECTIVOS DE CALIDADE PAISAXÍSTICA
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ACCIÓNS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ÁMBITOS DE RECUALIFICACIÓN
Non se contemplan ámbitos de recualificación na presente unidade.

O Prioiro

1. EMPRAZAMENTO

DATOS XERAIS
Comarca: Rías Altas. Sector: Costa Norte de Ferrol. Concello: Ferrol. Parroquia: San Martiño de
Covas. Extensión: 1,01km2

02_07_079

2. CARACTERIZACIÓN
ELEMENTOS NATURAIS

ELEMENTOS ANTRÓPICOS

AS FORMAS DO RELEVO

USOS DO SOLO

Prioiro forma parte da península do Cabo Prior que, ao noso parecer, constitúe un bloque illado e basculado cara ao SO, como demostra a asimetría de vertentes
e o descenso na talla dos cantís nese mesmo sentido. Outro factor explica o debuxo xeral e de detalle da costa. A existencia de fracturas que disectan o macizo
granítico, variables, pero sobre todo NE-SO, e que son as responsables da formación de calas como as de O Cabaliño e Pandeiradoiro. Estas xeraron un
retroceso diferencial que deixa pequenos illotes, un recorte costeiro marcado, unha debilidade estrutural que activa a dinámica dos cantís e, consecuentemente, a
formación de depósitos ao pé, areoso, de cantos e de bloques.

Esta unidade de pequenas dimensións presenta sobre as vertentes de cantil un uso de solo maioritario correspondente á vexetación de matogueira atlántica. Un
tapiz que só se ve interrompido por manchas dispersas de vexetación hidromorfa de trazado lineal asociado aos cursos de escaso desenvolvemento que recollen
as augas de vertentes. Como uso de orixe antrópico, citar a presenza do rururbano espontáneo da Pedreira no extremo suroriental, así como, parte da
infraestrutura que se conserva das instalacións militares que ocupan a cota máis alta do cabo Prior.

AS UNIDADES LITOLÓXICAS
As metapelitas e metasamitas precámbrico-silúricas da Serie “de Ordes” aparecen só na costa suroriental, acompañadas dun dique de pórfido granítico. O
Hercínico ocupa o resto, cunha granodiorita postectónica de dúas micas moi grosa.

MORFOLOXÍA
Nas vertentes do bloque de cabo Prior que conforman esta unidade soamente se asentan algunhas vivendas que responden a un asentamento espontáneo, un
grupo nunha das pequenas praias da enseada de Cobas e un conxunto disperso apoiada na estrada que conduce ao cabo Prior.

A DIVERSIDADE CLIMÁTICA
Vertente acantilada con temperatura media anual que supera os 14ºC e precipitacións medias acumuladas entre 1000mm e 1200mm. A oscilación térmica acada
valores medios entre 12,5ºC e 13,5ºC. O ambiente climático é en definitiva Cálido e Subhúmido.

OS SOLOS
A unidade, granítica, con solos moi pobres ou practicamente inexistentes nas zonas de afloramento rochoso, presenta leptosois líticos agás na parte sueste, onde
aparece un umbrisol dístrico-léptico, só algo máis evolucionado.

INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE
Unha estrada asfaltada atravesa en sentido norte sur a unidade até as instalacións do cabo Prior. O resto de vías constitúeo unha escasa rede de camiños
secundarios de acceso ás propiedades existentes.

AS AUGAS
Vertente acantilada carente de rede fluvial significativa na que tan só se obsercan pequenas valgas de forte pendente seguindo as liñas de fractura. A unidade
verte á masa de Augas Costeiras 20094.

