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1. PRESENTACIÓN
Esta unidade didáctica ambiental está encadrada nunha iniciativa de sensibilización social sobre
os conflitos e impactos ambientais e socioeconómicos asociados ao extractivismo mineiro.
Con ese fin, utilízase como exemplo o caso da mina de Sanfins (Lousame, Galiza). A necesidade de
sensibilización e divulgación sobre a minaría desde puntos de vista alternativos e baseados nas
evidencias históricas e científicas tórnase necesaria no
momento actual ante a intensa actividade do lobby
O extractivismo tradúcese
mineiro orientada a crear un “estado de opinión favorábel”
nunha serie de actividades ecoapagando toda negatividade asociada ao extractivismo.
O traballo é froito da colaboración desinteresada de educadoras ambientais, docentes de ensino primario,
secundario e universitario, activistas ambientais e historiadoras. O seu obxectivo é fomentar unha actitude crítica
e reactiva en relación á visión da minaría proxectada na
Galiza polo lobby mineiro e a propia administración
(“Galicia es una mina”) co obxectivo de empoderar a
sociedade para a defensa da súa terra, saúde e futuro.

nómicas centradas na obtención de
‘recursos naturais’ dun territorio
para a súa comercialización en
bruto nos mercados globais. Xera
grandes beneficios para as corporacións descoidando as negatividades ambientais e sociais associadas.

Aínda que esta unidade didáctica se desenvolve por volta
dos problemas e conflitos xerados por unha mina en particular, a de Sanfins, os materiais concíbense como ilustrativos dunha realidade moito máis ampla e ofrécense como adaptábeis a
outros contextos específicos. A escolla de Sanfins está ligada, por un lado, á existencia dun museo
mineiro que, a través da información exposta e non exposta, exemplifica a praxe do lobby mineiro
e serve de ferramenta de enxeñaría social, e por outro á constancia dunha longa historia de resistencias e conflitos que desde as mesmas instancias se procurou silenciar.
Outros casos asociados de minaría metálica (Touro, Monte Neme, Corcoesto, Moeche, …) ou non
metálica (As Encobras, Triacastela, Terra Chá, Pico Sacro, as louseiras do Courel, …) ilustran a
problemática xeral do extractivismo que esta unidade didáctica procura abordar. Exemplos máis
distantes, como o caso do Parque Temático Mineiro de Río Tinto, exemplifican a imaxe distorsionada que o lobby mineiro pretende establecer na sociedade, bucólica e idílica, fronte á dura
realidade da destrución extractivista: os ríos Tinto e Odiel achegan o 50% de todo o zinc que os
ríos do mundo verten, no seu conxunto, aos océanos do planeta.

2. XUSTIFICACIÓN
A enxeñaría social
aplica técnicas e estratexias
sobre unha poboación concreta para influír nos seus puntos
de vista e comportamentos co
propósito de producir
resultados determinados.

As minas de Sanfins representan os inicios da minaría industrial
na Galiza. As primeiras concesións mineiras, como se verá,
datan de 1883 e a día de hoxe continúan en vigor. Sanfins
tamén representa os proxectos de reactivación na Galiza dunha
minaría metálica altamente especulativa, que colapsara xunto
coas caídas de prezos durante a década de 1980. A tentativa do
lobby mineiro de recuperar este tipo de proxectos extractivos
altamente cuestionábeis na fin da década do 2000, despois da
fin da burbulla imobiliaria, precisou dotarse dunha estratexia
de enxeñaría social na procura dun estado de opinión
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favorábel á minaría en xeral, e a certos proxectos especialmente destrutivos e contaminantes en
particular. Este empeño vén, particularmente, da Cámara Oficial Mineira de Galicia, creada
durante a ditadura de Primo de Rivera para “promover los intereses de sus socios”, así como da
administración mineira e de administracións locais aliñadas.
As comunidades escolares foron desde o inicio un obxectivo prioritario, ofertándolles un amplo
abano de posibilidades de exposición, como poden ser as visitas ás louseiras do Courel, á mina de
Touro, ao ‘lago’ das Pontes ou á fábrica de cemento do Oural, nas cales se ocultan os verdadeiros
impactos sociais e ambientais da minaría. En 2019 a Cámara Oficial Mineira lanza, co apoio da
Dirección Xeral de Enerxía e Minas, a máis ambiciosa das accións neste sentido, creando materiais
“educativos” para ensino infantil, primario e secundario baixo o lema Coñece a minaría de Galicia.
Os materiais, que inclúen manuais docentes, unidades didácticas, vídeos e o libro infantil O
tesouso das estrelas, foron creados para os introducir directamente nos centros educativos
dentro dunha campaña máis ampla de enxeñaría social (“Minaría Sostible de Galicia”) orientada a
minimizar o impacto das crecentes críticas sociais aos novos
proxectos mineiros.

O greenwashing (baño

Especial relevancia cobran neste escenario os denominados
verde) é unha técnica de mar“museos mineiros”, dos cales o de Sanfins, en Lousame, é un
keting que procura crear unha
expoñente. O proxecto de “interpretación” foi creado en 2006
imaxe positiva dunha actividade
a partir dun convenio que implicaba o concello, a
ocultando ou desviando a
concesionaria mineira e a Cámara Oficial Mineira, no que se
manifestaba explicitamente “el objetivo de crear espectativas
atención dos seus impactos
[sic], ‘inquietud’ y estado de opinión favorables”, froito “del
ambientais negativos.
interés manifestado por la Cámara Oficial Minera de Galicia
en dar un impulso definitivo al proyecto”. Posteriormente, en
2011, o Concello de Lousame e a Consellaría de Industria asinan un novo convenio no que
remarcan a importancia do “labor didáctico” das instalacións para trasladar “á sociedade unha
imaxe positiva da industria mineira”.
Estes centros son instrumentais no lavado de cara dos proxectos destrutivos e contaminantes
(“greenwashing”), procurando lexitimar social e politicamente a transgresión sistemática da
lexislación ambiental e en materia de restauración dos espazos naturais afectados pola actividade
mineira. Procúrase así transformar, conceptualmente, os espazos
ambiental e paisaxisticamente degradados pola actividade mineira en
“paisaxes culturais” ou “paisaxes mineiras”. Sanfins foi un dos
O concepto paisaxe
lugares nos que se desenvolveu o proxecto europeo “Green Mines”
mineira foi apropiado polo
coa intención de: “desenvolver e compartir novas ferramentas para a
lobby mineiro tentando hointerpretación do patrimonio e das paisaxes mineiras, creando sensimologar zonas degradadas
bilización pública e xerando actividades turísticas e educativas”. Na
pola minaría ás paisaxes culsecuencia do proxecto, o Concello de Lousame adoptou como lema o
turais protexidas da UNESCO
oxímoro “Lousame, natureza mineira”.

e, así, evitar as custosas responsabilidades de restauración ambiental.

