
De factorías do deporte, macroproxectos urbanísticos e demais ínfulas políticas.

Carta aberta para o consistorio mosense.

En Mos, a 12 de xuño de 2022.

Limiar. Do buxo, a pel e o aire.  Fai
uns días, nalgún xornal de tiraxe na-
cional, podíase ler unha breve cró-
nica sobre o gaiteiro que sempre se
pode atopar, impertérrito, na corre-
doira que une a praza do Obradorio
coa da Inmaculada, en Compostela.

Naquel pequeno texto, máis alá
da manida expresión  kitsch,  debu-
llábanse  unha  serie  de  metáforas
que outorgaban á figura deste mú-
sico,  estratexicamente  situado,  o
carácter  de  institución.  O  rechou-
chío impasible do punteiro, a vibra-
ción perpetua do roncón e o perti-
naz  instrumentista,  revelarían  a
existencia  dalgún  tipo  de  vontade
que  exerce  o  control  no  exercicio
doutros  tantos  poderes  que  se  si-
túan nas inmediacións.

O  son  da  gaita,  resoando  nos
mollados muros de pedra, lembra-
ríalles  ós  gobernantes  civís,  ecle-
siásticos  e  militares  que  na  toma
das  súas  decisións  era  obrigada  a
obediencia  ós  últimos  afectados
por elas, os cidadáns. A vontade po-
pular  era  representada  polo  repi-
que do instrumento de buxo, pel e
aire,  que non permitiría ós gober-
nantes esquecer as súas lealdades.

Do mesmo xeito  co gaiteiro  na
praza,  nesta  carta  gustaríame  ad-
vertir ós nosos gobernantes munici-
pais  e autonómicos da necesidade
poñer en orde as súas prioridades
que deben atender ó seu mandato
representativo  e,  coma  xa  fixeran

doutro lado da raia, entregarlles
un cravo vermello para que nun-
ca esquezan que, en democracia,
o pobo é quen mais ordena.

Reviravoltas e intereses autóno-
mos/autonómicos. O propietario
e  presidente  do  Celta  de  Vigo
S.A.D. vén de insistir, nun segun-
do asalto, no seu particular inte-
rese de construír nos montes de
Tameiga o seu proxecto de “cida-
de  deportiva”,  “universidade  do
deporte”, “360”, “factoría do de-
porte”... ou non se sabe moi ben
que tipo de instalacións para as
que é necesario un macroproxec-
to urbanístico. 

Ninguén ten certo en que consis-
te  o  proxecto,  primeiro  na  súa
clase. E non é por falta de intere-
se senón porque realmente non
se conta neste momento con in-
formación fiable e escrita que se
comunicara publicamente. Só hai
interpretacións periodísticas e di-
ferentes  discursos  sen  máis
transcendencia  que  a  súa  orali-
dade e a constatación dos alí pre-
sentes,  cómplices,  que  a  eles
asistiron. 

Pola outra banda, o equipo de
goberno  do  PP  no  concello  de
Mos,  repetindo  a  súa  posición
anterior, defendeu este proxecto
que,  reitero,  non  se  coñece  en
detalle, sen máis argumento cas
boas  relacións  da  alcaldesa  co
propietario do Celta.

Ata o de agora, o único claro,
é que:

1. Carlos Mouriño precisa pa-
trimonializar  a  sociedade  que
preside para poder vendela a ca-
pital  foráneo.  Isto,  como  non
sería menos esperar, quere face-
lo co menor custo posible.

2. Os comuneiros de Tameiga
non están dispostos a renunciar,
a cambio de nada, ós seus mon-
tes.

3.  A empresa do Celta, en co-
nivencia  co  concello  e  a  Xunta,
queren expropiar as terras dunha
comunidade  de  montes,  cualifi-
cadas  agora  como  solo  forestal
de especial protección para, pos-
teriormente, entregarllas ó Celta
de Vigo S.A.D e re-cualificalas de
tal  xeito  que  permitan  usos
terciarios. Despois da operación,
e pola artificial intervención dos
interesados,  o  solo  que  valía  X
pasaría a valer X + Y.

4. A expropiación xustificaría-
se nun suposto interese público
nas novas infraestruturas e servi-
zos planificados.

5. O  solo,  que  é  propiedade
dos comuneiros, pasaría necesa-
riamente a propiedade da socie-
dade deportiva.

7. De  non  ter  nada,  o  Celta
pasará a gañar X + Y (re-cualifica-
ción) + Z (revalorización grazas ás
infraestrutura  públicas)  +  inver-
sión que teña proxectada. Os co-
muneiros da Comunidade de Ta-
meiga perderán X a cambio dun
“prezo xusto”. Os comuneiros das



traídas veciñais de augas (Tameiga,
Sanguiñeda e Petelos) perderán X a
cambio de non se sabe moi ben o
que.