PATRIMONIO HISTÓRICO
Nas zonas culminantes do cabo Prior existe un rosario de instalacións militares, fundamentalmente, baterías de artillería de costa que se atopan na actualidade
nun avanzado estado de deterioración

O PATRIMONIO NATURAL
Costa do IBA Costa de Ferrolterra-Valdoviño. Unidade acantilada, domina o hábitat 1230 de cantís costeiros atlánticos, aínda que a existencia de coídos,
depósitos de bloques, retallos de plataforma rochosa e praias ao pé dá importancia ao 1210, “Vexetación anual sobre refugallos mariños acumulados”. Sobre os
cantís esténdense áreas de mato seco europeo e atlántico costeiro (4030 e 4040). As fracturas crearon valgas nas que aparece o mato húmido atlántico (4020),
con rodais de árbores ripícolas (91E0) e prados húmidos do 6420. Nalgúns alvéolos e chanzos chans, a hidromorfia continuada facilita a aparición potencial de
áreas turfófilas. Exceptuando os altos de Monte da Cova e Couto do Monte Pequeno, encóntrase incluído no LIC Costa Ártabra.

O CARÁCTER E A ORGANIZACIÓN ACTUAL
Flanco oriental do promontorio rochoso de cabo Prior que se erixe nunha privilexiada atalaia desde a que se goza dun amplo escenario costeiro e dun
espectacular mostrario de praias e coidos. O xenio da unidade o ostenta o alto de cabo Prior no que se concentran restos abandonados de instalacións
militares e o faro homónimo, que se asoma ás formas acantiladas que definen o perímetro costeiro de cabo Prior.

DINÁMICA DA PAISAXE
A dinámica desta unidade está determinada polo predominio dos elementos naturais, que se erixen nos protagonistas da escena, cun tupido tapiz de
matogueira ocupando a case totalidade das súas pendentes. A variable cultural ten deixado o seu sinal a través do uso estratéxico do emprazamento, que
motivou a construción de baterías de artillería no seu cume. Finalmente, nas últimas décadas un crecemento residencial desvinculado da función rural e sen
funcionalidade urbana xurdiu no extremo sur da unidade.

RISCOS E IMPACTOS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

3. AVALIACIÓN
VALORACIÓN DA PAISAXE
Escenario agreste dun rotundo promontorio que se penetra no mar para recibir os embates dos temporais que azoutan estas costas ártabras. A súa calidade
paisaxística deriva da súa privilexiada posición para o goce dos fondos escénicos próximos e unha pegada humana de escasa importancia, relacionada cos
feitos bélicos do século pasado e que deixaron un rosario de edificacións en estado ruinoso.

4. PLANIFICACIÓN
OBXECTIVOS DE CALIDADE PAISAXÍSTICA
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ACCIÓNS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ÁMBITOS DE RECUALIFICACIÓN
Nesta unidade non se contemplan posibles ámbitos de recualificación.

Santa Comba

1. EMPRAZAMENTO

DATOS XERAIS
1-Comarca: Rías Altas. Sector: Costa Norte de Ferrol. Concello: Ferrol. Parroquia: San Martiño de
Covas. Extensión: 2,42km2

02_07_078

2. CARACTERIZACIÓN
ELEMENTOS NATURAIS

ELEMENTOS ANTRÓPICOS

AS FORMAS DO RELEVO

USOS DO SOLO

As enseadas areosas do arco Ponzos-Santa Comba, que se abren nunha costa con dominio rochoso e con grandes cantís vinculados con levantamentos e
basculamentos tectónicos constitúen intensos cambios na paisaxe xeral. A súa orixe é mixta: por un lado aparece o dominio dos xistos de Ordes e por outro,
existen fracturas que explican tamén a apertura dos suaves entrantes en sentido suroeste. Ambos os dous entrantes, abertos, conteñen praias ancoradas en
dous extremos, con sectores cantís laterais e campos de dunas centrais que ascenden por cantís de menor potencia e vertentes de pendente suave labrada no
corredor de xistos. No caso de Santa Comba, o retroceso costeiro a partir de fracturas e diferenzas litolóxicas de detalle, recorta moito o seu extremo oriental,
quedando illadas varias illas e illotes.

Directamente asociado coas formacións da fronte litoral na unidade desenvólvese un uso recreativo e turístico do areal da praia de Santa Comba. Tras o sistema
de dunas e a vexetación costeira, na planicie da zona divisoria das vertentes norte e oeste do cabo Prior, sobrevive un mosaico agrícola tradicional. Non se
contemplan usos forestais produtivos significativos.