Despois de 2 millóns de euros de investimento público nas instalacións do “museo mineiro” de Sanfins (que contrastan vivamente
cos cero euros dedicados ás urxentes medidas para minimizar a
grave contaminación producida pola propia mina), hoxe estas
reciben cada ano centos de escolares e público en xeral ofrecendo unha imaxe adulterada, por
idílica e parcial, do que representa a minaría, sen referencia ningunha aos seus impactos
ambientais pasados e presentes. En 2017 o proxecto mesmo foi integrado no programa de
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“turismo escolar” e recibe anualmente financiamento regular doutras administracións para
sufragar as guías que reciben as visitas. Como se expresa nos seus propósitos, as actividades do
programa de “turismo escolar”: “forxan razóns e xuízos de valor que o estudantado poderá aplicar
no resto das súas actividades vitais, servíndolles de ferramentas para a súa futura formación (...).”
No caso de Sanfins, e conforme os seus obxectivos fundacionais, un “estado de opinión favorábel” á minaría desA licenza social dun proxecto
trutiva e contaminante.

consiste no apoio continuado das

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

2.1. Desvendando a (outra) historia das minas
"Quen controla o presente, controla o pasado e quen controla o
pasado, controla o futuro” (George Orwell, 1984)
Museos mineiros como o de Sanfins ofrecen unha “interpretación” na que non só os impactos
ambientais están ausentes, senón tamén os impactos e conflitos coa veciñanza, conflitos laborais e
sindicais, usurpación e espolio do territorio, violencia, torturas e asasinatos, todo nun trasfondo
político e económico ligado ás principais guerras do século XX (alimentadas tamén co volframio
extraído nestas minas e enviado aos belixerantes) e, polo tanto,
co militarismo, imperialismo e fascismo, e tamén coa intensa
represión sufrida durante a Guerra Civil e posguerra. Esta hisConcesión mineira é
toria non pode ser abordada nos breves apuntamentos que conun dereito concedido polo
forman esta unidade, senón que debe ser considerada como
Estado a unha empresa privada
contexto necesario para entender a historia de degradación
para extraer un recurso do subambiental e conflitos asociados á mesma. Contrasta ademais
solo. A concesión torna posíbel a
vivamente coa superficialidade presentada no museo mineiro,
expropriación forzosa do terque ofrece unha visión idílica de prosperidade socioeconómica
ritorio para o colocar a servizo
para a zona.

da empresa extractivista.

2.2. A neomitoloxía mineira en Sanfins
Cando na década de 1880 a familia inglesa dos Burbury chega á Galiza para promover diversos
negocios mineiros, non dubidaron en apelar de xeito simbólico ao antigo comercio do estaño dos
fenicios na hora de escoller as designacións das súas concesións mineiras. Mentres as
dúas primeiras concesións do grupo de Fontao reciben os nomes de “Tiro” e “Sidon” (as dúas
principais cidades comerciais da antiga Fenicia), as de Lousame reciben os de “Phoenicia” e “Spes”
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(deusa romana que personifica a esperanza), en canto outra
próxima, en Noia, se denomina “Cornucopia”, precisamente un
dos atributos da deusa Spes. Dificilmente poderían imaxinar os
Burbury que o seu particular gusto polo clásico chegaría a
crear toda unha neomitoloxía mineira que, diseminada e
replicada en innúmeras ocasións durante a última década, se
ten chegado a confundir coa realidade histórica. Sen calquera
evidencia arqueolóxica, Sanfins converteuse en materialización
concreta das lexendarias Cassitérides.

As Cassitérides (Illas do
estaño) era o nome dado na
antigüidade clásica a un
arquipélago lendario que,
supostamente, e segundo
Estrabón, estaría situado ao
Oeste das Illas Británicas.

Esta confusión non é inocente nin inocua e, en 2017, foi expresamente utilizada pola actual concesionaria mineira para tentar corresponsabilizar, nin máis nin
menos, que os propios fenicios pola degradación ambiental que a minaría vén producindo no val
de Sanfins desde 1883. Moi pola contra, e malia a proliferación de artigos que citan esta mina
como xacemento preindustrial e mesmo prehistórico, non existe referencia probada ningunha
sobre a existencia de minaría fenicia, romana, medieval nin anterior á industrialización (1883) na
zona. Nunca se realizaron traballos arqueolóxicos en Sanfins nin na súa contorna que puidesen
apoiar tal suposición, nin foron achadas ferramentas mineiras atribuíbeis a labores da antigüidade. Non existe nin un só traballo arqueolóxico que achegue evidencia ningunha ao respecto,
de modo que calquera afirmación nesta liña só pode ser considerada unha mera conxectura. A
pesar de que no museo mineiro se afirma falsamente o contrario, non existe nin un só documento
histórico que sustente a existencia de minaría medieval ou anterior a 1883 en Sanfins.
Nun afán de escribir-inventar un pasado remoto para a presenza da minaría en Sanfins e na Galiza
como parte dunha antiquísima tradición mineira, quen promove esta interesada neomitoloxía
mineira non só presenta os nomes de fantasía de concesións como “Phoenicia” como argumento
irrefutábel (cando o propio Mr. Burbury rexistrara outras con nomes tan variados como “La
Fulana” ou “La Mengana”) senón que mesmo deturpa a toponimia local na procura de etimoloxías imaxinarias e imposíbeis. Por exemplo, a aldea contigua de Frojám é deturpada como “Forjano” para suxerir o imposíbel étimo “forxa” (forno de metais) para este coñecido topónimo procedente do étimo xermánico “Froila”. Todo iso para presentar o xacemento como “Un recurso
mineral que desde hace cuatro mil años aporta a esta población [Lousame] riqueza, cultura
industrial y posibilidades de desarrollo” e que ademais “está presente en la historia universal de la
minería desde la edad del bronce” (Álvarez Campana, Ruiz Mora, 2006).

2.3. A minaría industrial en Sanfins (1883 até o presente)
En Sanfins non só se constrúe unha neomitoloxía mineira remontada á antigüidade clásica, senón
que tamén a historia mineira que comeza efectivamente en 1883 se basea en datos incorrectos
que constrúen unha narrativa favorábel. A narración durante as visitas guiadas ao Museo Mineiro
comeza coa chegada de dous individuos británicos, identificados como Sir Henry Burbury e Sir
Thomas Burbury. “Sir” é o tratamento protocolar dos Cabaleiros do Imperio Británico. Mais nada
máis lonxe da realidade, Mr. Gilbert Burbury, que adoptara o nome “Thomas” á súa chegada a
Santander, era un antigo curtidor da cidade inglesa de Coventry na que, sendo concelleiro, fora
incriminado por un célebre caso de fraude que o levara a prisión e máis tarde a saír do país.
Cando chegou a Santander na década de 1870 reuniu un pequeno capital criando ovellas e vendendo lámpadas de carburo. Unha década despois trasládase a Noia coa súa familia, incluído o
seu fillo máis vello, Henry.
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As primeiras tentativas de exploración mineira da familia, de feito, non se producen en Sanfins,
xacemento na altura descoñecido, senón no municipio de Noia. Andados os anos solicítanse as
primeiras concesións en Sanfins e tamén en Fontao, que sería o outro polo mineiro do negocio
familiar. En Fontao a reacción veciñal é intensa, opóndose a poboación ao rexistro da concesión
“Sidon” en 1888 ante o Gobernador Civil, quen os ignora. A memoria oficial Estadística Minera de
1889 revela como “aunque sus quejas [de Mr. Burbury] han sido atendidas por el Gobierno Civil á
que corresponde, es lo cierto que los indígenas consiguen burlar los mandatos de la autoridad,
según nos comunica el propietario de dichas minas”. Falecido Burbury pai en 1890, un ano despois
a veciñanza de Fontao prende lume á casa de Burbury fillo, novo proprietario, e xa en 1906 a casa
que este tiña en Silleda sería atacada con 12 cartuchos de dinamita extraídos da propia mina.
Tamén en Sanfins a veciñanza se opón ao proxecto desde os seus inicios, particularmente pola
afectacion ás augas. Nunha noticia do 25 de maio de 1901, o xornal La Correspondencia Gallega
explica como “La mayor parte de los vecinos de los lugares de Forjan, Silvarredonda y Vilas, en el
distrito de Lousame, se oponen á la concesión á D. Enrique Winter Burburi [sic] del
aprovechamiento de aguas de los arroyos Forjan y Silva”.
As minas de Sanfins e Fontao pertenceron entre 1897 e 1914 ao magnate dos viños e licores
Robert Banks Lavery, que adquirira as concesións aos Burbury establecendo a “The San Finx Mines
Company Limited” (o nome “San Finx” reflicte a percepción inglesa da pronuncia local da fricativa
palatoalveolar xorda [ʃ], que designaba o río que atravesaba as concesións, así como unha capela
altomedieval contigua). Entre 1900 e 1908 as minas de Sanfins alcanzan un dos seus picos de
produción históricos, pois comercialízanse nese primeiro ano 185 toneladas de concentrados de
volframio e estaño que entran nos mercados europeos sen apenas competencia, por seren as
primeiras en introducir un novo sistema de separación electromagnética destes elementos. Esta
intensa produción trae consigo unha igualmente intensa
contaminación do río e da ría, como evidencia non só o
O volframio, tamén
rexistro histórico de sedimento, senón tamén un dos primeiros
coñecido como tungsteno, é o
conflitos ambientais da Galiza nos que os danos por
metal con máis alto punto de
contaminación chegaron até os propios xulgados.

fusión, tornándoo relevante para
usos militares como mísiles e
outros tipos de proxectís.

En 1911, despois dun proceso de expropiación asociado á
concesión “Lavery”, os enxeñeiros á fronte das operacións en
Fontao solicítanlle ao Gobernador Civil autorización de
descarga das augas procedentes da planta de lavado do
mineral directamente no río Deza, o que se autoriza no ano seguinte. En 1914, ano no que falece
Lavery, iníciase unha investigación no Xulgado de Instrución de Lalín ante a denuncia de que “los
residuos del mismo [planta de lavado] infeccionan el río con sustancias venenosas destruyendo la
pesca”. A empresa reacciona publicando unha carta ao Gobernador Civil asinada por 127
operarios da mina na que se nega calquera contaminación, “porque esas sustancias no son
venenosas”, e na que se ameaza con que “de cerrarse estas minas como proyecta la Empresa visto
lo que ocurre, nos quedaremos sin pan cientos de ciudadanos y nos obligarán a implorar la caridad
pública y además de los trastornos en el orden económico, puede acarrear otros de orden público
provocados por la miseria y que nuestro esfuerzo no bastará a contener”. Un discurso e estratexia
que non mudou en absoluto máis dun século despois.
O advento da I Guerra Mundial (1914-1918) motiva a intervención directa do goberno británico
que, a través do recentemente creado Ministerio das Municións, financia a adquisición das minas
de Sanfins, que pasan a integrar un cártel internacional que procura monopolizar o comercio de
volframio e estaño. Este período, que se estenderá até 1940, será o de máis altas producións en
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Sanfins, que chegan a superar as 400 toneladas de
As escombreiras son
concentrados en 1928 aumentando de xeito significativo os
depósitos ao aire libre nos
residuos acumulados nas escombreiras. Será tamén un
que se acumulan os residuos
período de intensos conflitos sindicais marcados polas pésimas
dos procesos de extracción e
condicións de traballo, que provocan numerosos mortos e
feridos entre os operarios. A orientación anarquista do
lavado de minerais, nos que
sindicato mineiro derivará na participación masiva dos
con frecuencia só se aprotraballadores na denominada “Coluna Sanfins”, que en xullo de
veita unha fracción mínima
1936 se enfronta ao exército sublevado nas rúas de Compostela
dos materiais.
e da Coruña, transformándose posteriormente en núcleo da
guerrilla e resistencia clandestina. Un dos seus integrantes, “O
Varela” (tamén coñecido como “Curuxás”) manteríase na clandestinidade até a súa morte en
1967, non sendo nunca capturado polo réxime.

