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LIMIAR

A situación na que se encontra o medio rural en Galicia é certamente complexa e está relacionada co peso da actividade agraria e a densidade da poboación, e asociada tamén a factores como o avellentamento da poboación, o illamento respecto ao sistema urbano, os baixos
niveis de renda e as deficientes dotacións de equipamentos e servizos.
Esta realidade social e territorial non pode ocultar o elevado potencial natural, paisaxístico, agrícola, forestal, e cultural, que estas zonas
posúen para contribuír á mellora da calidade de vida dos seus habitantes e ao desenvolvemento equilibrado do territorio galego. Por tanto
o mantemento da súa poboación e das actividades económicas “in situ” son fundamentais para a mellora da cohesión social e para a
mitigación dos riscos naturais e inducidos.
Unha paisaxe de calidade constitúe un recurso clave para o desenvolvemento rural. A paisaxe rural é un auténtico gancho turístico. A beleza
das paisaxes, a riqueza cultural e a gastronomía son uns dos principais motivos dos turistas para elixir o seu destino. A paisaxe pode ser
entendida unicamente como un recurso desde o punto de vista económico, capaz de xerar emprego e rendas, e por tanto de fixar poboación,
pero tamén desde o punto de vista da saúde e o benestar físico e psíquico dos habitantes.
Neste contexto faise precisa unha reflexión desde o ámbito da paisaxe sobre a súa configuración, reciclaxe e ordenación. O impacto dos
novos usos e o importante patrimonio rural abandonado xunto coa calidade ambiental do mesmo, fan máis necesaria se cabe esa reflexión.
O obradoiro formúlase desde a paisaxe,a través dunha visión multidisciplinar. Os 30 participantes, con diferentes formacións e visións
da realidade rural, introducíronse neste ámbito có obxectivo de atopar alternativas para este territorio. Coido que o lugar foi xeneroso e
inspirador e as propostas xurdiron arraigadas á aldea do Couto.

Mercedes Máquez

PRESENTACIÓN
O obradoiro de Paisaxe Revitalizar a paisaxe rural. A aldea do Couto , celebrado na sede da Fundación Eduardo Pondal, na aldea do Couto,
en Ponteceso, entre os días 27 e 30 de Marzo de 2019 tivo como obxectivo divulgar este territorio e os seus recursos; incorporar a paisaxe
e o medio rural como obxectos de investigación e debate, e formular propostas para a aldea do Couto e a súa contorna que sirvan para a
súa posta en valor contribuíndo:
- Á mellora da calidade de vida dos habitantes da aldea.
- Á innovación no agro como xerador de emprego e emprendemento.
- Ó incremento dos valores medioambientais.
- Á posta en valor e a divulgación da cultura e os valores do medio rural.

RELATORES

JOSÉ FARIÑA TOJO: Paisaje y Turismo en el medio rural
Dr. Arquitecto, Licenciado en Dereito, Técnico Urbanista do IEAL e Máster en Organización de Empresas. Catedrático de Universidade.
Docente nas licenciaturas de Arquitectura e Ciencias Ambietais. Profesor de numerosos cursos de postgrao en España, Italia, Francia e
varios países latinoamericanos. É director da revista Ci[ur] e membro do Consello de Redación de varias revistas españolas e internacionais. Ten redactado numerosos plans de Urbanismo e de Protección do Patrimonio Histórico, do Medio Natural e da Paisaxe.

CARLOS FERRÁS SEXTO: O Presente e o Futuro da Galicia rural
Dr europeo, premio extraordinario de doutoramento en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela (1994). Profesor de Xeografía Humana, foi director do Máster en Información e Sociedade do Coñecemento e coordinador do Máster en Planificación
e Xestión do Desenvolvemento Territorial da Universidade de Santiago de Compostela. O seu labor investigador céntrase na interacción
de Psicoterapia e Análise Espacial e a tecnoloxía da comunicación con sistemas de información. É membro do comité científico do
IDEGA, e de Novos Medios, Grupo de Investigación da USC.

MERCEDES MÁQUEZ ROEL:
Arquitecta, Máster en Xardinería e Paisaxe pola U. Pol. de Valencia, realiza a súa tese doutoral sobre o deseño do espazo publico de
proximidade. Bolsa de Investigación da Deputación da Coruña sobre “Paisaxe urbana, estudo das variables proxectuais que configuran un
espazo público exitoso”. Docente no Máster de Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega. Forma parte do Grupo de Investigación da Escola
Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega, e do equipo redactor da “Estratexia de Infraestrutura Verde da Área da Coruña”.

COVADONGA CARRASCO LÓPEZ: Transiciones en contexto
Arquitecta. Dirixe xunto a Juan Creus o estudio CREUSeCARRASCO arquitectos en A Coruña dende 1994. Pola súa obra Casa Chao en
Corcubión reciben no ano 2016 o Premio Galego de Arquitectura e o Premio da Bienal de Arquitectura Española; participando tamén coa
Remodelación do Porto de Malpica na Bienal de Arquitectura de Venecia no Pabellón Español, gañador do León de Ouro. Foron nominados ao Premio Mies van der Rohe (2015 – Casa Chao) e gañadores do Premio Ar+d Emerging Architecture Award, concedido pola Architectural Review e o RIBA (2011 - Malpica). Coas súas intervencións pretenden a reinvención da paisaxe próxima como forma xenérica.

