
D. ……………. con D.I……… e domicilio a efectos de comunicación en….en
nome en representación da Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo con
correo electrónico defendeomorrazo@gmail.com

EXPÓN:
Os  Montes  da  parroquia  de  Hio  forman  un  espazo  natural  cun  alto  valor
paisaxístico, xeolóxico, biolóxico, social e cultural.

 Os  seus  numerosos  altos  -  Monte  do  Castro  (159  metros),  Alto  da
Fanica (187 metros), Outeiro Batente (241 metros), Outeiro da Vela (204
metros), Outeiro das Hedras (202 metros), A Cruz (178 metros), Monte
do  Facho (185  metros)  e  Alto  de  Fontecha  (141  metros)-  as  súas
ladeiras que na súa cara sur dan á ría de Vigo e á enseada de Barra -
Outeiro Negro, Cruz de Castro, Pouso da Serra, Corral de Barra, Cova
do Pouso, Cova do Vento, Monte Raviñaldes, Pedra Cintada – e na cara
norte dan á ría de Aldán - Varalonga, Chamiceira, Os Laguiños – xunto
co  nacemento  e  formación  das  concas  fluviais  dos  regos  de  Nerga,
Donón, Punxeiro, Arneles e Vilanova, os montes da subpenínsula do Hio
fan que este espazo sexa o corredor ecolóxico que fai de enlace entre o
resto da peninsula do Morrazo e a Costa da Vela que, sendo Zona de
Especial Conservación do Espazo Natural Protexido pola Rede Natura
2000, se compón na súa maioría da súa extensión por mar acollendo no
continente unha longa e estreita franxa de cantís e formacións areosas. 

 A  nivel  paisaxístico  desde  este  espazo,  situado  no  extremo  máis
occidental da península do Morrazo, dentro do contexto litoral das Rías
Baixas, pódese observar unha extraordinaria panorámica da enseada e
complexos dunares de Liméns e Nerga-Barra e da Costa da Soavela
coas  puntas  Igrexiñas,  Subrido,  Cabo  Home,  Osas  e  Couso,
pertencentes á  Zona  de  Especial  Conservación  do  Espazo Natural
Protexido pola Rede Natura 2000 da Costa da Vela. Tamén se divisan
desde estes montes as entredas da ría de Vigo e Pontevedra xunto coas
Illas Cies e Ons, pertencentes ao Parque Nacional Marítimo Terrestre
das Illas Atlánticas.

 A nivel xeolóxico destaca pola grande formación de penedías graníticas
con  abundancia  de  pías,  alveolos  e  cacholas,  de  grande  valor
xeomorfolóxico e tamén paisaxístico.

 A  nivel  biolóxico  e  xeográfico  posúe  varios  hábitats  de  interese
comunitario de breixeiras secas europeas, breixedais oromediterráneos
endémicos  con  toxeira,  rochedais  silíceos  con  vexetación  pioneira,
pendentes  rochosas  silíceas  con  vexetación  casmofítica,  vexetación
potencial de carballeiras galaico-portuguesas e de bosques aluviais, e
fauna e flora silvestre de interese comunitario con varios endemismos
do  noroeste  e  ibéricos  e  especies  integradas  a  nivel  europeo  nas
Directivas Hábitats e Aves.

 A nivel  cultural  e  arqueolóxico  destacan pola grande e  extraordinaria
presenza  de  xacementos  dende  o  Neolítico  até  a  época Moderna
pasando polo medievo,  como o testemuña a existencia dos moitos e
variados xacementos inventariados pola Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural da  Xunta  de  Galiza.  Entre  eles  podemos  enumerar  o



asentamento da Idade do Bronce e da Idade do Ferro do monte  do
Castro, achado da Idade do Bronce de Lapa dos Santos, petróglifo da
Idade do Bronce de Alto da Serra, necrópole Neolítico-Medieval de Cova
da  Loba,  asentamento  Neolítico-Medieval  de Corral  de  Barra,
asentamento e petróglifos Medieval-Moderno de Punxeiros-As Cortes,
asentamento da Idade do Bronce, Idade do ferro e galaico-romano do
Facho de Donón, asentamento Romano de A Vila, petróglifo da Idade do
Bronce de Mogüelos, asentamento da Idade do Bronce e Calcolítico de
O Fixón, asentamento do Calcolítico de As Forcadas, asentamento do
Calcolítico de Avilleira. 