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

Durante a II Guerra Mundial (1939-1945) as minas de Sanfins gañan importancia estratéxica ante
a demanda internacional de volframio destinado ao armamento militar e a guerra económica que
as potencias en conflito establecen para o seu control. En 1940, estrangulada por un longo proceso xudicial por débedas coa súa subministradora eléctrica e a anulación de varias vendas simuladas para tentar evitar as mesmas e consolidar a usurpación de terreos comunais, os británicos
vense obrigados a transferir a mina a Barrié de la Maza, financeiro dos sublevados na Galiza e
posteriormente nomeado Conde de FENOSA por Franco. A mina entra en crise finalizada a Guerra
Mundial, e só engalará brevemente durante a Guerra de Corea (1950-1953), para entrar definitivamente en expediente de crise coa Catástrofe de 1960 (ver abaixo). Despois dese desastre
ambiental, as minas serían adquiridas por Gabriel Pérez, que as manterá operativas até 1990, ano
no que fechan no contexto dunha investigación criminal por delitos ambientais, conflitos cos traballadores e, finalmente, o falecemento do titular nese último ano.
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Estímase que a produción total das minas de Sanfins, desde o inicio da atividade en 1883 até
1990, podería acadar as 10.000 toneladas de concentrados de volframio e estaño, das cales 5.672
corresponden á produción certificada até 1943. Isto implicaría a extracción de aproximadamente
4.000.000 de toneladas de material do interior da mina que, aproveitada unha mínima parte con
fins comerciais, se acumularía en diversas escombreiras e represas de residuos,
levantadas directamente sobre o río. Atendendo á súa produción, Sanfins foi unha das maiores
minas de volframio e estaño do Estado, o cal implicou enormes
negatividades ambientais, nunca recoñecidas polas sucesivas
As represas de
empresas titulares, e só en ocasións pola administracións, mais
residuos son encoros
sen consecuencias para os responsábeis. Abandonada en 1990,
foi unha das últimas minas metálicas en pechar durante a crise
construídos para reter
xeralizada do sector na fin da década de 1980, e tamén unha das
residuos sólidos e auga conprimeiras a reabrir, en 2008, durante unha nova fase de minaría
taminada resultantes da
especulativa causada polo aumento do prezo dos metais nos
extracción e lavado.
mercados internacionais, a fin da burbulla imobiliaria e as
políticas de materiais “críticos” da UE.

2.4. O legado envelenado
Máis dun século de extractivismo implicou que desde Sanfins se enviasen para os mercados mundiais millares de toneladas de concentrados minerais, xerando enormes lucros para as empresas
concesionarias. Mais eses concentrados representaron unha parte ínfima dos millóns de toneladas de materiais que se extraeron da rocha e que incluían outras substancias que implicaron e
continúan a implicar unha ameaza para a vida. Alén do estaño e do volframio, os filóns escavados
están aínda compostos por elementos sulfúricos. A exposición destes elementos, ben nas galerías
subterráneas abertas artificialmente, ben nas escombreiras de residuos, ao osíxeno e á auga,
facilita a disolución de metais pesados que se encontraban previamente inmobilizados nas rochas.
Este fenómeno denomínase “drenaxes ácidas de mina” e supón un problema recorrente na
minaría metálica, particularmente cando a explotación se realiza por debaixo do nivel freático (o
que implica, como en Sanfins, o bombeo ou a apertura de galerías transversais de drenaxe para
extraer estas augas contaminadas do interior da mina) ou cando se xeran escombreiras de resdiuos expostas aos elementos.
En Sanfins, as transformacións
físicas, químicas e biolóxicas
que forman drenaxes ácidas de
mina causan a disolución de
metais pesados, con especial
incidencia de cadmio (Cd),
cobre (Cu) e zinc (Zn), o que
provoca concentracións 160,
31 e 17 veces, respectivamente, superiores aos
límites lexislados nas “Normas
de Calidade Ambiental”. Isto
supón unha alta contaminación
das augas do río, das marxes do
mesmo e da ría de Muros e
Labores mineiros a ceo aberto na zona do monte Pión (ao fondo, Froxán).
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Noia, onde o río deita as súas augas e que presenta altos valores de contaminación por cobre e
zinc na súa parte interna. O caudal destas drenaxes de mina que se descargan sen tratamento
ningún no río Sanfins é de aproximadamente 50.000 litros por hora, segundo medicións da
empresa concesionaria. Na ponte de Trava, a 7 quilómetros río abaixo e pouco antes da desembocadura do río na ría, a pesar da disolución, os valores dalgúns metais pesados como o cadmio
medidos en 2017 superaban aínda os límites das Normas de Calidade Ambiental.
Os metais pesados son substancias tóxicas bioacumulábeis que afectan seriamente a saúde das
persoas e dos organismos en contacto con estas augas, así como a súa cadea trófica. O cadmio,
por ser unha substancia xenobiótica (da que calquera concentración é tóxica), está definido
legalmente como unha substancia perigosa prioritaria. O impacto sobre a vida acuática ficou evidenciado no “Estudo dos macroinvertebrados no río Sanfins” realizado en 2017, que comparou a
presenza de distintas familias destes organismos augas arriba e augas abaixo da mina. O estudo
evidencia o grave estado ecolóxico que sufre o río augas abaixo da mina en contraste co bo
estado das augas río arriba dos efluentes da mina, e obsérvase unha drástica diminución de
macroinvertebrados nas augas afectadas ao seu paso pola explotación mineira.
As concentracións de metais pesados súmanse á presenza de arrastres procedentes das
escombreiras que enturbian o cauce fluvial e impactan a vida acuática. Estes arrastres colmataran
as dúas presas mineiras situadas no río San Fins. O impacto ambiental causado pola mina viuse
agravado polo abandono destas dúas represas de decantación de residuos, situadas sobre o
propio curso do río e construídas en 1928 e 1939, respectivamente. Durante décadas as presas
acumulararon boa parte
dos lodos da planta de
procesamento
dos
minerais, así como os
sólidos arrastrados desde
as
escombreiras,
decantando en parte os
metais pesados procedentes das drenaxes do
interior da mina. A pesar
do dilatado e ben documentado histórico das
presas, na actualidade,
tanto a empresa concesionaria como a administración de minas tentan
eximirse das súas responsabilidades sobre estas
instalacións de residuos
que ameazan, polo seu
estado de abandono, cun
accidente que provocaría
un importante desastre
ambiental. A súa rotura
Evolución das presas mineiras da mina “San Finx” desde 1945 a 2009.
implicaría verter centos de
miles de toneladas de residuos mineiros que colapsarían as ribeiras e dos que, boa parte, irían
parar á ría de Muros e Noia causando unha afectación ambiental irreparábel.
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No ano 1960 a comporta da presa maior rompeu, suceso que o Alcalde Tomé Fuentes, en escrito
de 8 de outubro de 1966, describe como “verdadero desastre de 1960" e "catástrofe de 1960":
“Tal ocurrió en el año 1.960 que, con motivo de unas crecidas se rompió un tablón de la
compuerta del cerramiento antes mencionado y por allí salieron miles de toneladas de
arena que arrastradas por las aguas cubrieron una extensa zona de la feraz vega referida
y dejaron estériles muchas tierras, alguna de las cuales continua todavía sin vegetación de
ninguna clase.”
Daquela catástrofe aínda dan conta a día de hoxe xentes dos lugares afectados, ben por vivila ou
polo que lle contaron persoas achegadas. Algúns deses testemuños foron recollidos no
documentario “San Finx 1960” que acompaña o proxecto didático no que está inserido esta
unidade didáctica. Na altura, o impacto visíbel explicárase principalmente en termos dos residuos
que se acumularon nos terreos das ribeiras, sen se coñeceren os procesos de contaminación
química, se ben a veciñanza era sabedora de que a mina “matara” o río e toda a vida deste.
Os impactos ambientais causados pola actividade mineira en Sanfins e outras minas ficaron até
hai pouco tempo silenciados polas empresas concesionarias en conivencia con diferentes
administracións públicas. Os diversos conflitos sociais e ambientais contextualizados no século XX
(como o da catástrofe de 1960) foron e seguen a ser ocultados na opaca e distorcida historia
relatada polo programa de enxeñaría social desenvolvido a través de, entre outras formas, pola
análise interpretativa do museo mineiro, actividades asociadas e campañas máis amplas dirixidas
polo propio lobby mineiro.