OBRADOIRO DE PAISAXE

O obradoiro desenvolveuse arredor de tres actividades, o traballo central realizouse en grupos, analizando o ámbito proposto, debatindo e deseñando propostas de actuación para este territorio; arredor dese fío conductor impartíronse conferencias de expertos que
versaron sobre temas diversos directamente relacionados coa contorna rural; ao mesmo tempo realizáronse visitas para aproximar aos
participantes á paisaxe da aldea do Couto, de Ponteceso e da Costa da Morte.
Visitouse o Monte Branco e a praia de Balarés, o faro de Corme, e o esteiro do río Anllóns, donde nos acompañaron unha mariscadora
do Couto e o ornitólogo José Luis Rabuñal.
A realización do seminario na propia aldea propiciou que os participantes puidesen percorrer diariamente a contorna e coñecer directamente aos veciños.
O traballo en grupo dos asistentes ao obradoiro, baixo a dirección de Jose Fariña e Mercedes Máquez obtivo como resultado as seguintes propostas:

1- O IMPULSO DO COUTO
Natalia Campos Ferro
Carmen Lorenzo Fernández
José María Ruíz Mora
Javier Padin Martinez
2- A ALDEA DO COUTO, RECUPERANDO A PONDAL
Purificación Soto Arias
Úrsula Brague
Tomás García Monteaguado
Adrián Gómez Mato
Francisco Sobrado Peña
3- REVITALIZAR A ALDEA DO COUTO
Amalia María Boán Mascareñas
Clara Maira Oliveira Ferreira
Isaac Díaz Marente
Rosa María Álvarez Vidal
Victoria Valentina Vázquez Rosales
4- COOPERATIVA DO TERRITORIO
Bruno Prada Fernandez
Inés Fernández Abad
Jesus Barbeito Fariña
Claudia de Sás Trujillo
Nery Díaz Prieto
5- AREAS DO COUTO. O XERME
Ramón Vieitez Rodriguez
Xosé Manuel Ferro Prieto
Maria Isabel Lema Suárez
Vicente Gil Varela
Francisco Ramón Fabeiro Chenlo
6- OS HÓRREOS DO COUTO
Julia Salgueiro Fernández
Raquel Souto Cibreiro
Alejandro Seoane Rouco
Álvaro Alfaro Fernández

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN

PROPOSTAS DE ACTUACION
1- O IMPULSO DO COUTO
Natalia Campos Ferro
Carmen Lorenzo Fernández
José María Ruíz Mora
Javier Padin Martinez

Atopámonos na aldea do Couto, no Concello de Ponteceso, berce do poeta Eduardo Pondal e sede da súa fundación. Moi preto do
estuario do río Anllóns, do Monte Branco, a praia de Balarés, ría de Corme e Laxe, na grande área paisaxística das chairas e fosas
occidentais.
No límite occidental de Europa, a fin do mundo, a Costa da Morte, coa súa natureza abrupta, un océano temible, escenario de impresionantes tormentas e temporais causantes de sonados naufraxios. As cruces e os cemiterios á beira da costa nos recordan as súas
vítimas.
Máis antes da chegada do cristianismo e a construción de santiarios como o da San Adrián do Mar en Malpica ou a virxe da Barca
en Muxía estas costas xa se atopaban habitadas, atopando múltiples mostras da cultura megalítica (dolmen de Dombate, castro de
Borneiro,...)
Un lugar onde a vida acontece entre a terra e o mar, e os oficios vinculados ao mar se combinaban con outros máis ligados á terra. A día
de hoxe a aldea sofre como moitas aldeas galegas unha perda de poboación e avellentamento da mesma. As terras que en outra hora
foron fértiles hortas están abandonadas, a costa verdescente de Pondal da que se aproveitaba a madeira de pino agora está izada de
eucaliptos. Máis o Couto ten unha poboación activa e organizada, que dende hai 37 anos ven demostrando que con todo son capaces
de celebrar un evento como O Festiletras, a maior gloria do bardo Pondal, que congrega a veciños de todo Bergantiños en torno a actos
literarios, recitais poéticos, musica tanto tradicional, de raíz ou de fusión, teatro, regueifa, xogos populares e artesanía, etc etc etc.
Algo impensable en calquera outro lugar, pero que aquí da mán da Fundación Eduardo Pondal e coa implicación de todos os veciños do
lugar faise posible. Este é o impulso do Couto, é a súa principal riqueza.
E non so o Festiletras, na aldea existe unha asociación que organiza todos os anos unha Universidade Rural, unha Escola de verán para
nenos e nenas, e múltiples actividades culturais como excursións, contacontos, exposicións, concertos,...
Para poder abordar a complexidade da zona seleccionamos 5 ámbitos, a diferentes escalas nas que facer propostas de intervención
na paisaxe, a paisaxe cultural da costa da morte, a paisaxe costeira, paisaxe forestal, paisaxe agrícola e por último o propio núcleo
do Couto.
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PAISAXE CULTURAL COSTA DA MORTE

PAISAXE COSTEIRA

- Colaboración cos principais actores da comarca para reforzar a marca Costa da Morte
- