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Ao ilmo sr Don Valentín Gonzáùez Formoso, Presidente da EXCMA Deputación Provincial da

Coruña.

Ao abeiro do disposto no Regulamento Orgánico da EXCMA Deputacíón Provincial da Coruña, os

Grupos Provinciais de Marea Atlántica e Compostela Aberta presentan de xeito conxunto a

seguinte moción sobre o impacto ambientøl døs minas de San Fins, en Lousame.

EXPOSICTÓN NN MOTIVOS

A Deputación da Coruña recoñece a importancia histórica das Minas de San Fins, con máis de 100

anos de historia, como parte do patrimonio industrial da provincia. O patrimonio industrial axuda ás

sociedades actuais a entender o seu pasado, pero tamén a comprender mellor prácticas que hoxe son
rexeitadas de xeito unánime, tanto pola sociedade como polo marco xurídico, particularmente desde
o punto de vista do medio ambiente, dos dereitos laborais e do respecto pola memoria histórica.

Dentro do patrimonio industrial, o patrimonio mineiro deixa sempre un legado ambivalente, de

avances en algúns campos, pero tamén de fondas feridas nos ecosistemas e moitas veces na saúde

das poboacións afectadas. Particularmente, a minana subterránea deixa en todas as explotación de

algunha importancia o problema do tratamento das augas ácidas de mina, con altas concentracións
de metais pesados que, nalgúns casos como o cadmio, son extremadamente perigosos. A falta de

conciencia ambiental fixo que, ao seu peche, explotacións deste tipo deixaran sen resolver o
problema continuado no tempo que reprosentan estas drenaxes ácidas.

A responsabilidade para non perpetuar as malas prácticas mineiras do pasado implica, desde logo, a

empresas e administracións, pero tamén á sociedade, que precisa estar consciente e alerta sobre os

riscos asociados ás industrias extractivas. A educación ambiental é un importante instrumento neste

sentido, e tamén o patrimonio industrial se presta a mostrar os effos do pasado para que non se

repitan no futuro. No caso das Minas de San Fins, cuxa actividade se paralizara xa en 1990 e que

agorapretende reiniciarse, é necesario garanttr, como en todos os casos nos que se retomen antigas

explotacións, que os proxectos se axustan aos parámetros legais e ambientais do presente, asumindo
igualmente as responsabilidades de restauración sobre a situación herdada.

As dúbidas sobre o proxecto de San Fins fixeron que concellos como o de Noia e o de Muros
aprobaran mocións de oposición á autorización de verteduras de augas residuais industriais en

novembro de 2016 e que, semanas despois, as catro confrarías da na e diversas asociacións,

organizacións profesionais e institucións públicas presentaran alegacións contra o proxecto proposto
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pola empresa concesionaia. Ao problema das verteduras de augas de mina, e particularmente ao
seu tratamento, súmase a existencia de dúas presas mineiras nabacia fluvial, colmadas de centenas
de millares de metros cúbicos de residuos mineiros. O acontecido hai poucos anos coas balsas
mineiras de Monte Neme fai que sexa necesario extremar as precaucións para que un desastre desas
características non volva a producirse na nosa provincia, precisamente no corazón da produción
marisqueira da provincia.

De feito, o pasado mes de mafzo) pese á negativa da empresa a admitir os vertidos e as denuncias
que presentou contra a asociación ADEGA por teren realizado tomas de mostras de auga, o

organismo autónomo dependente da Xunta, Augas de Galicia, abriu un expediente que confirmaba
non só a contaminación do rego de San Fins -afluente do río Vilacoba que, á sua vez, desauga na
Ría de Noia-, senón que a presenza dalgúns metais pesados como o cadmio multiplican por 28 os
máximos permitidos polas normas de calidade ambiental. Os límites legais de cadmio, cobre e zinc
supéranse mesmo quilómetro e medio río abaixo.

Os problemas expostos e a preocupación social existente non só nos concellos directamente
afectados, senón en toda a comarca e mesmo a nivel galego e internacional, xustifican o interese da
Deputación da Coruña por esta cuestión, e que esta preste todo o seu apoio aos concellos directa ou
indirectamente afectado s.

Por eses motivos, os Grupos Políticos de Marea Atlántica e Compostela Aberta presentan a seguinte
PROPOSTA DE ACORDO

1. A Deputación da Coruña, sumándose ás mocións aprobadas polo Concello de Muros o 24 de
novembro de 2016 e polo Concello de Noia o 29 de novembro de 2016, manifesta o seu
rexeitamento ao proxecto de solicitude de vertedura de augas residuais industriais
presentado pola empresa concesionaria das Minas de San Fins, polas carencias que este
presenta e pola falta de garantías do sistema de tratamento de augas proposto.

2. A Deputación da Coruña ofrecerá os servizos de asistencia xurídica aos concellos
personados nos procedementos para unha mellor defensa dos intereses comúns. En
particular,porâ â súa disposición os antecedentes que sobre as Minas de San Fins e as presas
mineiras obrasen nos arquivos da Deputación.

3. A Deputación da Coruña acorda solicitar á Xefatura Territorial da Consellería de Economía,
Emprego e Industria un Informe sobre se os motivos e antecedentes sobre a ausencia de
trâmite de avaliación de impacto ambiental das Minas de San Fins, e sobre os antecedentes
que obren nesa Xefatura en relación ás presas mineiras e ao histórico de verteduras de augas
ácidas de mina ao dominio público hidráulico desde esa explotación.
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4. A Deputación da Coruña aproba dar traslado deste acordo ás corporacións rnunicipais dos
Concellos de Lousame, Muros, Noia, Outes e Porto do Son, á Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio e ao organismo autónomo de Augas de Galicia.

A 25 de outubro de2016
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Pofiavoz do Grupo Provincial de

Compostela Aberta
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