2.5. O retorno da minaría: 2008 - ...
A mina de Sanfins pechou en 1990 por unha confluencia de factores: caída de prezos internacionais
do estaño e volframio durante os anos 80, folgas continuadas dos traballadores da mina, o inicio
dun procedemento de investigación criminal por delitos ambientais e, finalmente, o falecemento do
titular da concesión mineira. Malia o seu abandono, os titulares mineiros manteñen durante algúns
anos, até o 2000, unha ficción administrativa para evitar a caducidade das licenzas. Como consecuencia do desastre ambiental causado polos depósitos de residuos mineiros de Aznalcóllar,
apróbase unha lexislación máis estrita en relación a este tipo de instalacións de residuos que fai que
os titulares da mina cesen a presentación dos plans anuais de labores, nos que constaban as dúas
represas de residuos da mina. Durante case unha década a mina non atende ningunha das súas
obrigas legais e administrativas, situación que a administración ignora, ao non obrigar os titulares á
restauración nin determinando a caducidade das concesións mineiras.
Despois da caída da burbulla inmobiliaria en 2008, diversos empresarios con intereses en canteiras produtoras de áridos para a construción alíanse para tentar resucitar varias minas metálicas
que levaban abandonadas desde os anos 80. Isto acontece aínda no contexto de recuperación
internacional dos prezos de certos metais e das novas políticas da Unión Europea que establecían
diversas materias primas de interese estratéxico, entre elas, o volframio. En 2009 apróbanse os
proxectos de operación da mina e de restauración en Sanfins, sen se ter sometido a avaliación de
impacto ambiental nin a participación pública, a pesar de que a resolución de transmisión da
titularidade dos dereitos de 2008 establecía esa condición. O órgano ambiental e outras
administracións como Augas de Galicia non son informadas da tramitación dos proxectos, co cal,
en ningún momento se avalía formalmente o modo en que o reinicio da actividade mineira
podería afectar os ecosistemas fluviais. Os proxectos aprobados non só non contemplaban
ningunha forma de tratamento para as drenaxes ácidas de mina procedentes da escombreira e
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das galerías de drenaxe do interior na mina, senón que ademais, sorprendentemente, as represas
de residuos desaparecen por completo dos proxectos, sen ningunha previsión para a súa clausura,
desmantelamento e restauración dos espazos afectados, omitíndose así a responsabilidade do
concesionario mineiro.
Mesmo con estas facilidades á hora de evitar os pasivos ambientais asociados á mina, a nova
empresa mineira vai á quebra catro anos despois, en 2013, e despois de recibir case dous millóns
de euros en subsidios públicos para o financiamento do reinicio da actividade e o acondicionamento das instalacións. A empresa recibiu estes subsidios a pesar de que o Consello de
Contas, no seu informe de fiscalización, alertara de que se trataba de “proxectos de calidade marxinal” que os propios avaliadores calificaran como “cuestionábeis” e de “formulación dubidosa”.
Finalmente, parte destas axudas nunca se xustificaron e, cos operarios da mina en folga, o proceso de quebra fai que sexa outra empresa, Sacyr, a través da súa recentemente creada filial
mineira Valoriza Minería, a que se fai coa propiedade da mina en 2015.
Determinadas empresas que durante a burbulla
inmobiliaria se lucraron na construción e obra
pública, pretenderon abrir novas vías de negocio,
entre outras as de acceso a importantes subsidios
públicos ligados á minaría. En decembro de 2014,
meses antes de adquirir en concurso público a mina
de Sanfins, Valoriza Minería indicaba nun proxecto
de I+D presentado ante o Ministerio de Industria
que tiña a propiedade da mina, para así facerse
cunha axuda de máis de medio millón de euros.
Poucos meses despois a mesma empresa solicitaría
outra axuda de máis de 2 millóns de euros para
O río Sanfins tinxido de laranxa abaixo das presas.
outro proxecto de I+D de desenvolvemento dun
simulador de maquinaria mineira. En 2019 Valoriza Minería conseguiría, ademais, apoio do Instituto Europeo da Inovación e a Tecnoloxía para un proxecto que ten entre os seus obxectivos a
definición e avaliación de “aproximacións modernas para obter a licenza social na minaría”, isto é,
o desenvolvemento de estratexias de fabricación de opinión favorábel e enxeñaría social.
A nova tentativa de pór en andamento a mina encóntrase desta volta cunha oposición informada
que por primeira vez, en 2016, ten coñecemento dos altos niveis de metais pesados que a
empresa pretendía liberar ao medio sen tratamento eficaz. A contestación social fai que non sexa
posíbel unha autorización sumaria de descarga de augas contaminadas ou a repetición da descarga ilegal que se producira na anterior etapa. Nestas circunstancias, a empresa paraliza novamente a actividade en decembro de 2017 á espera de obter a autorización de descarga de augas
contaminadas. Nese medio tempo o foco céntrase nas represas de residuos, cuxa titularidade e
responsabilidade refusa a empresa, co apoio da administración de minas. A empresa procura
tenta novos argumentos, como a existencia dun fondo natural de metais pesados ou míticos
labores realizados por fenicios e romanos, que a eximan da responsabilidade pola contaminación
causada e minimicen as obrigas e investimentos en tratamento das drenaxes de mina.
Esta última etapa provocou unha ampla mobilización traducida en plataformas sociais como “Vida
e Ría ou Minaría?”, resolucións aprobadas de forma unánime no Concello de Noia e na Deputación Provincial, numerosas preguntas nos parlamentos galego, español e europeo, unha
comisión de investigación no comité de peticións do parlamento europeo, un procedemento no
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Comité de Cumprimento da Convención de Aarhus na ONU e tamén un proceso de investigación
criminal que no inicio de 2019 mesmo implicou a declaración como acusado do Director Xeral de
Enerxía e Minas responsábel da aprobación do proxecto mineiro de 2009 sen trámite ambiental.