Existen tamén varios tramos de calzada empedrada de orixe romana,
medieval e moderna, que enlazan o núcleo parroquial do Igrexario co
núcleo  rural  de  Donón,  relacionados  no  pasado  coa  advocación  do
santuario galaico romano adicado ao deus pagano local Berobreo, e que
xunto con camiños forestais forman parte do percorrido tradicional  do
entroido do Hío.

 A nivel social e económico destacan como fonte de recursos naturais a
nivel forestal, agrogandeiro e recreativo.

Dende finais da década dos noventa do século pasado por estes montes
son  cruzados  atravesados polo  GR-59  do  Sendeiro  Ecolóxico  do
Morrazo, a través de calzadas empedradas e camiños forestais.

Na  actualidade  estes  montes  están  catalogados  como  solo  rústico  de
especial  protección  forestal,  de  augas,  patrimonial  e  unha  pequena
parte de solo rústico de especial protección de espazos naturais. Protección ao
noso  entender  claramente  insuficiente  para protexer  e  conservar  os  seus
auténticos valores patrominiais, naturais, culturais e sociais. Proba disto son as
distintas afeccións e ameazas que están a degradar nas últimas décadas, ás
veces de xeito grave ou irreversible, este espazo:

 Os monocultivos forestais e en especial as repoboacións co alóctono e
invasor  eucalipto  están  mermar  de  xeito  alarmante  a  biodiversidade
natural  existente  e  que,  dado  o  seu  carácter  pirófito,
implican un elevado risco de propagación de lumes forestais.

 Cortas a matarrasa cun grande impacto no medio e no solo,  e onde
ademais  de  eucaliptos  ou piñeiros,  tamén  se  cortan  especies
autóctonas.

 A  xestión  mecanizada  das  cortas  de  arborado  que  supón  un  grave
problema ambiental xa que para trasladar a madeira cortada se están a
ampliar  pistas  forestais,  camiños  e  mesmo  calzadas  empedradas,
erosionando o terreo, e onde se chegan a verter e soterrar entullos e lixo
ademais  de  restos  vexetais  que  conteñen  sementes  de  especies
alóctonas e invasoras (acacias, canas, herba da pampa) que se están a
estallar en detrimento do medio e a propia biodiversidade dos montes do
Hío. 

 A ausencia  de  clareos,  podas  e  a  limpeza  da biomasa xerada  polo 
arborado (mono)cultivado e de silvicultura de desbroce do monte baixo e
da matogueira, xera e aumenta a perigosidade da propagación de lumes



forestais, tanto sexa por intencionalidade ou imprudencia humana, como
por causa natural e metereolóxica.

 Os tendidos aéreos de subministro eléctrico que percorren boa parte dos
montes até a propia fronte litoral ou a erosión do terreo provocada pola
construción  de  viais  de  enlace  están  a  afectar  paisaxística,  pola
ubicación de infraestruturas, e electromagneticamente pola emisión de
grandes cantidades de ondas electromagnéticas. Así temos por exemplo
a instalación de antenas reemisoras de telecomunicacións no Monte do
Castro a causar un enorme impacto nunha zona de elevado interese
paisaxístico  na  área  de  protección  dun  xacemento  arqueológico  e  a
escasa distancia do colexio público de ensino primario da parroquia.

 A roturación agresiva do terreo e canalización de mananciais naturais de
auga para a loita contra os incendios forestais, como sucedeu en Pouso
da Serra.

