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ASUNTO:

DOG Núm. 206 - Luns, 30 de outubro de 2017

ANUNCIO do 6 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural,  polo que se somete á
participación pública o documento base do Plan de conservación do ENIL (espazo natural de interese
local) Praia América-Panxón, pertencente ao Concello de Nigrán.

ALEGANTES - PARTICIPANTES:

__________, con D.I. __________, actúa: 

• En nome e representación da asociación A TERRA NON SE VENDE (ATNSV), inscrita no Rexistro Central
de Asociacións co nº __________.

• No nome da Rede colectivos ecoloxistas, de acción social e defensa cultural A RÍA NON SE VENDE.

__________, con D.I. __________, actúa :

• En nome e representación da Asociación de Defensa Medioambiental SALVEMOS MONTEFERRO, 
inscrita no Rexistro Central de Asociacións co nº __________.

MARCO LEGAL DESTAS ALEGACIÓNS:

• Lei (estatal) 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de 
participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente.

• Corpus  lexislativo  galego,  estatal  e  europeo  aplicable  en  Galicia  sobre  participación  cidadá,
transparencia,  ordenación  do  territorio,  natureza,  medio  ambiente,  saúde,  patrimonio  cultural  e
normativa sectorial relacionada co asunto de referencia.

DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

_________

__________
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DATOS DA PERSOALIDADE XURÍDICA DE  A TERRA NON SE VENDE

R.C.A. __________

• A TERRA NON SE VENDE é unha asociación sen ánimo de lucro.

• ATNSV foi constituida o 25 de febreiro de 2013, e dende entón ven exercendo a súa actividade de xeito
continuo.

• O ámbito de actividade preferente, que non exclusivo, de ATNSV é Galicia, e así se declara nos seus estatutos.

• Os fins principais de ATNSV, segundo se establece non seus estatutos, son a defensa do patrimonio ambiental
e cultural do territorio e a transformación da sociedade galega. 

Por transformación da sociedade galega entendemos a nosa evolución cara a un modo de vida cuxas pautas
socioeconómicas,  ambientais  e  culturais  sexan  intra e  inter xeracionalmente  xustas  e  sustentables,  que
preserve e potencie os nosos valores culturais identitarios e universais, e que preserve, coide e, no seu caso,
rexenere  a  riqueza  natural  e  ambiental  do  noso  territorio.  Este  obxectivo  é  extensivo  á  calquera  país,
sociedade e territorio aos que podamos dar o noso apoio.

DATOS DA PERSOALIDADE XURÍDICA DE  SALVEMOS MONTEFERRO

R.C.A. __________

• Salvemos Monteferro é unha entidade sen ánimo de lucro. 

• Foi constituida en maio de 2006, e dende entón ven exercendo a súa actividade de xeito continuo. 

• O seu ámbito fundamental de actividade é Galicia, e así figura nos seus estatutos. 

• Os seus fins, segundo se establece nos seus estatutos, son os seguintes:

a) A protección do contorno medioambiental e do seu uso para o recreo colectivo. 

b) A procura do desenvolvemento sostible dos recursos naturais e o seu aproveitamento. 

c) A promoción de alternativas que artellen unha armazón socio-económica baseada no respecto ao
medio ambiente e na conservación da nosa paisaxe. 

d) O  fomento  da  participación  da  mocidade  nos  valores  de  respecto  á  natureza  e  o  estímulo  á
convivencia nun sistema de liberdade de expresión e de pensamento para conquerir unha sociedade
mellor e unha democracia máis profunda. 

e) A defensa do idioma, a etnografía e o patrimonio cultural e histórico galego. 
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1. O TOPÓNIMO “PRAIA AMÉRICA - PANXÓN” É INCORRECTO

Hai case un século o emigrante e empresario de Nigrán Manuel Lemos cambioulle o nome ao areal, por
intereses urbanístico-turístico-comerciais.