AS UNIDADES LITOLÓXICAS
Incluída en dous dominios: a “Serie de Ordes”, con metapelitas e metasamitas de idade variable que vai do Precámbrico ao Silúrico, ocupando case toda a
unidade; o Hercínico, no extremo oeste, cunha granodiorita postectónica de dúas micas moi grosa. Na unidade de xistos afloran numerosos diques: en Santa
Comba e Couto de Xía, pórfidos graníticos; anfibolita na Pedreira; e dolerita / diabasa, cuarzo e anfibolita no extremo occidental do areal principal. Cuaternario
holoceno (praia/duna).

A DIVERSIDADE CLIMÁTICA

MORFOLOXÍA
O sistema de asentamentos presente é de carácter rural tradicional, concretamente son os núcleos da Pedreira e O Priorio os que representan o seu modelo de
organización territorial. Distribúense nas zonas máis planas da chaira costeira que actúa como divisoria das vertentes norte e oeste do cabo Prior. A súa estrutura
é basicamente lineal e na súa contorna desenvólvese un atomizado de parcelas que se apoian na primeira estrada de acceso, a hoxe C-3603. Os crecementos
máis contemporáneos responden a un uso residencial exclusivamente, desvinculado das funcións rurais e producíronse na contorna destes núcleos.

Ambiente climático Cálido e Subhúmido no que a temperatura media anual supera os 14ºC e a amplitude térmica media está por debaixo de 12,5ºC. No tocante ás
precipitacións rexístranse máximos acumulados de 1200mm e mínimos de 1000mm.

OS SOLOS
Catro tipos de solo para unha unidade pequena deben a súa presenza a unha combinación de dous tipos de rocha e unha configuración topográfica en suave
cunca.
A esquina SO modélase nun macizo granítico, aparecendo leptosois líticos cuxas acheguas, e as transferencias dos xistos, ladeira embaixo, cara ao NO, fan que
se formen umbrisois dístrico-lépticos.
A parte de xistos oriental conta con fluvisois hápticos nas zonas máis chás e cambisois dístricos na suave vertente cara ao mar. As dunas remontantes do
complexo sedimentario achegan arenosois.

INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE
A vía de maior entidade presente na unidade é a estrada provincial C-3603 que finaliza no núcleo da Pedreira. Como continuación seguen, en dirección norte,
unha pista até a punta de cabo Prior, e outra, desdobrándose á altura do Priorio chega tamén ao faro existente no cabo. O resto do sistema de comunicacións
compleméntase coa rede de camiños e carreiros que atravesan a matogueira costeira.

AS AUGAS
Unidade sedimentaria de escasa prolongación continental cuxa rede fluvial está formada por pequenas valgas que verten ás masas de Augas Custeas 20120 e
20094.

PATRIMONIO HISTÓRICO
No extremo nordés, en punta de Santa Comba, sitúase o depósito arqueolóxico do castro do mesmo nome e a capela de Santa Comba.

O PATRIMONIO NATURAL
Costa do IBA Costa de Ferrolterra-Valdoviño. Unidade con gran complexo areoso no que dominan os hábitats de dunas do grupo 21, con potencialidade para o
2230, “Dunas con céspedes de Malcolmietalia”. Nos extremos, cantís e plataformas suman os hábitats 1230 e 1210. Nos treitos cantís existen áreas de mato
costeiro seco (4030 e 4040). Nos dous sucos con leitos intermitentes que cruzan o cordón de dunas aparece mato húmido atlántico (4020), O máis oriental
desenvolve un bosque estreito ripícola (91E0). Conta con citas dos taxons vexetais vulnerables protexidos: Omphalodes littoralis subsp. gallaecica e Antirrhinum
majus subsp. linkianum. Unidade incluída no LIC Costa Ártabra.