 O abandono, masificación e canalización turística do patrimonio cultural
e arqueolóxico, centralizado na posta en valor do castro e santuario do
Monte do Facho, cunha sobredimensionada e malograda xestión técnica
e económica baseada na súa musealización que non foi máis alá das
propias  excavacións  e exposición  pública  do  xacemento  e  que  na
actualidade está en precario falto de mantemento e control. A costa da
centralización da atención no Facho, o resto do patrimonio cultural está
practicamente desatendido, incluído o etnográfico.

 O abandono do medio rural e das actividades agroforestais e gandeiras
trae consigo tamén o abandono e degradación dos propios montes e no
caso  do  Hío  o  aumento  da  especulación  urbanística  coa  edificación
de vivendas máis alá da primeira liña de costa até a aba dos montes
supoñendo unha clara e irreversible agresión ao territorio.

Por todo o exposto SOLICITA: 

A  catalogación  de  Espazo  Natural  de  Interese  Local  para  os  Montes  do
Hio dentro da planificación urbanística do Concello de Cangas.

A  posta  en  valor  do  seu  patrimonio  natural  e  cultural  coa  creación  dun
sendeiro  catalogado  de  curto  percorrido  guiado  e  sinalizado,  co  menor
impacto  ambiental  e  custe  económico,  que  percorra  as  áreas
paisaxísticas  e  naturais  e  arqueolóxicas  de  interese,  coa  posta  en
valor  paisaxística,  ambiental  e  cultural  do  Monte  do  Castro  e  o  seu
enlace  co  Igrexario,  que  a  súa  vez  conecte  polo  Alto  da  Fanica,
Outeiro  Batente,  Pouso  da  Serra,  Corral  de  Barra,  Cova  do  Pouso  e
Sobrada  co  Monte  do  Facho  por  un  lado  e  co  alto  de  Fontecha  polo
outro,  atravese  o  núcleo  rural  de  Donón  e  enlace  pola  Cova  do  Vento  de
novo  co  Alto  da  Fanica,  para  retornar  até  o  Igrexario,  recuperando  o
camiño  vello  de  Donón.  E  que  contemple  tamén  o  enlace  por  Corral  de
Barra  co  núcleo  rural  de  Pinténs,  por  Cova  do  Pouso  co  núcleo  rural  de
Vilanova,  por  Outeiro  Negro  co  núcleo  rural  de  Liméns  e  por  Cruz  de
Castro co núcleo rural de Nerga.

A  súa  conexión  co  sendeiro  municipal  existente  pola  Costa  da  Vela  e  co
GR-59  do  sendeiro  ecolóxico  do  Morrazo,  na  actualidade  faltos  de
mantemento e en fase de abandono.



A dotación de máis liñas de transporte público colectivo e intermodal para a
parroquia  do  Hio  desde  o  núcleo  urbano  de  Cangas  e  en  conexión co
transporte metropolitano, en beneficio das veciñas e veciños e  visitantes da
arroquia, e que reduza ao mesmo tempo a presenza do parque automobilístico,
en beneficio do territorio e da calidade atmosférica e ambiental do lugar.

A colaboración do Concello de Cangas coa comunidade de montes do Hio,
a  Mancomunidade  de  Concellos  do  Morrazo  e  as  Consellerías  de  Medio
Rural,  Medio  Ambiente  e  Cultura  da  Xunta  de  Galiza,  para  a  súa
realización  e  a  consecución  dos  mecanismos  que  faciliten  a  mellora
ambiental,  social  e  económica  dos  montes  da  parroquia.  A  substitución
progresiva  dos  monocultivos  forestais  por  plantacións  de  especies
nobres  frondosas  e  autóctonas  e  a  recuperación  da  silvicultura  a
través  da  potenciación  das  actividades  agroforestais  e  gandeiras  a
nivel local.