Reclamamos que por respecto ao noso idioma, á nosa cultura e á memoria de todas as xentes que durante
séculos habitaron a zona e nomearon os seus lugares, se recupere o topónimo tradicional. 

Parece ser que tal topónimo era Area Loura ou Areal de Lourido ao sur do río Muiños, e Area ou Areal de
Panxón ao norte do rio. Pode ser necesario buscar o asesoramento de expertos en toponimia e historia para
confirmalo. Pero consideramos que tal recuperación é imprescindible.

2. O DOCUMENTO BASE DO PLAN DE CONSERVACIÓN DO ENIL INCUMPRE O PLAN DE CONSERVACIÓN
DA PÍLLARA DAS DUNAS DE GALICIA

Este punto debe entenderse como unha emenda á totalide do Plan proposto. 

Consideramos necesaria unha nova redacción do Plan de conservación do ENIL do sistema dunar de modo
que se acomode ao DECRETO 9/2014, do 23 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de conservación da
píllara das dunas (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia en todas as súas determinacións e, particularmente
aos seus títulos II e III:

TÍTULO II Ámbito de aplicación: zonificación
Artigo 5. Zonificación 
Artigo 6. Área de distribución potencial
Artigo 7. Área de presenza 
Artigo 8. Área prioritaria de conservación 

TÍTULO III Normas de protección da especie e do seu hábitat
Artigo 9. Normas xerais 
Artigo 10. Normas específicas para a área de presenza 
Artigo 11. Normas específicas para a área prioritaria de conservación 
Artigo 12. Programa de actuacións para a recuperación da especie 

3. SOBRE A NECESARIA MODIFICACIÓN DA ZONIFICACIÓN DO ENIL

Temos que facer notar que o Plan de Conservación do ENIL establece as dúas zonas seguintes:

• A Zona de protección, correspondente ao sistema dunar, dividida en 3 áreas: A, B e C.
• A Zona de sendas peonís, que atravesan a zona de protección.

Porén, o mapa 18 do Plan de Conservación da píllara das dunas contempla as dúas áreas seguintes:

• A área prioritaria de conservación, correspondente á zona central do sistema dunar, nunha área
máis restrinxida que a zona de protección do Plan de Conservación do ENIL.

• A área de presenza, que abrangue todo o areal, dende o porto de Panxón a monte Lourido. 
• Unha canle de saída e entrada no areal para embarcacións deportivas de vela e tabla (kitesurf).

Polo tanto, a zonificación do Plan de Conservación do ENIL debería contar coas tres áreas principais seguintes:

• A área prioritaria de conservación, correspondente ás áreas A, B e C do Documento Base elaborado.
• A área de presenza, correspondente ao resto do areal completo. 
• Unha área de repouso e/ou alimentación de aves acuáticas durante a súa migración e/ou invernada.

Ademáis, contaría coas dúas áreas complementarias xa establecidas:

• A zona de sendas peonís de acceso ao areal
• A canle de entrada e saída de embarcacións.

A este respecto, consideramos que si as zonas B e C do ENIL conteñen poboacións de Píllara, o mapa 18 do Plan
de Conservación da Píllara debería modificarse, para incluir ambas zonas na área prioritaria de conservación.
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Zonificación do areal Praia América - Panxón 
no Plan de Conservación da píllara das dunas e no Plan de Conservación do ENIL

4. SOBRE A NECESARIA ADECUACIÓN DOS USOS E ACTIVIDADES DO PLAN DE CONSERVACIÓN DO ENIL
ÁS NORMAS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS NO PLAN DE CONSERVACIÓN DA PÍLLARA DAS DUNAS

Consideramos necesario:

Comprobar a correspondencia entre os usos e actividades admitidos na Zona de Protección do Plan de
Conservación  do  ENIL  e  as  Normas  de  Protección  específicas  para  a  área  prioritaria  de  conservación
establecidas no Plan de conservación da Pillara das dunas, e proceder aos cambios necesarios.

Comprobar a correspondencia entre os usos e actividades admitidos na Zona de sendas peonís do Plan de
Conservación do ENIL e as Normas de Protección específicas para a área de presencia establecidas no Plan
de conservación da Pillara das dunas, proceder aos cambios necesarios e extender estas as normas a todo o
areal situado alén da área prioritaria de conservación.

Na actualidade existen usos e actividades autorizadas,  tanto permanentes como ocasionais,  no sistema
dunar e no conxunto do areal que incumpren de forma grave a Lei de Costas, a boa práctica da conservación
de hábitats e especies, o Plan de Conservación da Píllara das dunas e o propio Documento Base do Plan de
Conservación do ENIL obxecto destas alegacións.

Nos puntos 6 e 8 descríbense estes usos e actividades con detalle.

Plan Conservación ENIL Praia América-Panxón 5 de 19 Alegacións - 2017.11.28



A Terra Non Se Vende Salvemos Monteferro A Ría Non Se Vende 

5. SOBRE A OMISIÓN DALGUNHAS ESPECIES

No inventario de especies que figura no punto 3.5 do Plan do ENIL faltan especies que están incluidas na
Directiva Aves, como a gaivota cabecinegra (Larus melanocephalus), comprendida no Anexo I da Directiva, e
que emprega masivamente Arealoura (chegando a censarse ata 2000 aves en xaneiro deste ano 2017).

6. SOBRE OS USOS PROHIBIDOS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE EXISTENTES NO AREAL

Area Loura e o Areal de Panxón no visor de DPMT do MMA
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6.1 Os estacionamentos de vehículos

A lei de costas prohibe o estacionamento de vehículos en Dominio Público Marítimo Terrestre nos areais.

Lei de Costas 22/1998, de 28 de julio (um: 2015.12.11) 
TÍTULO III Utilización del dominio público marítimo-terrestre
CAPÍTULO I Disposiciones generales
Art. 33 (Playas).
5. Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos 
y acampadas.

RD 876/2014, de 10 de octubre, aprobación del Reglamento General de Costas (um 2017.01.12)
TÍTULO III Utilización del dominio público marítimo-terrestre
Sección 2.ª Régimen de utilización de las playas
Artículo 72. Usos prohibidos de estacionamiento, circulación de vehículos, campamentos y acampadas.
1. Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos 
y acampadas (artículo 33.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).

No areal de Lourido hai varios estacionamentos en DPMT. O máis grande e rechamante é o que está onda a
desembocadura  do  Río  Muiños.  Neste  lugar  a  duna  foi  parcialmente  baleirada,  misturada  con  terra,
achanzada, compactada e transformada nunha mera plataforma, que inicialmente foi un aparcadoiro non
regulado, e que agora soporta o aparcadoiro actual e unha escola de windsurf. Ambas instalacións impiden
a rexeneración da desembocadura do río Muiños e a continuidade dunar entre as Zonas A e B do ENIL.

(Véxase a secuencia das ortofotos do DPMT na páxina seguinte)

6.2 O campo de fútbol

O campo de fútbol está situado ao sur do areal, en DPMT (última ortofoto da secuencia), e esta actividade 
non está autorizada pola Lei de Costas:

Lei de Costas 22/1998, de 28 de julio (um: 2015.12.11) 
TÍTULO III Utilización del dominio público marítimo-terrestre
CAPÍTULO I Disposiciones generales
Artículo 32. 
1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o 
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

RD 876/2014, de 10 de octubre, aprobación del Reglamento General de Costas (um 2017.01.12)
TÍTULO III Utilización del dominio público marítimo-terrestre
Sección 1.ª Régimen general de utilización
1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o 
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (artículo 32.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Las actividades o instalaciones a que se refiere el apartado anterior son:

a) Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación 
del dominio público marítimo-terrestre.
b) Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte 
necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio.