O CARÁCTER E A ORGANIZACIÓN ACTUAL
Un ámbito caracterizado pola presenza dun modelo de asentamento tradicional e a explotación agrícola da terra nas cotas máis altas e afastadas da costa, e un
ámbito costeiro dominado polo complexo sedimentario co sistema de dunas no seu bordo interior e os encontros de leste cos cantís. En canto á organización, as
elevacións de Monte da Cova e monte Pequeno actúan como fondo escénico da praia de Santa Comba. Na cota superior da ladeira esténdese o cordón
edificado. Desde o leste cara ao norte esténdese o ecosistema constituído pola vexetación de matogueira atlántica e o sistema de dunas no que verten senllos
regachos. Illado desta estrutura territorial e paisaxística, preséntanse edificacións sen vinculación coa trama existente ou nos seus arredores sobre parcelas
agrícolas, sen coherencia con este.

DINÁMICA DA PAISAXE
Santa Comba evolucionou conxugando a dinámica propia dun sistema de asentamentos de pequena entidade costeira no que as explotacións agrícolas
complementaban as actividades produtivas, e a vinculación administrativa e funcional coa próxima cidade departamental. Recentemente, os usos turísticos e de
segunda residencia comezaron a orixinarse especialmente na contorna do núcleo da Pedreira.

RISCOS E IMPACTOS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

3. AVALIACIÓN
VALORACIÓN DA PAISAXE
Trátase dunha unidade na que, como na gran parte do sector de Costa Norte de Ferrol, os valores máis sobresalientes son os naturais e xeomorfolóxicos, como
pon de manifesto a súa inclusión no LIC e ZEPVN de Costa Ártabra e no IBA Ferrolterra-Valdoviño. Ademais, a presenza do mosaico agrícola da parroquia de
San Martiño de Covas permite a realización dunha lectura comprensiva do modelo de organización territorial tradicional asociado as dinámicas litorais deste
sector. A escena caracterízase pola súa horizontalidade e amplitude, presentando unha conexión visual coa vertente oeste do cabo Prior. Para a contemplación
da escena proponse a punta de Santa Comba, desde a que se accede igualmente a panorámicas do perfil litoral de parte da Costa Norte de Ferrol,
especialmente da veciña unidade oriental de Ponzos e da vertente este de o Espazo de Interese Paisaxístico de cabo Prior.

4. PLANIFICACIÓN
OBXECTIVOS DE CALIDADE PAISAXÍSTICA
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ACCIÓNS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ÁMBITOS DE RECUALIFICACIÓN
Nesta unidade non se contemplan posibles ámbitos de recualificación.

Ponzos

1. EMPRAZAMENTO

DATOS XERAIS
1-Comarca: Rías Altas. Sector: Costa Norte de Ferrol. Concello: Ferrol. Parroquia: Santa Uxía de
Mandiá, a parte oriental; San Martiño de Covas, a occidental. Extensión: 2,93km2

02_07_077

2. CARACTERIZACIÓN
ELEMENTOS NATURAIS

ELEMENTOS ANTRÓPICOS

AS FORMAS DO RELEVO

USOS DO SOLO

As enseadas areosas do arco Ponzos-Santa Comba, que se abren nunha costa con dominio rochoso e con grandes cantís vinculados con levantamentos e
basculamentos tectónicos constitúen intensos cambios na paisaxe xeral. A súa orixe é mixta: por un lado aparece o dominio dos xistos de Ordes e por outro,
existen fracturas que explican tamén a apertura das suaves entrantes en sentido suroeste. Ambos os dous entrantes, abertos, conteñen praias ancoradas en
dous extremos, con sectores cantís laterais e campos de dunas centrais que ascenden por cantís de menor potencia e vertentes de pendente suave labrada no
corredor de xistos. No caso de Ponzos, existe un cantil na marxe oriental que presenta gran potencia e dinamismo, ademais de ter un depósito de orixe fría e de
dimensión notable fosilizando unha fronte rochosa basculada que vai descendendo en altura cara ao oeste. Inclúe o EIX Depósito antigo costeiro de Ponzos.