8. As obras executadas ata o de
agora foron declaradas ilegais polo
TSXG. Isto demostrou que non é in-
terese da alcaldía do PP defender a
legalidade  no  ámbito  municipal,
senón  funcionar  como  “consegui-
dores”  de  intereses  privados  de
terceiros alleos ó pobo de Mos.

9. A  viabilidade  económica  do
proxecto é dubidosa, especialmen-
te no caso dun club que ten serias
dificultades  para  manterse  na  pri-
meira división.

Pois  ben,  atopámonos  exacta-
mente  na  mesma  situación  que
ante  o  primeiro  dos  proxectos.  A
única  diferencia  é  que,  á  vista  da
negativa dos comuneiros de Tamei-
ga,  a  sociedade deportiva ten que
reformular seu proxecto para darlle
unha pátina de interese público que
permita  xustificar  o  “interese  au-
tonómico” e subseguinte expropia-
ción.

Ata o momento, nin o equipo de
goberno do PP nin o Celta razoaron
cal é a idoneidade deses terreos e
por que non se están a valorar ou-
tros  lugares  (tamén  en  Mos)  que
pola  súa  cualificación  urbanística
actual  e  as  infraestruturas  viarias
presentes, serían moito máis propi-
cios e baratos de desenvolver.

 
 Da propiedade da terra e os in-

tereses  político-mercantís.  O  pro-
xecto  bosquexado  polo  Celta  é  o
primeiro na súa clase.  Quizais  con
el  preténdase  validar  un  xeito  de
proceder útil para moitos máis inte-

reses  sobre  o  territorio  galego
(parques eólicos, minas, etc). 

As  comunidades  de  montes
en man común, coma excepción
ó  réxime  ordinario  de  transmi-
sión en herdanza entre privados,
son propietarias de predios con-
solidados de tamaño moito mai-
or ca media no país e, polo tanto,
actores relevantes na ordenación
produtiva e económica. 

Dende o goberno, ante a im-
posibilidade da Xunta de contro-
las  a  vontade  terca  dalgunhas
Comunidades,  xa  se  presentou
unha modificación ó regulamen-
te destas entidades co fin de in-
tervir nos casos que sexa necesa-
rio.

A  nivel  municipal,  de  forma
paralela,  seguiuse  o  procede-
mento  habitual  para  debilitar  a
oposición  política  mediante  a
compra de vontades dos tránsfu-
gas (agora no grupo de non ads-
critos).  Método  xa  coñecido  en
pasadas lexislaturas.

Finalmente,  para  rematar
tódalas  formas  de  influencia,
coñecéronse na última asemblea
da comunidade de montes de Ta-
meiga,  intencións  políticas  de
mobilizar vontades para interferir
nas decisións da Comunidade. O
mesmo está a pasar nas Comuni-
dades de augas. Seica que ser co-
muneiro púxose de moda!

A pesares de todo o anterior,
por moitas vontades que se mer-
quen e informes que se forcen, o
certo  é  que  as  realidades  xeo-
gráficas,  hidroxeolóxicas  e

económico-sociais  do  concello
non mudaron. Os terreos no que
se  quere  situar  o  proxecto  non
son idóneos nin os más adecua-
dos dos que existen en Mos.

Remate.  Estas verbas non se
recollen en partitura, nin soarán
tan imbatibles coma as notas da
gaita compostelana, mais si farán
de  testemuñas  do  tempo  que
nos  tocou  vivir  e  tentarán  lem-
brar,  a quen a cobiza aínda non
enxordeceu,  que non é vontade
do pobo de Tameiga ser despo-
suído do seu monte comunal.

No canto do aire que o músi-
co  impulsa  a  través  do  instru-
mento,  vimos  agora  recoller  os
laios das árbores que nas noites
ventosas  azúan  o  monte de Ta-
meiga e que ninguén máis pode
defender. E con isto defendemos
igualmente o lexítimo dereito do
noso pobo a decidir sobre a terra
na que habita e posúe, fronte os
intereses  particularísimos  duns
cantos;  o dereito a organizar os
nosos  recurso  económicos  de
forma racional e non con funda-
mento  na  primeira  ocorrencia
dun empresario mal amañado; o
dereito  a  participarmos  activa-
mente no desenvolvemento das
oportunidades actuais e de futu-
ro  da  nosa  terra.  En  definitiva,
sermos quen de por en valor esa
institución  primixenia  que,  per-
siste irrevogable no tempo e que
mainiña pero perpetua,  coma o
murmurio  da  gaita,  lembra  a
quen goberna en favor de quen
debe decidir e a quen debe obe-
decer.

Un veciño de Tameiga.