(Véxase a última ortofoto do DPMT na secuencia da páxina seguinte).
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Estacionamentos en DPMT no Areal de Lourido - Panxón (á esquerda da liña verde)
Secuencia: de N a S e de esquerda a dereita

Plan Conservación ENIL Praia América-Panxón 8 de 19 Alegacións - 2017.11.28



A Terra Non Se Vende Salvemos Monteferro A Ría Non Se Vende 

6.3 A escola de windsurf

A  escola  de  windsurf  situada  no  estancionamento  central,  xunto  á  desembocadura  do  río  Muiños,
tampouco non é legal, pois incumpre a Lei de Costas 22/1998, artigos 32 e 25.1, e o Reglamento Xeral de
Costas, RD 876/2014, artigos 61 e 70, nos aspectos seguintes:

• A  actividade  docente  e  o  almacenamento  de  material  de  vela  lixeira,  que  é  fácilmente
transportable, poden desenvolverse nunha ubicación distinta do areal e do DPMT.

• O lugar ocupado pola escola non é un tramo urbano de areal, senón un tramo natural artificializado,
que debe recuperarse e integrarse no ENIL.

• O edificio existente non está localizado nun extremo do areal, senón no seu centro lonxitudinal, e non
está adosado ao seu límite interior, senón no seu centro transversal, sobre o antigo sistema dunar.

• A superficie total da instalación é superior a 300 m2  (> 450 m2).

• Non hai constancia de que a actividade da escola estea federada.

• Alén do exposto, a actividade non podería outorgarse en concesión, senón como autorización de
tempada de verán. Como tal autorización, non podería ser unha instalación fixa. Tería que ser unha
instalación desmontable, e ser montada e desmontada co inicio e fin de cada tempada.

6.4 Conclusións e reclamacións

Dadas estas irregularidades, reclamamos a retirada de todos os estacionamentos situados en DPMT sobre o
areal, a retirada da escola de windsurf do seu emprazamento actual, e a rexeneración do sistema dunar nos
espazos recuperados. Isto é especialmente importante no caso do aparcadoiro central, na desembocadura
do río Muiños, para poder recuperar a continuidade dunar entre as zonas A e B do ENIL, e poder rexenerar a
propia desembocadura do río. 

En canto ao campo de fútbol, o máis grave da súa localización irregular a súa contigüidade á Zona C do ENIL.
Como consecuencia, as actividades deportivas e, sobre todo, as actividades festivas que nel poidan ter lugar
supoñen un efecto negativo sobre o ecosistema dunar que se pretende protexer. (Véxase o punto 8.- 1 e 2).
Reclamamos que isto sexa tido en conta na xestión do espazo e na redacción do Plan de protección do ENIL.

7. SOBRE A CONTAMINACIÓN E AS CRECENTES DO RÍO MUIÑOS E OS SEUS EFECTOS SOBRE O ENIL

Respecto  do  río  Muiños,  procede  que  reclamemos,  asimesmo,  unha  solución  sustentable  para  dous
problemas graves que afectan ao río e ao areal:

1) A contaminación crecente do rio Muiños, consecuencia da inadecuación da rede de saneamento
augas arriba, sobre todo a partir de Porto do Molle, por tres causas:

• O mal estado de conservación da rede.
• O feito de ser unha rede unitaria en lugar de separativa.
• A insuficiencia da rede para a sucesiva incorporación do saneamento das parroquias da conca.
• A insuficiencia da EDAR e do seu emisario para a incorporación das augas residuais de Porto do

Molle e das parroquias da conca.

2) As crecentes catastróficas que ameazan o leito do río, as dunas e, polo tanto, o ENIL. A primeira
produciuse en 2016 e serán recorrentes,  pois  son consecuencia da artificialización da chaira de
inundación de Porto do Molle para a implantación do parque industrial-empresarial. 