Os usos presentes son o pesqueiro e o uso recreativo e turístico das praias de Ponzos e Sartaña, especialmente. Unha vez superado o sistema de dunas,
repártese entre un mosaico agrícola que ocupa a metade occidental do ámbito e o bosque de reforestación e a matogueira costeira no seu flanco oriental.

AS UNIDADES LITOLÓXICAS
Incluída en dous dominios: Hercínico, na parte este cun ortogneis biotítico-moskovítico; da Serie “de Ordes”, con metapelitas e metasamitas de idade variable que
vai do Precámbrico ao Silúrico, no centro e oeste da unidade. Na marxe O do ortogneis alíñanse dous diques de pórfidos graníticos. Entre Sartaña e Santa
Comba acontécense diques de dolerita / diabasa e anfibolitas. Cuaternario pleistoceno (depósito de orixe fría) e holoceno (praia/duna) na costa de Ponzos.

MORFOLOXÍA

A DIVERSIDADE CLIMÁTICA

O sistema de asentamentos presente é de carácter rural tradicional, concretamente son os núcleos de Covarradeiras, Ragón e A Aldea os que representan o seu
modelo de organización territorial. Distribúense nas zonas máis resgardadas e chairas, na zona da chaira costeira que actúa como divisoria das vertentes norte e
oeste do cabo Prior. A súa estrutura é basicamente lineal e na súa contorna desenvólvese un atomizado de parcelas que se apoian na primeira estrada de
acceso, a hoxe C-3603. Os crecementos máis contemporáneos responden a un uso residencial exclusivamente, desvinculado das funcións rurais e producíronse
próximos ao tradós da praia de Ponzos, no lugar de Picheiro, e na contorna do núcleo da Aldea, cabeza parroquial de San Martiño de Covas.

Complexo sedimentario incluído dentro do dominio climático Cálido e Subhúmido: temperatura media anual superior a 14ºC e precipitacións acumuladas de
1000mm a 1200mm, a amplitude térmica varía entre 12,5ºC e 13,5ºC.

OS SOLOS
A presenza de dous tipos de rocha e dalgúns contrastes topográficos dentro dunha cunca disimétrica explican a variedade de solos, ata catro tipos, nesta
pequena unidade.
A esquina SE modélase nun macizo de granito e gneis, aparecendo leptosois líticos nas partes altas, cuxas achegas, ladeira embaixo, forman umbrisois dístricolépticos.
A parte de xistos occidental conta con fluvisois hápticos nas zonas máis chás. As áreas máis altas ou en pendente, achegan cambisois, dístricos no noroeste da
unidade e dístrico-úmbricos na esquina meridional da mesma.
Á parte diso, as dunas remontantes do complexo sedimentario achegan arenosois.

INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE
A estrada provincial C-3603 une os asentamentos orixinais existentes, sendo a vía de maior entidade desta unidade. A rede de comunicacións complétase con
camiños e pistas que percorren o parcelario.

AS AUGAS
Unidade sedimentaria cuxo prolongación continental se corresponde coa cunca do Rego da Fonte, pequeno curso fluvial que desauga no extremo SO da praia de
Ponzos na masa de Augas Costeiras 20120.

PATRIMONIO HISTÓRICO
Como elemento patrimonial figuran os restos da explotación mineira de cobre, de Covarradeiras, en estado ruinoso e hoxe ocultada pola vexetación.

O PATRIMONIO NATURAL
Costa do IBA Costa de Ferrolterra-Valdoviño. Unidade sedimentaria na que os hábitats de praias e duna son os característicos (grupo21), pero que conta tamén
con sectores de 1230 –nos extremos-, cantís atlánticos e plataforma, 1210, “Vexetación anual sobre refugallos mariños acumulados”. Nos extremos cantís
aparecen áreas de mato costeiro, hábitats 4030 e 4040, pero a iso hai que sumar os espazos hidromorfos traseiros, moi evolucionadas, onde aparecen prados do
hábitat 6420 e breixos húmidos atlánticos, hábitat 4020. Conta con citas dos taxons vexetais vulnerables protexidos: Omphalodes littoralis subsp. gallaecica,
Antirrhinum majus subsp. linkianum e Rumex rupestris. A liña de costa e a ladeira máis oriental están dentro do LIC Costa Ártabra. A liña de costa e a ladeira máis
oriental están dentro do LIC Costa Ártabra.