3. A QUEN VAI DIRIXIDA ESTA UNIDADE DIDÁCTICA?
De xeito orientativo a unidade didáctica vai dirixida á sociedade en xeral e, en particular, a familias e
grupos sociais dos que formen parte crianzas entre 6 e 12 anos de idade, aproximadamente.

4. TEMPORALIZACIÓN E ESTRUTURACIÓN DA UNIDADE
Dada a magnitude da problemática sobre a que versa esta unidade didáctica centraremos o traballo a desenvolver nunha cuestión fundamental: a evidencia de que a mina contamina. Este feito
foi sistematicamente negado non só no caso de Sanfins, senón en moitos outros proxectos
mineiros servindo, polo tanto, a pauta de actividades para o escrutinio doutras realidades similares. No caso de Sanfins as evidencias foron negadas ou minimizadas utilizando infinidade de
argumentos: desde os mitolóxicos e lendarios (fenicios, romanos e picheleiros) até os pseudocientíficos (fondo natural de metais ou xeoxénico).
Sabedoras de que o tempo é un ben escaso e que a dispoñibilidade do mesmo pode ser un
problema, estrutúranse as actividades de xeito que as persoas que asuman o papel de dinamizadoras da unidade didáctica dispoñan da flexibilidade necesaria para as poder traballar en función das súas posibilidades de tempo e recursos. É por iso que non podemos establecer unha
temporalización estrita en termos de horas, pois esta dependerá directamente das decisións do
equipo dinaminizador relativas ás actividades que poden desenvolver.
O desenvolvemento das actividades, desde unha perspectiva de máximos (isto é, seguindo toda a
planificación da unidade didáctica), organízase en catro fases:

4.1. Primeira fase: motivación e sensibilización
As actividades propostas para esta fase teñen como finalidade a aproximación ao contexto co que
se vai traballar, procurando xerar un impacto no interese das participantes que reverta nun grao
de implicación óptimo para o desenvolvemento do programa.

4.2. Segunda fase: investigación e coñecemento
As actividades están direccionadas para a procura de coñecementos relacionados co problema
ambiental evidenciado.

4.3. Terceira fase: reflexión e crítica
Non debe ser entendida como unha fase illada. Aínda que neste momento do desenvolvemento
da programación se presenta unha actividade específica de reflexión e análise crítica, estas deben
estar presentes tamén, en maior ou menor medida, durante todo o programa no seu conxunto
dado o carácter construtivista. Os debates e as preguntas que levan a debate poden ser inten-
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cionais dentro do propio desenvolvemento do programa, mais tamén poden xerarse de xeito
espontáneo, circunstancia que debe ser aproveitada para enriquecer o proceso educativo.

4.4. Cuarta fase: acción e comunicación
Nesta fase culmina o traballo realizado nas fases previas e supón levar a cabo accións que contribúan a solucionar o problema estudado. Se, nesta altura do programa, se consegue que as participantes se animen a ser suxeitos activos da sociedade ante problemas como o aquí tratado,
poderemos considerar que o programa formulado tivo un grande éxito.

