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A  auga  e  os  ríos  tiveron  sempre  un  alto  valor  en  Galicia,  sendo
elementos  determinantes  das  súas  paisaxes.  Arredor  dos  usos
tradicionais  da  auga  xurdiron  relacións  sociais  e  culturais
integradoras, que permanecen na forma de recursos histórico-culturais
e etnográficos.

Mais, hoxe, os ríos atópanse en perigo. A alteración física do hábitat é
o principal impacto sobre os nosos ríos e ecosistemas de auga doce,
tales como a eliminación de zonas de asolagamento,  destrución das
brañas  e  mananciais,  dragados,  canalizacións,  aproveitamentos
hidroeléctricos, algúns paseos e praias fluviais, a contaminación e a
introdución de especies non nativas. Estes son os factores que máis
contribúen á diminución da súa biodiversidade.

Un cambio súpeto nos usos e costumes das xentes como consecuencia
do serodio desenvolvemento socioeconómico no século XX  e, no caso
concreto de Vigo, un intenso proceso de industrialización desenvolvista
e de planificación territorial tecnócrata nos anos sesenta,  modificaron
profundamente  a  dinámica  demográfica  e  a  estrutura  urbana  da
cidade. Isto tivo como consecuencia unha forte degradación da paisaxe
con  perda  de  importantes  valores  naturais  e  culturais.   Porque  a
paisaxe é un elemento fundamental da calidade de vida das persoas e
por  iso  tamén  debe  ser  o  fiel  reflexo  dun  territorio  e  dun  medio
ambiente  de  calidade,  dunha  sociedade  moderna  e  consciente  da
importancia do seu patrimonio natural e cultural.

O río Lagares é o principal  río  do Concello,  discorrendo por  nove
parroquias,  dende o nacemento augas arriba da lagoa Mol, no concello
de Redondela, ata a súa desembocadura en Samil.  Pola marxe dereita
ten  como  afluentes  principais:  o  Cernade,  o  Regado  do  Rial,
Cambeses,  Bagunda  e  Campelos;  pola  marxe  esquerda,  Grileira,
Becerreira, Rego Sameiras, Eifonso, á súa vez cun tributario principal,
o regado de Riomao (este río presenta unha pequena fervenza no seu
curso  alto),  o  Río  Barxa,  que á  súa  vez  conta  con tres  tributarios
principais:  Rego  de  Quintián,  Rego  de  Lavadouros  e  Regueiro  de
Senra; o Rego Pereira e o Regueiro de Rega, que ten catro tributarios
principais Rego de Presa, Regueiro de Cartas, rego do Freixo e Río
Seco.
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O estado actual do río Lagares no tramo
que transcorre polo barrio de Lavadores
afástase moito do obxectivo de bo estado.
O  acoso  físico  ao  ecosistema  fluvial
maniféstase na existencia de cultivos ata a
beira do río e a urbanización de terreos
aluviais,  que  é  constante  ao  longo  do
percorrido,  como  tamén  é  constante  a
existencia  de  residuos  e  diferentes
tuberías de desaugue.

O  que  fai  preciso  recuperar  a  composición,  estrutura,  procesos  e
funcións naturais do río realizando  un plan de acción,  recuperación e
potenciación da contorna fluvial para corrixir esta situación.

A  recuperación  das  marxes  dos  cursos  fluviais  convértese  nunha
prioridade  pola  multitude  de  funcións  que  realiza,  salientando  a
estabilización de ribeiras, o control das avenidas, mellora da calidade
da auga, corredor verde e nos ámbitos urbanos mellora paisaxística e
espazos  destinados  ao  uso  social,  algo  que  o  noso  río  necesita  con
urxencia,  e  onde a  directiva marco  da agua remarca a  vontade de
protexer  e  mellorar  o  estado  dos  ecosistemas  acuáticos  e  dos
ecosistemas terrestres e humedais directamente dependentes destes.
A sombra que proxectan as copas das árbores sobre a auga regula a
temperatura  dos  ríos.  As  raíces  das  árbores  e  arbustos  fixan  as
ribeiras, fixan nitróxeno, serven de acubillo á fauna acuática e realizan
intercambios de materia co medio acuático. Esta interfase auga-terra é
vital para a calidade das augas.
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  O Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba
o  texto  refundido  da  Lei  de  Augas,  no  seu  artigo  92 enumera  os
obxectivos da protección de augas e do dominio público hidráulico e,
entre outros, atópase o de previr os deterioros, protexer e mellorar o 
estado dos ecosistemas acuáticos, así como dos ecosistemas terrestres e
humedais que dependan de xeito directo dos acuáticos en relación coas
súas necesidades de auga.