O CARÁCTER E A ORGANIZACIÓN ACTUAL
Espazo de carácter rural no que que se desenvolveu sobre as suaves formas sedimentarias un modelo de organización do territorio tradicional cos núcleos
emprazados na ruptura de pendente do anfiteatro no que se erixe a unidade. A súa actividade presenta unha vocación mariñeira, como evidencian as
embarcacións presentes na lámina de auga da praia de Sartaña, complementándose o seu medio de vida coa explotación agraria. No que respecta á
organización, a fronte desta unidade está constituído por un sistema de praias separado por un esporón rochoso, que debe a súa existencia á intrusión dun
dique rochoso de maior resistencia. Praias moi expostas á ondada oceánica que propicia un patrón de deriva do sedimento regular. A baixa topografía dos
terreos situados tras a praia e a debilidade litolóxica propiciaron un acusado retroceso da costa conformando uns cantís moi baixos que poden verse cubertos
polas areas.

DINÁMICA DA PAISAXE
Covas evolucionou conxugando a dinámica propia dun sistema de asentamentos de pequena entidade costeira no que as explotacións agrícolas
complementaban as actividades produtivas, e a vinculación administrativa e funcional coa próxima cidade departamental. Recentemente, os usos turísticos e de
segunda residencia comezaron a orixinarse especialmente na contorna do núcleo da Aldea.

RISCOS E IMPACTOS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

3. AVALIACIÓN
VALORACIÓN DA PAISAXE
Trátase dunha unidade na que, como na gran parte do sector de Costa Norte de Ferrol, os valores máis sobresalientes son os naturais e xeomorfolóxicos, como
pon de manifesto a súa inclusión no LIC e ZEPVN de Costa Ártabra e a súa clasificación como Espazo de Interese Xeomorfolóxico Depósito antigo costeiro de
Ponzos. Ademais a presenza do mosaico agrícola da parroquia de San Martiño de Covas permite a realización dunha lectura comprensiva do modelo de
organización territorial tradicional asociado as dinámicas litorais deste sector. A escena caracterízase pola súa horizontalidade e amplitude, presentando unha
conexión visual coa vertente oeste do cabo Prior. Para a contemplación da escena proponse o tramo final dun carreiro que desemboca no saínte de Pedrouzo.

4. PLANIFICACIÓN
OBXECTIVOS DE CALIDADE PAISAXÍSTICA
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ACCIÓNS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ÁMBITOS DE RECUALIFICACIÓN
Nesta unidade non se contemplan posibles ámbitos de recualificación.

Plan director Prior-Ponzos-Santa Comba

9.

ANEXO 3: RUTA PASOS E PALABRAS, GUIÓN PARA ELABORAR UN CADERNO PARA EDUCADORES E UNHA UNIDADE DIDÁCTICA .

