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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A vaga de lumes de outubro de 2017 afectou á parroquia monfortina de Chavaga.
Días despois do incendio xa comezaron os traballos de retirada de madeira
queimada da zona, que duraron uns sete meses, tendo traballado, en ocasións, día
e noite a maquinaria pesada para retirala. Mesmo se comezou a retirar madeira
cando aínda, logo das choivas, moitas das zonas eran un barrizal.

Estes traballos no Monte do Castro orixinaron desperfectos, pois abríronse pistas
que non respectaron os camiños existentes e, nin sequera, un muro perimetral que
existe nunha das cotas do monte, no contorno de protección do castro.

O Monte do Castro é un alto duns 500 m sobre o nivel do mar no que consta un
xacemento catalogado (Castro da Coroa ou de Cabo), coa referencia
GA27031013, un castro adscrito á Idade do Ferro, conformado por dúas
plataformas circundadas por cadanseu terraplén, cunhas dimensións importantes.
Considérase que tivo reocupación en época sueva, pois é citado no Parrochiale
suevum

Na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, o Capítulo IV
regula o réxime específico de protección dos bens catalogados, como é o caso do
Castro da Coroa. Así, “as intervencións que se realicen no contorno de
protección dos bens declarados de interese cultural e catalogados deberán contar
coa autorización da consellaría competente en materia de patrimonio cultural

cando teñan por obxecto”, entre outras, “a implantación ou os cambios de uso
que poidan ter incidencia sobre a apreciación dos bens no territorio, incluídas as
cortas e as repoboacións forestais” e “as remocións de terras de calquera tipo no
contorno de protección dos bens integrantes do patrimonio arqueolóxico”.
Asemade, conforme ao artigo 46, “o contorno de protección debe manterse cos
seus valores ambientais” e, en concreto, terase en conta como criterio específico
“evitar os movementos de terras que supoñan unha variación significativa da
topografía orixinal do contorno” e “procurarase a súa compatibilidade cos
elementos configuradores da estrutura territorial tradicional, como son a rede de
camiños, os muros de peche, as sebes, as tapias, os noiros e outros semellantes”.
Tamén, “manteranse preferentemente a estrutura e a organización espacial do
contorno, coa conservación xeral das aliñacións e rasantes”.

No castro de Chavaga realizáronse remocións de terra que alteraron a topografía
orixinal e que non respectaron a rede de camiños tradicionais. Así mesmo,
destruíuse parte dun muro dunha das cotas do monte.

No eido do coidado do Patrimonio, a descoordinación entre Administracións
encargadas de velar polo mesmo – Xunta, Concellos, forzas e corpos de
seguridade – e, mesmo a descoordinación entre as propias Consellerías da Xunta
– Medio Rural e Cultura – é unha constante. Na provincia de Lugo hai exemplos
abondosos de xacementos arqueolóxicos arrasados ou danados por traballos
como a retirada de madeira, ben se trate de elementos catalogados ou non.

Polo exposto, a deputada que subscribe presenta as seguintes preguntas:

1. É coñecedora a Xunta do estado actual do Castro da Coroa, en Chavaga?

2. Realizou a Xunta, a través da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, algún
tipo de seguimento dos traballos de corta e traslado de madeira queimada no
Castro da Coroa, en Chavaga?

3. Por que non fixo a Xunta unha avaliación do estado do xacemento
arqueolóxico citado logo dos lumes de outubro de 2017?

4. Vai a Xunta realizar algunha inspección sobre o terreo para determinar o
estado de afectación do Castro da Coroa?

5. Considera a Xunta axeitada a intervención realizada para a corta e traslado de
madeira na parroquia de Chavaga?

6. Concedeu a Xunta os permisos pertinentes para os traballos de corta e traslado
de madeira no Castro da Coroa en Chavaga? En que data ou en que datas?

7. Ten prevista a Xunta algunha actuación de investigación ou de conservación
no Castro da Coroa?

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. de En Marea.
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