A solución proposta polo concello é un proxecto de balsas reguladoras no Rio Muiños entre Porto
do Molle e o areal.  O proxecto non foi  sometido a exposición nin participación públicas,  e non
temos noticia do seu cronograma. Cremos que a solución a este problema non debe ser tratado só
por una empresa privada, nin ser deseñada exclusivamente por enxeñeiros, senón xestionada polas
administracións públicas e deseñada por un grupo multidisciplinar de expertos ambientais. 
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8. SOBRE AS ACTIVIDADES QUE SE DESENVOLVEN ANO TRAS ANO NO AREAL, QUE SON INCOMPATIBLES
COA CONSERVACIÓN DO ENIL, E QUE REVELAN A FALTA DE COHERENCIA E DE SENSIBILIDADE
AMBIENTAL DO CONCELLO

A falla de coherencia entre os obxectivos do Plan de Conservación e a utilización do espazo para festas e
espectáculos, e a súa explotación turística polo Concello

Hai que aplaudir esta iniciativa municipal que pretende  protexer un lugar que atesora tanta biodiversidade,
alguhna  dela  case  perdida  ou  catalogada  como  vulnerable.  Intentar  parar  a  pérdida  planetaria  de
biodiversidade  ou  disminuir  este  goteo  implacable,  incesante  e  irrecuperable  debería  ser,  non  unha
excepción, senón unha prioridade local e planetaria. Desgraciadamente non é así, e incluso neste mundo
economicista que lle pon prezo a todo, incluso ao que non ten valor, é incapaz de valorar o que non ten
prezo, pero ainda así, cando o intenta, a cifra non deixa excusa que xustifique pechar os ollos ante esta
terrible realidade.

A  erosión  na  biodiversidade  custa  “B”illóns  de  euros (http://www.tendencias21.net/La-erosion-de-la-
biodiversidad-cuesta-billones-de-euros_a44024.html),  polo que  non hai  excusa  posible,  nin  tan  sequera
económica,  que  poida sustentar  o  desleixo  da  humanidade ante  este  problema global.  É  por  isto  que
calquera iniciativa, por pequena que sexa, que intente sumar e non restar cara a solución do problema
global, debe ser benvida.

Pero atención!!!, o peor que podemos facer e tomar esta protección como un disfraz e utilizala para outros
fins alleos a súa razón de ser, algo que está a suceder en moitos lugares “protexidos”, que se transforman en
atraccións turísticas,  en “marcos incomparables” que hai  que visitar si  ou si  para poder etiquetarse no
Facebook  como  “ecoloxista”  e  que  finalmente  transforman  o  lugar  “protexido”  nunha  procesión  de
espantallos que violan os reductos que teóricamente concedemos ás especies que pretendemos protexer.

Por falar solo da contorna de Nigrán, podemos citar:

• A Foz do Miñor, Rede Natura 2000, donde se celebra cada ano o “Flota como poidas” dentro do
propio espazo protexido, o “Nigrán Jazz”, “Rilla na rúa”, o “Val Miñor Fest” (estes últimos pegados
ao  espazo  protexido),  etc,  mentras  a  Foz  atesora  os  máis  altos  niveis  de  contaminación
microbiolóxica de toda a contorna desde fai xa 17 anos. 
(https://www.salvemosmonteferro.org/gz/fozdominhor.php)

• O escándalo do acceso as illas Cíes  ,                   
(https://www.salvemosmonteferro.org/prensa/2017/recorte7139.html),  donde  as  autoridades
puderon comprobar que en so dous días acudiron 4.000 visitantes máis dos permitidos (2.200 /día).

Volvendo ao lugar que nos ocupa, como entende o Concello de Nigrán esta declaración de ENIL que solicita?
Como a protección real dun espazo natural, que é urxente ante degradación ambiental do planeta, ou como
a creación doutro “marco natural incomparable” que xustifique dúas falsas medallas, a do  ecoloxismo e
defensa ambiental no peito dereito e, no esquerdo, a do  atractivo turístico,  os  postos de traballo e un
desenvolvemento que representa un aparente beneficio económico para o municipio?