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

ANEXO 3: A RUTA PASOS E PALABRAS
Pasos e palabras
Visita pola paisaxe na que se encontra a parroquia de Covas. O fío condutor para a mellor comprensión da paisaxe é un discurso literario. A través da literatura descubriremos diferentes
espazos desta paisaxe cultural…
Modalidade-xénero: Patrimonio Cultural
Temática: Divulgación do patrimonio mediante a literatura
Destinatarios: Grupos de escolares, cunha formación básica previa
Tempo de duración: ½ xornada
Lugar e acceso: A mellor forma de acceder é en autobús, empregando o aparcamento da praia de Santa Comba.
Sinopse:
Ruta dirixida á divulgación do patrimonio natural e histórico. É un exercicio de recoñecemento, reflexión e valorización da paisaxe a través da literatura literatura medieval (lírica),
decimonónica (romántica) e contemporánea (v.g., realismo máxico). Neste itinerario combínanse os coñecementos en xeografía e literatura (Galega e Castelá), polo tanto pode ser un exercicio
interesante para ser desenvolvido polos profesores de diferentes materias e apto para diversos niveis (Primaria, ESO, Bacharelato etc.).
Obxectivos didácticos:
Valorar o patrimonio ambiental e cultural da zona.
Descubrir a relación entre a historia da literatura e a paisaxe que nos rodea.
Identificar as accións, os procesos xeolóxicos e os seus efectos na paisaxe.
Potenciar o sentimento de identidade na comunidade.
Estimular ás persoas que habitan o lugar para que valoren o seu patrimonio natural.
Actividade:
Utilizando unha serie de textos representativos da literatura o alumno descubrirá a relación entre aquelo que ve e o que pode ler e coñecerá a través da escritura diferentes procesos naturais
e culturais. Os alumnos aprenderán a diferenciar e identificar os devanditos procesos. Relación entre natureza, paisaxe e imaxinación ou reconstrución imaxinaria da paisaxe.
Percorrido:
Proporcionaríamos un mapa onde se indicarían os puntos que hai que percorrer e a dificultade dos tramos.
Requisitos:

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Recomendamos que os alumnos leven calzado cómodo e picnic.
Material:
Caderno para educadores: dossier cunha recompilación de textos. Dependendo do curso recoméndase o uso duns ou outros.

:

Caderno para educadores
O seguinte cadro ofrece unha descrición básica dun posible caderno para educadores:
CADERNO PARA EDUCADORES
Este caderno está deseñado para ofrecer ós profesores de Primaria e Secundaria recursos xerais, preguntas e actividades que sirvan para visitar de forma activa a zona.
Un conxunto de actividades que axuden a obter un maior coñecemento da paisaxe galega e a literatura, a través da observación …

Propoñemos unha serie de textos que lles servirán para:
• Dirixir unha visita autoguiada pola zona co seu alumnado.
• Preparar ó alumnado antes da visita
• Programar clases arredor desta visita, xa que o contido axústase ó currículo escolar.
• Anéxase material para reforzar os coñecementos adquiridos...
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Unidades ou fichas didácticas
O contido das unidades didácticas explica e achega o público en idade escolar á noción de que a práctica totalidade das paisaxes galegas son produto da interacción entre o medio e a acción social.
Cada unidade comporíase de catro puntos básicos, que estarían máis desenvoltos a medida que aumenta o nivel dos cursos ós que van dirixidas.
Punto 1: Sinopse da actividade.
Punto 2: Conceptos clave.
Punto 3: Documentación para o educador.
Punto 4: Vocabulario esencial que tentaremos que os alumnos adquiran con esta actividade.
Punto 5: Temas para comentar: preguntas abertas que os profesores poden realizar ós alumnos durante a visita.
Punto 6: Actividades, exercicios para realizar durante a saída ou no centro.
A continuación expoñemos un exemplo:

UNIDADE DIDÁCTICA PARA OS CICLOS DE PRIMARIA:


Nivel e área á que se refire: A unidade didáctica elaborada vai destinada ós alumnos/as dos ciclos de primaria.
Nela trabállanse contidos das áreas de Coñecemento do Medio e de Linguaxe.



Obxectivos e contidos axustados ao currículo



Actividades:

Le o seguinte texto e contesta
Que din os rumorosos
na costa verdecente,
ao raio transparente
do prácido luar?
Que din as altas copas
de escuro arume arpado
co seu ben compasado
monótono fungar?
Do teu verdor cinguido
e de benignos astros,
confín dos verdes castros
e valeroso chan,

3

Laboratorio de Patrimonio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono
fogar de Breogán.
1. Coñeces o que les?
2. Qué cres que significa?
3. Busca sinónimos: cambia as palabras que están en grosa por outras co mesmo significado.

4. Análise de imaxe onde vemos diversos Procesos xeolóxicos. Enche os espazos:

5. Qué podemos ver onde estamos agora? Qué procesos afectaron á paisaxe?
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