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

•
•
•

•
•

Fomentar a creación dun vínculo afectivo coas zonas afectadas pola actividade mineira,
recoñecendo este contexto como parte do entorno con significado e relevancia nas súas
vidas.
Contribuír á identificación da contaminación derivada da actividade mineira irresponsábel
e facilitar o contraste entre o estado das zonas non afectadas e as zonas afectadas.
Reflexionar sobre as causas dese impacto, as consecuencias a nivel local e o seu contributo a problemas máis globais.
Favorecer o debate construtivo como vía de procura de solucións á problemática
detectada, procurando o equilibrio entre as intervencións antrópicas e o respecto ao
ambiente.
Fomentar o desenvolvemento de accións para reaccionar fronte ao problema ambiental
estudado.
Favorecer o desenvolvemento da actitude crítica fronte á ocultación e manipulación da
información, así como fronte á inacción da Administración.

6. CONTIDOS
6.1. Conceptuais
• O río como ecosistema e fonte de vida e a relación do ser humano co mesmo.
• O impacto ambiental da minaría irresponsábel: a contaminación.
• Drenaxes ácidas de mina, metais pesados e a súa introdución na cadea trófica: implicacións para a saúde e o ambiente.
• O ciclo da auga.
• Métodos de estudo da contaminación: analíticas de auga, estudo de macroinvertebrados.

6.2. Procedimentais
• Representación teatral encadeada.
• Lectura ou presentación do libro a modo de contacontos por parte das dinamizadoras.
• Traballos sobre a representación teatral e/ou o libro A mina contamina.
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• Visionado e análise do documental San Finx 1960 (Irene Pin, 2019) que se presenta como
actividade complementaria para os grupos con crianzas maiores de 9 anos.
• Procura de solucións.
• Traballo en equipos e debates.

6.3. Actitudes, valores e normas
• Sensibilización coa problemática ambiental.
• Actitude crítica fronte ás accións irresponsábeis que danan o ambiente e fronte á inacción
das Administracións públicas que o permiten.
• Actitudes de respecto e tolerancia para o debate construtivo: dialogantes, de argumentación e escoita activa.
• Compromiso coa participación activa na resolución de problemas ambientais.
• Valoración do traballo de equipo. Colaboración.

7. MATERIAIS
Todos os materiais deseñados para seren utilizados con esta unidade didáctica foron dispoñibilizados baixo unha Licenza CreativeCommons CC BY-NC-ND 3.0 que permite o seu uso e reprodución gratuíta sen fins comerciais e con atribución de fonte. Anímase a copia e reprodución dos
materiais. Para a creación de novos materiais derivados, contactar coas entidades promotoras.
Esta unidade didáctica está concibida para traballar os seguintes materiais:
! Libro A mina contamina. Os grupos que non dispoñan de exemplares impresos poderán
descargalo de balde en PDF na páxina web www.saberes.eu
! Caderno de actividades. Incluído no propio libro A mina contamina.
! Peza teatral A mina contamina ou o que non vos queren contar, incluída tamén no libro.
! Material audiovisual para acompañar a representación ou o traballo co libro: presentación de diapositivas e pezas musicais, tamén dispoñíbeis en www.saberes.eu
Sobre as músicas:
1. Canto das minas de Frojám. Recolhido na aldeia de Frojám, Lousame. Arranjo: J.L. do
Pico Orjais. Voz: Helena de Afonso. Piano: Orjais. Técnico de som: Jose Lara Gruñeiro.
2. Sinos para un poeta defunto. Variações de Aida Saco sobre uma melodía de J. L. do
Pico Orjais. Interprete: Aida Saco. Técnico de som: Jose.
3. Canto das minas de Frojám. Recolhido aos vezinhos de Frojám, Lousame. Arranjo: J. L.
do Pico Orjais. Voz e adufe: Orjais. Têcnico de som: Jose Lara Gruñeiro.
! San Finx 1960. Documental sobre o desastre ambiental que tivo lugar en Lousame e Noia
a partir da falla crítica da represa de lodos mineiros de Sanfins en 1960, así como a continuidade dos impactos ambientais causados polas diferentes empresas concesionarias
desta mina e consentidos polas diversas administracións. Inclúese como actividade
opcional e complementaria para os grupos nos que participen crianzas maiores de 9 anos.
En calquera caso, consideramos o seu visionado un punto de partida fundamental para o
equipo dinamizador, pois permite abordar a problemática cunha visión moito máis ampla
do que ofrece a simple lectura da xustificación desta unidade didáctica. O documental
pódese ver na seguinte ligazón: https://youtu.be/zv_z2EEn_V8
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8. ACTIVIDADES
O material que acompaña esta unidade didáctica ofrece diferentes posibilidades de traballo.
Desenvolvemos aquí varias alternativas, desde as máis integrais (e eficaces) até as posibilidades
de mínimos para circunstancias nas que non sexa posíbel o desenvolvemento pleno.
Na súa concepción plena, as actividades van fiadas a través dunha representación teatral encadeada (véxase Actividade 5). Este procedemento implica a necesidade de relacionamento entre
diferentes grupos, o que supón en si mesmo un factor de enriquecemento educativo que, ademais, favorece en gran medida o aspecto motivacional.
A actividade desenvólvese en catro tempos que se corresponden coas fases anteriormente descritas.

8.1. Primeira fase: motivación e sensibilización
Actividade 1.A- Asistencia á representación da obra A mina contamina ou o que non vos queren contar
Neste primeiro momento o grupo asiste á representación da peza teatral organizada por outro
grupo (para o grupo encargado de representar a obra, esta actividade forma parte da última fase
do seu desenvolvemento da unidade didáctica: fase de acción e comunicación).
Será requisito fundamental o previo relacionamento entre equipos dinamizadores de diferentes
grupos. O contacto inicial pode darse en dous sentidos: que un grupo que xa traballara a unidade
didáctica ofreza a outro grupo a posibilidade de representarlle a obra; ou que un grupo interesado procure algún grupo que xa traballase a unidade didáctica e lle soliciten a súa representación. Idealmente o grupo que asiste á representación debería asumir o compromiso de continuar a cadea.