Ambas cousas non son compatibles. Non hai peito que sustente ambas medallas, porque a económica
degrada e, ao cabo, destrúe a ambiental, estamos cansos de velo e de sufrilo. Se esta declaración de ENIL
vai levar ese camiño, mellor apagamos e marchamos, porque non imos protexer nada, imos gastar cartos,
enganar  aos  veciños,  crear  raiba  e  decepción  e  aumentar  o  divorcio  social  entre  a  clase  política  e  a
cidadanía, que vé como o que os políticos falan pola boca, e xustamente o contrario do que se fai.

Pedimos reflexión e seriedade á clase política municipal de Nigrán e á Xunta de Galicia, se de verdade
queren levar o ENIL adiante. A protección do lugar ten que ser prioritaria, e calquera agresión, veña do
interior ou do exterior do municipio, ten que ser prohibida e sancionada.

Por todo o exposto, temos moitas dúbidas sobre se esta declaración de ENIL solicitada polo Concello de
Nigrán vai  ser correctamente defendida polas administracións competentes,  incluido o propio Concello.
Estas  dúbidas  non  son  gratuitas.  Vexamos  as  actividades  que  se  realizaron  últimamente  no  areal,
promovidas ou bendecidas polo Concello de Nigrán, e preto ou ao carón das áreas A, B e C do ENIL:
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1. VIVE NIGRÁN

Actividade realizada no campo de fútbol de Lourido, xunto á zona C do ENIL, e dentro do Dominio Público
Marímo Terrestre (DPMT).

Claro que este PICNIC POP FESTIVAL, estaba acompañado doutras actividades:

Plan Conservación ENIL Praia América-Panxón 11 de 19 Alegacións - 2017.11.28



A Terra Non Se Vende Salvemos Monteferro A Ría Non Se Vende 

Os postes son os que separan a ZONA C

E este é o estado no que quedou a zona C do ENIL logo do “espectáculo” e de que os servizos municipais
limparan o lugar. Pode verse o valado desfeito e a falta de alames no mesmo, situación, por certo, que
permanece igual a día de hoxe.
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O Concello de Nigrán xa está publicitando o Vive Nigrán do ano 2018, que na súa segunda edición adianta
as datas ao 20 e 21 de xullo.

O novo Picnic Pop Festival se celebrará no mesmo lugar que o primeiro, no campo de futbol de Lourido,
dentro do DPMT. O propio alcalde de Nigrán, Juán González, ven de facer as seguintes declaracións:

“Apostamos forte por 'Vive Nigrán', por iso queremos adiantalo á semana do ano que Nigrán recibe
máis visitantes e cando a probabilidade de bo tempo é moito maior; xa estamos traballando nel porque
queremos que sexa un referente galego para os afeccionados á música en directo"

E a descripción do evento non deixa lugar a dúbidas sobre o que é prioritario, o espectáculo ou a protección
da que por certo nin fala.

Organizado entre Concello de Nigrán e 'La décima planta', 'Vive Nigrán' ofreceu na súa primeira edición
algunha  das  propostas  máis  emerxentes  do  panorama  nacional  independente  (Las  Bistecs,  Joe
Crepúsculo, Viva Suecia, Basanta...). 

Como na súa primeira edición, mantense unha proposta transversal que vai máis alá dos concertos en
directo a pé de praia: volverá a haber obradoiros infantís, zona gastronómica, charlas culturais... Unha
serie de actividades que debuxan un 'Pícnic pop festival' de cultura creativa nun espazo máxico: fronte
ao Atlántico,  co  perfil  das  illas  Cíes  ao  fondo,  nun  extremo de  Praia  América-Lourido  e  ao  pé  da
marabillosa península de Monte Lourido.
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2. Homenaxe con sorpresa a Pablo Milanés

Máis  de 5000 persoas  seguiron o homenaxe a Pablo Milanés que se  celebrou no campo de fútbol  de
Lourido o pasado 7 de agosto no que actuaron tamén o asturiano Victor Manuel e Luis Emilio Batallán coa
coral “Stella Maris”. Tamén dentro do DPMT.

