
As Minas de San Fins son parte da 
historia desta comarca. Só que a mi-
naría deixa con frecuencia problemas 
ambientais que perduran no tempo. 
Froito do contacto da auga cos labores 
subterráneos, prodúcense drenaxes 
ácidas de mina que provocan a disolu-
ción de metais pesados nos efluentes. 
Os metais pesados son substancias tó-
xicas e perigosas que afectan á  saúde 
das persoas e dos organismos en con-
tacto coas augas e a súa cadena de 
consumo. Nesta mina, as drenaxes 
superan os valores legais permitidos 
de ,  e .cadmio cobre cinc

VIDA E RÍA
OU MINARÍA?

Que baixa polo río desde as

MINAS DE SAN FINS?

Esiximos a restauración 
do espazo afectado po-
las presas mineiras, de 
modo que estas deixen    
         de ser unha ameaza  
         para toda a nosa ría. 

Arranxo das presas

Esiximos que se asuma o 
problema das drenaxes 
ácidas instalando a plan-
      ta de tratamento acti-  
        vo que elimine os 
         metais pesados.

Planta de tratamento

http://www.vidaeria.org
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Ano tras ano prodúcense desastres en pre-
sas como as de San Fins. Os accidentes de 
Monte Neme ou de Aznalcóllar son avisos 
contundentes. A rotura das presas, ou sim-
plemente un aumento dos niveis de metais 
pesados que se acumulan na ría, poderían 
implicar o peche de amplas zonas de explo-
tación marisqueira durante anos, ou déca-
das. Isto afecta directamente a máis de 
1.500 persoas que traballan neles, así co-
mo a todos os sectores directa ou indirecta-
mente relacionados co mar, incluíndo o tu-
rismo. Quen virá a bañarse ás nosas 
praias despois dun grave desastre am-
biental? Quen quererá consumir os pro-
dutos da nosa ría? 

A RÍA EN PERIGO

Presa mineira de colas augas abaixo das Minas
de San Fins: 30 metros de ancho e 12 de alto rete-
ñen millóns de metros cúbicos de lodos mineiros.
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As presas mineiras
supoñen unha ameaza
permanente as súas 
afeccións deben ser
eliminadas de inmediato
pola concesionaria. 

 En 1930 construíronse dúas
presas de decantación de resi-
duos mineiros en pleno cauce fluvial, 
coa intención de reducir os arrastres río 
abaixo. Durante 80 anos as presas col-
matáronse de lodos e gravas, xunto 
cos metais pesados precipitados. Ou-
tra parte dos metais pesados continua-
ron río abaixo, depositándose na zona 
da desembocadura do Traba en Noia.

 
En marzo de 2017 a empresa recoñe-
ceu que as presas presentan un impor-
tante grao de deterioro. A maior das 
presas, cun muro de formigón de 30 
metros de ancho que acumula, preca-
riamente, millóns de metros cúbicos de 
residuos contaminantes, supón unha 
grave ameaza para toda a ría.  

Que acontece cos
metais pesados?

Cal é o problema coas presas?

 
A empresa pretende desfacerse da 
súa responsabilidade ambiental e de 
restauración sobre as presas, dicin-
do que non son súas. Ademais, está 
tramitando unha autorización para 
verter máis dun millón de metros cú-
bicos de augas residuais ao río, bom-
beando as augas ácidas que levan 
anos acumuladas nas plantas inferio-
res da mina. Frente á ameaza de per-
da de miles de empregos na ría, as 
solucións ambientais necesarias cre-
arán empregos adicionais.

Que pretende facer a
empresa concesionaria?

 

O conxunto dos proxectos mi-
neiros da concesión debe ser
sometido a Estudo de Impac-
to Ambiental. As presas e as
drenaxes ácidas con metais
pesados son só os problemas
máis evidentes da explotación
das Minas de San Fins. 

 
As drenaxes ácidas das minas de San Fins presen-
tan valores de en promedio, 
segundo as analíticas de 2015 e 2017, que superan 
en 160, 31 e 17 veces, respectivamente, os límites 
máximos legais (NCA-MA). O caudal das drenaxes 
de augas residuais ácidas que actualmente saen 
das minas sen tratamento activo é de aproximada-
mente 50.000 litros por hora. Na ponte de Traba, a 
sete quilómetros río abaixo e a pesar da dilución, os 
valores de cadmio medidos en 2017 continúan 
superando o valor da normativa de calidade ambien-
tal das augas (NCA-MA), acumulándose na ría.
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PERIGO! CADMIO
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(Analíticas en poder de Augas de Galicia) O cadmio está definido legalmente co-
mo unha substancia perigosa priorita-
ria. Ao igual ca outros metais pesados, 
bioacumúlase nos organismos (culti-
vos vexetais, moluscos, etc.) que, 
unha vez consumidos por humanos, 
poden provocar doenzas como 
cancros, osteoporose, osteomalacia 
ou problemas renais derivados da 
exposión prolongada a este metal.

Que é o cadmio?

UNHA RÍA UNIDA!

Vida e ría xorde do sentimento unánime de defensa da ría. Todos os grupos do pleno 
de Noia, todas as confrarías da ría, concellos como o de Muros, ademais de colecti-
vos ecoloxistas e sociais posicionáronse pola denegación da autorización de 
verteduras solicitada pola empresa concesionaria das Minas de San Fins. ÚNETE!

2015 e 2017NCA-MA
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