
As rías galegas soportan 864 puntos de verquido
Mércores, 30 de marzo 2011, por Fernando Astorki ( Diario de Pontevedra )
 
A pesar de que son recoñecidas como un dos principais atractivos turísticos de Galicia e malia a importante fonte de ingresos 
económicos que representan, as 19 rías galegas aínda soportan 864 puntos de verquido. E en case a metade dos casos detectouse a 
existencia de contaminación, segundo os últimos datos de Augas de Galicia, aos que tivo acceso Europa Press.
 

O Plan de Control de Verquidos sitúa nas rías 
de Arousa e de Vigo case a terceira parte destes focos, 
con 159 e 116, respectivamente, mentres que na Ría de 
Muros e Noia localiza 105; na Ría de Pontevedra 62; 
na de Ferrol 77; e na d’A Coruña 52. Non todos estes 
verquidos son prexudiciais e moitos son inevitables, 
como ocorre coas augas pluviais, pero en case a metade 
constatouse contaminación. Aínda que se evidencia unha 
redución dos focos de verquido respecto aos 1.588 detectados 
en xuño de 2009, aínda está lonxe a meta dunhas rías 
plenamente saneadas. A pesar de que a Unión Europea 
fixara o ano 2005 como data límite para que todas as 
poboacións cun censo de máis de 2.000 habitantes contasen 
cun sistema de depuración para as augas residuais urbanas.
 
En Galicia, o 57 por cento dos puntos de verquido agachan 

augas residuais urbanas sen depurar que terminan no dominio público por deficiencias nas redes de saneamento, verquidos 
puntuais de alivios das redes, conexións erróneas en redes separativas ou carencias de sistemas de saneamento ou de depuración.
 
A respecto das deficiencias nas redes de saneamento, o presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, expúxolle a Europa 
Press que desde o seu departamento realizan un “diagnóstico completo” das redes, porque “o gran problema” é que “parte da 
carga contaminante pérdese polo camiño e non acaba chegando ás estacións depuradoras”. Isto é prexudicial, ademais de porque 
o verquido acaba chegando ao medio, porque a estación “perde eficacia; unha depuradora necesita auga contaminada para que as 
bacterias teñan alimento”, explica. 
 
En opinión da Consellaría de Medio Ambiente, unha vez que as principais infraestruturas de depuración están en marcha ou en 
execución, “o gran reto dos próximos anos” é, precisamente, avanzar na adecuada xestión das redes de saneamento, que “moitas 
veces resultan ineficaces” debido á excesiva presenza de augas pluviais ou de infiltración. Respecto á orixe municipal da maior 
parte destes focos de verquido, Francisco Menéndez recoñeceu que “a insuficiencia financeira de moitos concellos” implica que 
as medidas que adoptan na prestación dos servizos de saneamento “ou ben non son duradeiras no tempo ou ben exceden a súa 
capacidade”. 
 
Non obstante, outra parte dos verquidos é de orixe industrial, concretamente o 12 por cento, e neste caso son a Ría de Arousa – a 
máis grande e a que conta cun maior desenvolvemento conserveiro – e a Ría de Vigo, as que concentran esta problemática. A iso 
hai que engadir a contaminación difusa, os verquidos de orixe particular non conectados ás redes de saneamento, sobre os cales 
existe un “escaso control”, segundo recoñece Medio Ambiente, que lembra que todos os verquidos potencialmente contaminantes 
teñen que ser autorizados. “Verquer sen autorización é unha infracción”, advirte.
 
Este departamento da Xunta apostou por “un cambio de estratexia” sobre o saneamento das rías galegas, que se propuxo 
conseguir no horizonte do ano 2015, e avoga por plans “a escala adecuada”. Así, cun investimento total de 5,52 millóns de euros, 
licitáronse seis plans de saneamento local nas rías galegas, que son: os concellos de Ribeira e A Pobra do Caramiñal; o de Boiro e 
Rianxo; o da Ría de O Burgo; o de Vilanova, Cambados e A Illa de Arousa; o de Vilagarcía e Catoira; así como o de Sanxenxo, Meaño 
e O Grove.
(…) “En Galicia temos auga en cantidade a maior parte do tempo, pero tamén necesitamos tela coa maior das calidades posibles, 
e iso require un esforzo importante e continuo. Non abonda  con que fagamos obras e nos esquezamos delas, senón que temos 
que mantelas”, conclúe o presidente de Augas de Galicia para resaltar que “o gran reto” é a adecuada xestión das redes de 
saneamento.
 

 

 

 

 



Preguntas Atención a Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

QUE o feito acontecido  Construción dunha central 
hidroeléctrica

QUEN o que protagoniza o feito  Gas Natural-Unión Fenosa

ONDE o lugar no que pasou iso  Na ribeira do Sil, entre os encoros 
de Santo Estevo e Edrada. Zona 
sobreexplotada e proposta para a 
Rede Natura

CANDO o momento/data do feito  (Nun futuro próximo. Está en 
proxecto)

COMO a maneira en que pasou  Esfuracando unha parte 
importante dunha beira dos 
Canóns do Sil

POR QUE a causa que provoca o feito  Búscase producir enerxía con 
menos custo para a empresa

 

Elementos Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre 
Fenosa

TITULAR. De que tipo é?
En canto á estrutura
- Suxeito + Predicado con complementos. Por exemplo: A 
neve e o xeo dificultan o tránsito
- Estilo nominal (sen verbo). Exemplo: Retencións na AP9 
por causa da neve
- Declaracións en estilo directo, como Vázquez: "As 
institucións non están a cumprir co seu papel"

En canto á perspectiva
Informativos (por exemplo, todos os anteriores)
Rechamantes: con recursos retóricos (ex. No último 
suspiro, Chega o redentor do partido)

 Nova presa de Fenosa 
no Sil ameaza catro 
especies en perigo

Ten estrutura Suxeito 
+ Predicado e é 
informativo.

Hai ANTETÍTULOS e/ou SUBTÍTULOS? 

Hai ENTRADA ou lead?

Como se recoñecen eses elementos?

Que información achegan na noticia?

 O titular só está 
acompañado por unha 
pequena entrada, que 
aparece con outra tinta 
e en cursiva. É unha 
especie de resumo, pero 
neste caso destacando 
aspectos críticos.

Hai imaxe e/ou corondel? Que información transmite(n)?  Ten unha imaxe que 
recolle un mapa da zona 
coas dimensións da obra 
proxectada.



Advírtese unha linguaxe obxectiva, clara e sen repeticións 
innecesarias?

Recollede algún exemplo de uso na noticia de sinónimos 
ou termos equivalentes.

 En xeral, si.

Sinónimos e termos 
equivalente: presa, 
central, encoro, 
aproveitamento 
hidroeléctrico.

 

Modalización (postura do emisor) Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

Apréciase algún recurso de modalización?

Lembra: imaxe suxestiva, léxico valorativo...
 Apréciase a postura do emisor 

nalgunhas explicacións 
complementarias, sobre todo 
nas expresións “tentar furar” 
e “proceso de explotación cos 
quilovatios”

 


