
MODELO ESPECÍFICO. GRUPO 3 Tema: as verteduras contaminantes nas rías galegas
 

A) Completade os elementos que faltan (titular, entrada, orixe, apertura e imaxe con pé) substituíndo as indicacións e 
mantendo o formato. 
B) Axeitade o contido do corpo, conectando información con declaracións e intentando redactar de xeito persoal; non se 
trata de resumir (necesítanse moitos datos) nin de simplificar, senón de reformular e buscar expresións equivalentes. Ao 
final, claro, eliminade os subtemas que aparecen entre corchetes, así como todo este inicio explicativo.
Valorarase especialmente:

● O mantemento da estrutura, coa presenza de todos os elementos ordenados seguindo este modelo.
● A adecuación do título, a entrada e a(s) imaxe(s) con pé. Estas deben ser libres e citarase a orixe ao final.
● A presentación da información ordenada en parágrafos. 
● A redacción o máis persoal posíbel sen que iso supoña simplificación.
● O uso de recursos: comezo atraente, combinación de información e opinión (declaracións) e modalización.
● A corrección expresiva: ortografía, puntuación...

 

Titular suxestivo nunha liña (en tamaño 24)
 
A entrada: dúas ou tres liñas nas que se centra o tema con contidos obxectivos (que, quen, 
cando, etc. ou unha declaración). Explícase o sentido ou o interese da reportaxe. En negra e/ou 
cursiva. En tamaño 12.
 
ORIXE: SINATURA (NOMES DOS AUTORES/AS) E DATA. EN TAMAÑO 8
 
En tamaño 10, parágrafo de apertura para captar a atención. Pódese comezar cun dato ou 
feito que realmente nos chamase a atención ao ler as fontes. Por exemplo, Galicia ten as 
augas litorais máis contaminadas de toda Europa, con zonas nas que está prohibida a 
extracción de marisco para o consumo en fresco debido ao verquido directo de augas 
residuais (parágrafo dous da fonte complementaria). Sería posíbel comezar narrando un caso 
persoal se houbese algo interesante nalgunha das entrevistas realizadas aos avós.
 
Corpo co desenvolvemento dos feitos en varios parágrafos. Presentaremos ordenadamente o 
contido, combinando feitos e datos con declaracións de entidades ou persoas implicadas (+ 
das entrevistas aos avós/avoas!) e valoracións propias con recursos de modalización. 
Proponse reformular (expresar con palabras propias) o seguinte:
 
[Os puntos ou focos de verquido]
Unha importante parte da economía galega depende directa ou indirectamente do mar e está condicionada pola súa 
saúde e o rendemento que se poida obter. Somos en toda Europa os que maior dependencia económica temos do medio 
mariño. E parece que non se coida como debera, cando é suicida renunciar a esta riqueza.
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. A pesar diso, as dezanove rías galegas 
soportan hoxe 864 puntos de verquido, e case a metade deles contaminantes. 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 grande riqueza biolóxica do noso medio mariño está cada vez máis deteriorada e en maior perigo. Ano a ano 
son menores os lugares de onde poder extraer marisco pola perda de bancos ou polo seu deterioro. Todo isto é fácil 
comprobalo: o número de barcos de todo tipo é cada vez menor e no 2010 baixamos das 4.000 persoas adicadas ao 
marisqueo a pé, cando hai só 10 anos eran o dobre”. Autor: Confrarías de Ferrol, A Coruña e outras, no Manifesto en 
defensa das rías.
 
[Causas dos verquidos contaminantes]
Son varias as causas das verteduras nas rías. Principalmente, a falta de depuradoras e a mala xestión das redes de 
saneamento existentes. Unha parte deses 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. 
“Desde Augas de Galicia realízase un diagnóstico completo das redes de saneamento, porque o gran problema é que 
parte da carga contaminante pérdese polo camiño e non acaba chegando ás estacións depuradoras. E 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”. Autor: Francisco Menéndez, presidente de Augas de Galicia.
 
[Necesidades de mellora para evitar as verteduras contaminantes]
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. 
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 recentemente seis plans de saneamento local nas rías galegas, entre eles o dos concellos de Ribeira 
e A Pobra do Caramiñal.
“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”. Autor: Francisco Menéndez, presidente de Augas de Galicia.
“Esiximos a posta en marcha inmediata de políticas de optimización da xestión de augas residuais mediante medidas 
que contemplen a separación en orixe das augas residuais industriais e as domésticas, e tratamento in situ das primeiras, 
a reutilización da auga para rega, limpeza e usos industriais, o emprego de técnicas depurativas que permitan aproveitar 
os subprodutos xerados no proceso da depuración (lamas, biogás...) e separación de augas pluviais das residuais para 
non comprometer o proceso de depuración nos momentos de sobrecarga.” Autor: Asociación Ecopacifista Verdegaia.
 
Título do primeiro apartado ou ventá. Proposta: Condena europea a España. En tamaño 12
Tras a denuncia presentada pola Comisión Europea en xullo de 2010, a Sala Oitava do Tribunal Superior de Xustiza 
Europeo condenou en abril de 2011 o Reino de España por incumprimento da Directiva de Depuración de Augas 
Residuais. En concreto, a sentenza condena a falla dun sistema de colectores axeitado e a ausencia de tratamento 
secundario ou proceso equivalente en aglomeracións de máis de 15.000 habitantes. Entre as poboacións que incumpren 
esta directiva destacan as dúas maiores cidades galegas, A Coruña e Vigo, así como vilas costeiras, entre elas Aguiño-
Carreira -Ribeira.
 
Título do segundo apartado/ventá. Proposta: O caso d'A Pobra do Caramiñal. En tamaño 12
Aínda que o concello d'A Pobra do Caramiñal dispón dunha rede de saneamento, as verteduras non se eliminaron 
totalmente. Ademais, o funcionamento da estación depuradora, que acolle augas residuais do polígono industrial 
sen pre-depuración, non sempre é a correcto e carece da decantación primaria, un dos tratamentos máis importantes. 
Recentemente, os veciños do lugar da Devesa denunciaron "a contaminación continuada que está a sufrir o Río 
Morto, coa que están a convertelo nunha auténtica cloaca, cun cheiro insoportable, e as augas nun estado de podremia 
permanente”. [Engadide os casos que saibades] 
 
Parágrafo de peche que conecte coa idea central: unha conclusión, unha proposta...
 
 
 
 
 
 
 
 
 