Actividade 1.B- Contacontos A mina contamina
Non sendo posíbel a anterior hipótese, é tamén posíbel iniciar o desenvolvemento co libro A mina
contamina. Para esta segunda opción recomendamos presentar este libro non a través da súa
simple lectura polas crianzas ou dinamizadoras, senón a xeito de contacontos. Os materiais
audiovisuais (presentación de diapositivas e pezas musicais) incluídas como parte da peza de
teatro poden servir para enriquecer este tipo de actividade. As habilidades e imaxinación do
equipo dinamizador para organizar esta sesión de contacontos farán que a súa eficacia estea
igualada á propia representación teatral.

8.2. Segunda fase: investigación e coñecemento
Actividade 2- Falamos sobre a obra
Logo de asistir á representación teatral ou sesión de contacontos, ou mesmo despois da simple
lectura d’A mina contamina se as anteriores actividades non son posíbeis, organizarase unha
sesión de reflexión sobre a obra. A dinamizadora ou equipo dinamizador guiará esta sesión a
través dunha serie de preguntas tratando de implicar a todo o grupo. Débense tomar apuntamentos das ideas principais que emerxan da sesión de reflexión para servir como guía no resto
de actividades que se van desenvolver.
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Se formasen parte do grupo crianzas de pouca idade (de 5 a 6 anos, por exemplo), as preguntas
poden ir acompañadas de varias opcións de resposta entre as cales escoller, para darlles ás máis
pequenas a posibilidade de participar.
Convén que a dinamizadora teña consigo o guión da obra para poder reproducir literalmente as
partes que considere oportunas.
A modo de exemplo, suxírense as preguntas a seguir:
-

-

-

-

Por que a(s) pinga(s) lle dixeron á(s) lavandeira(s) que non beban auga do río?1
Achades que as protagonistas da obra están a falar dun problema que existe na realidade
ou que é todo unha invención? Lembrades as fotografías que se amosaban na representación? Eran reais?
Alguén escoitou falar das minas de Sanfins?2
A represa que hai no río está moi deteriorada. Que achades que pode pasar se rompe?
O que se pode ver a simple vista no fondo do río, de cor laranxa, é óxido de ferro. É ese o
verdadeiro problema?
Os metais pesados son substancias tóxicas moi perigosas. Pódense ver na auga?
De onde sae toda a contaminación?
Lembrades o ciclo da auga? Que ten que ver o ciclo da auga coa viaxe que a(s) pinga(s)
describe(n)?
Que pasaría coa(s) lavandeira(s) se comese(n) vermes que se alimentan de follas de
árbores que absorben auga do río?
Están obrigadas as empresas proprietarias da mina a evitar a contaminación e a restaurar
os desastres ambientais que causan? Por que non o fan?
O volframio é o principal mineral que se extrae desas minas. Para que foi empregado boa
parte deste mineral na historia?
As administracións públicas e a empresa propietaria da mina promoveron un museo
mineiro no que nada se di sobre a contaminación. Por que credes que aos grupos que
visitan o museo non se lles mencionan estes graves problemas ambientais?
Para que a xente poida facer algo para que este problema se solucione é preciso que
estea informada do que realmente acontece. Considerades que, en xeral, a poboación
está informada sobre este tipo de problemas?
Que deciden facer a(s) pinga(s) e a(s) lavandeira(s) para axudar? Parécevos unha boa idea?

Actividade 3- Caderno de actividades
Trátase dun conxunto de actividades deseñadas coa finalidade de afondar nas cuestións tratadas
no libro e na peza de teatro e están incluídas no propio libro A mina contamina. Lembrade que se
pode descargar en www.saberes.eu e facer copias das páxinas do caderno.

1

No itinerario da Actividade 1.A, fundamentadas na obra de teatro, hai varias pingas e lavandeiras,
mentres que no libro utilizado na Atividade 1.B apenas unha pinga e unha lavandeira.
2
Utilizar un mapa para situar o lugar, aproveitando para observar por onde discorre o río contaminado e
como acaba por deitar as súas augas na ría de Muros e Noia. Alternativamente, pódese contextualizar a
actividade noutra mina máis próxima á realidade do grupo e que teña similares problemáticas ambientais.
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8.3. Terceira fase: reflexión e crítica
Actividade 4- Que podemos facer?
Esta actividade consiste en favorecer a reflexión conxunta a través do diálogo, exposición de ideas
e mesmo debate sobre: Que podemos facer para contribuír a solucionar o problema?
Pode ser recuperada aquí a pregunta da actividade 2 “Que deciden facer a(s) pinga(s) e a(s)
lavandeira(s) para axudar? Parécevos unha boa idea?”.
Dunha actividade coma esta poden xurdir ideas diferentes á que se formula nesta unidade
didáctica para desenvolver na cuarta fase de acción e comunicación. O equipo dinamizador
deberá valorar a posibilidade de levalas adiante, ben sexa conxuntamente coa que se propón na
fase final, ben como alternativa á mesma.

8.4. Cuarta fase: acción e comunicación
Nesta fase desenvólvense as propostas de acción acordadas na anterior actividade, culminando
así o proceso na consecución do obxectivo fundamental da unidade didáctica: reaccionar ante un
problema ambiental procurando ser parte na súa solución.
A actividade que se propón forma parte da metodoloxía da representación teatral encadeada,
mais pódese desenvolver calquera outra acción concibida e acordada na anterior fase (elaboración de murais informativos organizando exposicións itinerantes, elaboración de traballos que
se publiquen nos medios dos que dispoña o grupo, organización dunha presentación e debate co
documental San Finx 1960, etc).

Actividade 5- Preparación e representación da peza teatral
Non se debe esquecer que a finalidade desta actividade é a difusión da información. Polo tanto, a
preparación desta representación debe ir acompañada dos preparativos para achegar a obra a un
público descoñecedor da temática tratada. O número de funcións que se realizarán poderá variar
segundo as posibilidades do grupo, mais como mínimo o grupo debería asumir como meta representar a obra para outro grupo alleo.
O equipo dinamizador debe ocuparse de realizar as xestións necesarias para organizar a función
ou as funcións con tempo suficiente, sinalando datas que permitan estruturar o traballo no tempo
do que se dispón. Alén diso, a propia axenda confirmada influirá moi positivamente no aspecto
motivacional relacionado coa actividade.
Sobre o guión da peza teatral incluída no libro, vertebrarase o desenvolvemento desta actividade.
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