É evidente que no caso que nos ocupa este obxectivo non se cumpre, xa
que polo regulamento  do Dominio Público Hidráulico, as marxes dos
terreos  que  lindan  co  cauce  do  río  están  suxeitas  en  toda  a  súa
extensión lonxitudinal:

a. A unha zona de servidume de cinco metros de anchura para
uso público, que se regula nesta disposición.

b. A unha zona de policía de cen metros de anchura, na que se
condicionará  o  uso  do  solo  e  as  actividades  que  nel se
desenvolvan.

Se continuamos lendo o regulamento e demáis disposicións legais como
a  Lei 5/2006, de 30 de xuño, para a protección,  a conservación e a
mellora dos ríos galegos, (BOE núm. 198 de 19 de agosto de 2005), ou a
Lei da Comunidade Autónoma de Galicia 7/2008, de 7 de xullo, de
protección da paisaxe de Galicia, dámonos conta (así como todo aquel
veciño que visite esta zona do río) de que é un desastre a todos os
niveis. 
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Xa con data de 8 de febreiro de 2009 un xornal da cidade publicaba o
seguinte titular:

El paseo del Lagares se completará con cinco 
kilómetros de Peinador a la avenida de 
Madrid
La senda tendrá cinco metros de ancho y diez nuevos puentes cruzarán el cauce

E no mesmo artigo aparecía:

El Concello y Consellería de Medio Ambiente disponen ya del proyecto de
regeneración  del  trecho  entre  Peinador  y  la  avenida de  Madrid…
(naquelas  datas  aínda  se  falaba  de  concello,  non  de  ALCALDÍA)
Ambas administraciones negocian el reparto de la financiación, que ronda
los dos millones. Después se abrirá el proceso para contratar a la empresa
que materialice la operación, por lo que hasta 2010 no se podrá caminar
por la zona con su nuevo aspecto.

Ademais, neste mesmo artigo facíase mención de como se atopaba o
cauce do río,  onde hai  lugares nos que non hai  acceso e o río  está
tomado polos peches e muros de distintas naves industriais, da antiga
fábrica  de  GEA,  de  casas  particulares,  de  cultivos, etc…  E  das
expropiacións que había que realizar para levar a cabo o proxecto, así
dicía  textualmente:  Más  de  300 parcelas  rústicas  propiedad  de  unos
doscientos  titulares,  según  los  datos  catastrales  recabados  por  los
técnicos. Suman más de cien mil metros cuadrados de superficie… El pago
a los propietarios a los que se les ocuparán parcelas rústicas está cifrado
en 560.000 euros.

En fin, todos estes datos publicados pola prensa non son de balde para
o  contribuínte,  porque  non  creo  que  sexan  froito  dun  traballo
desinteresado e sen unha acreditación.  Pero a realidade é que, como
moitas cousas, todo quedou nun proxecto que nunca se realizou.

Xa anteriormente,  cando era concelleiro de urbanismo Suso Costas,
atopámonos con:

• Buenas prácticas seleccionadas por el comité español para el 
concurso Hábitat II 

Página 5 de 8 NOVIEMBRE  2011

 



  COLECTIVO LAGARES VIVO

D E S C R I P C I Ó N 
El  río  Lagares  ha  sido  tradicionalmente  el  sumidero de  los  vertidos
domésticos e industriales de Vigo. La construcción de una depuradora y la
conexión de los vertidos al colector que se está instalando en la margen
derecha del río resolverá esta situación, permitiendo la recuperación de
este espacio de gran valor natural y cultural. Complementariamente, el
Plan de Regeneración del Corredor Natural del Río Lagares plantea la
protección del bosque de ribera, la plantación de especies autóctonas, la
realización de trabajos de limpieza en el lecho del río, la oxigenación de
sus aguas... El objetivo es restaurar el caudal ecológico de forma que la
fauna y la flora propia del río puedan volver a vivir en él.