Curiosamente as aves, reptís  e mamíferos protexidos na zona non se quedaron aos concertos nin ao picnic nin
a ninguna das actividades propostas no lugar ainda que sexa difícil de entender polos políticos organizadores
dos eventos, e nos consta que tampouco volveron despois. Gato escaldado ata da auga fría ten medo.

3. Midnight Nigrán Paint Party

3.000 persoas acudiron o pasado 15 de xullo á Midnight Nigrán Paint Party, 
(https://valminortv.com/2017/07/16/3-000-personas-se-empapan-de-pintura-y-musica-electronica-en-
playa-america/)  evento que se celebrou moi preto das zonas A e B do ENIL e que aparte da atronadora 
“amplificación megatrón” das actuacións, rega con 2000 litros de pintura “ecolóxica” aos asistentes.
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4. Feira de artesanía.

A feira de artesanía celébrase en xullo diante do aparcadoiro que se atopa:

• Ao  suroeste  do  aparcadoio  situado  ao  sur  da  área  prioritaria  de  conservación  do  Plan  de
Conservación da píllara das dunas e da Zona A do Plan de Conservación do ENIL.

• Entre o aparcadoiro citado e a Zona B do Plan de Conservación do ENIL, da que é contigua.
• En Dominio Público Marítimo Terrestre. 
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5. Proba aerodeportiva en Panxón.

No ano 2015, celebrouse o IX concentración aerodeportiva 
(https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/nigran/2015/08/27/quince-avionetas-aterrizan-playa-
nigranesa-panxon/0003_201508V27C10994.htm) 
no areal de Panxón, a poucos metros da ZONA A do ENIL, que consiste en tres probas realizadas por 
ultralixeiros carenados, avionetas e autoxiros, dentro da área de presenza da Píllara das Dunas.

6. Fogueiras de San Xoán

Todolos anos celébrase o 23 de xuño no areal de Panxón a fogueira de San Xoán, tamén dentro da área de 
presenza da Píllara das Dunas. Esta festa congrega a máis de 30.000 persoas. Este ano saldouse cun 
resultado de 15 heridos e 18 intoxicados etílicos     
(  https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2017/06/24/15-heridos-18-intoxicados-alcohol-hogueras-  
panxon/0003_201706201706241498296706779.htm  )   . 

O areal queda arrasado, como se dunha guerra se tratase.

Ainda así hai que recoñecer que o Concello esfórzase en minimizar estes danos recollendo o lixo ao día
seguinte e prestando especial atención a policía local a que non se invadan as zonas de protección, en
especial a ZONA A que é a máis próxima á fogueira. Ainda así, a afección ás mesmas é inevitable.
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Vexamos nunha imaxe satelital as zonas protexidas e donde se realizan estas  actividades, que desde o noso
punto de vista son incompatibles coa protección proposta:

Supoñemos que agora estará máis claro por que temos dúbidas máis que razoables sobre a intención real
do Concello de Nigrán ante ésta declaración de ENIL.
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No Plan de conservación proposto, na páxina 35 punto 5.1.2 Limitacións ao uso enuméranse unha serie de
prohibicións dentro das zonas A, B e C, pero moitas delas tampouco poden ser permitidas fora das mesmas
porque os efectos serían tamén moi perxudiciais para as zonas protexidas: 

5.1.2. Limitacións ao uso:
…
d)  A  instalación  de  tendidos  aéreos,  emisores  luminosos,  infraestruturas  e  instalacións  de

comunicacións e telecomunicacións.

e) A retirada non autorizada de area, substrato, vexetación, fauna, etc. En xeral, calesquera actividades
extractivas.f) A introdución de especies alóctonas, tanto de flora como de fauna.

g) A caza.

h) A destrución ou deterioro significativo das formacións vexetais.

