


O Val do Limia
absorbe cada 
ano máis de 

1.000.000 
toneladas 
de residuos gandeiros 



Estes residuos 
invaden todos os 
recunchos do 
Val do Limia 
sen ningún tipo de 
tratamento previo.



A concentración 
de nitratos na 
auga aumentou 
nos últimos 3 anos 
máis dun 30%



Imaxes tomadas en Canaloba. Podemos ver a un camión cisterna 
vertendo a cano libre nunha balsa sen impermeabilización

Enormes camións e tractores cisterna reparten puríns frenética 
e en moitos casos clandestinamente por todo os recunchos da 
chaira. Tanto e así que incluso chegan a verter sobre espazos 
protexidos e montes comunais, contaminado acuíferos, fontes 
e cursos fluviais.

PURÍNS 
OU XURROS



As granxas non atopan supeficie 
agraria onde verter os puríns.

Mediante subvencións publicas 
contratase a empresa ASER para 
transportar estes residuos a zonas 
alonxadas situadas nas erstribacións 
montañosas do val.

Camións da empresa ASER vertindo puríns en Seoane 
de Oleiros (Xinzo de Limia)



2 camións cisterna vertendo a caño libre

Vertido de Purín nos montes do Val do Salas onde se atopa 
un encoro que é reserva de auga limpa.



MALAS PRÁCTICAS AGRICOLAS
O purin non se tapa, queda exposto o aire libre coa conseguinte 
volatización do amoníaco e lixiviación de nitratos nos acuiferos.



Vertido en Seoane de Oleiros ao día seguinte





Moitos propietarios de granxas cobran axudas 
da PAC como se fosen agricultores que buscan 
a producción agrícolas mediante boas prácticas,
pero a verdadeira finalidade e ter grandes superficies 
onde desfacerse dos residuos das suas industrias. 
Moitas das terras apuntadas na pac nin 
sequera se traballan.



Parcela e cuneta enchoupada de xurros.
O chover estes residuos chegan aos cursos hídricos.





Parcela inundada de xurros e herbizadas



Vertedoiro de Sandiás

RESIDUOS 
AVÍCOLAS
Ademais de xurros na Limia podense ver 
centos de acumulamentos de gallinaceas.



Vertedeiro de Sandias





Aínda que se culpa aos granxeiros da mala xestión dos resi-
duos, aquí podemos ver un camión dunha coñecida empresa 
vertendo nunha parcela en Vilar de Santos (entre a canle de 
Antela e o Río Limia).

Vertedeiro de Vilar de Santos. Fotos tomadas o venres 2 de novembro de 2018



6 días de chuvia despois volvemos a ver a esterqueira sen 
ningún tipo de protección.

Fotos tomadas o xoves 8 de novembro de 2018



Centos de acumulamentos de escrementos das granxas 
fican ó aire libre expostas ás inundacións invernais, 
sen ningún tipo de protección que impida os lixiviados. 

Acumulamentos en Parada de Ribeira













Vertido de lodos de depuradoras en parcelas



A superficie agrícola 
da Limia xa non é capaz 
de absorber a inxente 
cantidade de residuos 
producidos polas 
numerosas granxas de 
porcos e polos.



Río Limia

Residuos avícolas

Os residuos avícolas a menudo vertense a veira de canles 
de auga, producindo unha eutrofización galopante debida ao 
exceso de nutrintes procedentes do uso abusivo de xurros e 
abonos.



Montóns situados a 150 m dunha canle de auga en San Vitoiro



Mostra da eutrofización sufrida polos principais 
cursos fluviais da comarca onde practicamente 

desapareceron todos os peixes e ras.



Mostra da eutrofización sufrida no embalse das Cunchas

A comarca da Limia mantivo as augas limpas ata finais do S.XX 
A súa degradación vai a par do crecemento exponecial das 
industrias de producción intensiva de carne.