Algunas actuaciones ya en marcha dentro del Plan son las siguientes: 

• Adaptar  las  márgenes  del  río  para  que funcionen como espacio
recreativo, programando la realización de paseos fluviales, sendas y
pequeños parques.

• Promover la participación ciudadana en los trabajos de mejora del
entorno del río. Para ello se llevan a cabo campañas de divulgación
e  información  sobre  el  ecosistema  fluvial  así  como  los  valores
naturales del río Lagares.

• Se  han  iniciado  ya  los  trabajos  de  limpieza  en  el  curso  alto,
recogiendo  residuos  de  toda  naturaleza  y  tamaño  que son
trasladados  a  vertedero  controlado.  Se  eliminan  igualmente
vertederos ilegales localizados en los márgenes de las riberas. 

• Ha comenzado a funcionar el colector, experimentando la calidad
de las aguas una rápida mejora, cumpliendo la normativa europea
sobre la concentración de oxígeno en el agua a excepción del último
tramo. La construcción de la depuradora eliminará en el futuro los
problemas de vertido en éste último tramo del Lagares. 

Contacto:
Ayuntamiento de Vigo 
Suso Costas 
Tel 986 810100 
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Podémonos dar conta que o do Lagares ao seu paso por Lavadores ten
tintes de culebrón sen trazas de resolver… podemos afirmar que a
situación do río despois de ser inspeccionada por parte do noso grupo
segue sen cumprir a regulamentación do dominio público hidráulico e
sen se realizar o proxecto previsto para a zona nin os plans elexidos
para concursos medioambientais.

En canto á calidade das augas as distintas administracións parecen que
teñen datos e conclusións diferentes…

É triste ver como pasan os anos e o principal río da cidade continúa
abandonado,  coas  súas  ribeiras  invadidas  por  peches de  fábricas  e
vivendas  (que  logo  se  queixan  polas  crecidas  do  caudal  do  río,
esquecéndose que o dominio público hidráulico perténcenos a todos),
impedíndonos o acceso, deixando de existir a zona de servidume, cun
nivel  de  suciedade  considerable  ao  longo  do  cauce  e cunha  escasa
sensibilidade  das  administracións  que  din  pero  non  fan.  Todo  isto
contribúe  a  que os  cidadáns  descoñezan o  alto  valor paisaxístico  e
ecolóxico deste ecosistema natural chamado río Lagares, perdendo a
súa  naturalidade  e  dificultando  a  súa  recuperación. Despois  dunha
parcial recuperación no seu treito baixo que podemos dicir que se pode
mellorar (xa que é una restauración illada e, polo que podemos ver,
por exemplo, en zonas antes de chegar ao parque de Castrelos  cun
escaso plan de seguemento), borrouse tamén de forma parcial aquel
concepto e imaxe que moitos vigueses tiñan deste río-cloaca. 

Página 7 de 8 NOVIEMBRE  2011

 



  COLECTIVO LAGARES VIVO

O principal obxectivo para a restauración dun río é a recuperación do
equilibrio dinámico o máis natural posible, e para iso cómpre ter unha
perspectiva tanto territorial como temporal, porque hai que saber os
condicionantes en toda a cunca superior ao tramo que imos recuperar
e os posibles efectos que se farán notar nos tramos inferiores do río. É
curioso que o día 28 de outubro de 2011, nun xornal da cidade de Vigo
saíra publicada unha nova onde, a raíz da crecida do Lagares, desde a
Xunta ideábase despexar as ribeiras do mesmo de edificacións…

Nós  queremos  e  desexamos  que  se  cumpra  a  lei  e  se  proceda  á
recuperación integral do noso querido río e non de trapalladas parciais
e illadas de tramos fluviais  sen ningún plan de seguemento que co
tempo  aflore  de  novo  o  abandono  e  degradación  da  actuación…
aspirando  á  renaturalización  da  cunca  fluvial  para  recuperar  a
dinámica do río cunha restauración autosustentable.

E non esquezamos que a mellor restauración dun impacto consiste na
súa eliminación e posterior prevención!
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