i) A perturbación, persecución, molestia, dano, captura ou morte das especies animais silvestres e a
collida ou recolección dos seus propágulos, restos ou residuos da súa actividade.

j) A utilización de megafonía ou calquera aparato de reprodución de son, así como a xeración de
ruidos que resulten molestos e poidan alterar a tranquilidade do lugar.

k) Prender calquera tipo de lume, fogueira ou similar.

l) A vertedura de entullos, lixos, escombros, verquidos ou calquera outro residuo, así como o depósito
ou almacenamento de materiais, sequera temporal.

m) A celebración de eventos,  a práctica de deportes,  e a práctica do aeromodelismo, ala delta con
motor e actividades similares.

n) Con  carácter  xeral,  calquera  actuación  que  poda  supoñer  unha  alteración,  transformación  ou
modificación do medio e sexa susceptible de degradar ou alterar o ecosistema.

A fauna que se pretende protexer, especialmente a Píllara das dunas, especie en perigo de extinción, ten o
seu hábitat tamén fóra dos espacios dunares protexidos e de non protexer tamén esas zonas, pouco sentido
ten todo este Plan.

En canto a  Píllara das dunas, (https://www.seo.org/ave/chorlitejo-patinegro/) é unha especie que pon e
incuva os ovos na area, polo que é moi vulnerable aos ataques de depredadores como cans, reptís, outras
aves e mamíferos, as máquinas de limpeza de praias, etc. Reservar zonas para a súa posta é moi necesario,
pero hai que ter en conta que o seu período reproductivo é entre abril e agosto, polo que en eses meses
debería estar prohibido o acceso de animais ao arenal de Lourido, xa que as crias pasean pola praia en
compañía dos seus país sen poder voar aínda, polo que son un reclamo irresistible para cans soltos.

O  Concello  de  Nigrán,  permite  levar  cans  á  praia  ata  o  30  de  xuño,  o  que  perxudica  gravemente  á
reproducción de esta especie vulnerable. 

Por todo o exposto, parece imprescindible engadir unha zona periférica de protección (ZPP) ás zonas A, B e
C, tal e como ven definida no artigo 18 da  Lei  4/1989, de 27 de marzo, de Conservación dos espacios
naturais e da flora e fauna silvestre, e no artigo 36 da Lei 42/2007,  de 13 de decembro, do Patrimonio
Natural e da Biodiversidade. 

A este respecto, entendemos que:

• A  área  prioritaria  de  conservación orixinal  do  Plan  de  Conservación  da  píllara  das  dunas
correspóndese coa zona A do Plan do ENIL, pero procede ampliala coas zonas B e C.  

• A zona de presenza establecida polo Plan de Conservación da píllara das dunas abrangue todo o
areal, e pode constituir unha zona periférica de protección, pero é preciso comprobar e controlar a
súa eficacia.
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SOLICITUDE

Á vista de todo o exposto, SOLICITAMOS:

• Que o Plan de Conservación do ENIL se volva a redactar de xeito acorde coas determinacións do
Plan de Conservación da píllara das dunas, ademáis de incluir as determinacións que sexan precisas
para a  protección dos restantes hábitats e especies presentes no areal.

• Que o Plan teña en conta as nosas alegacións respecto dos usos e actividades que non son acordes
coa protección do ENIL nin co uso legal do DPMT.

• Que o Plan teña en conta as nosas alegación respecto da necesidade dunha solución adecuada para
a contaminación e as crecentes do río Muíños. 

• Que se nos informe en tempo e forma das decisións adoptadas.

Vigo, 28 de novembro de 2017

No nome e representación de: E no nome da rede: Actúa:

Terra viva e vida digna
RCA:  __________

Unha rede en defensa
da Ría de Vigo

www.arianonsevende.org

__________
D.I.  __________

No nome e representación de: Actúa:

Asociación de Defensa Medioambiental
RCA:  __________

www.salvemosmonteferro.org

__________
D.I. __________
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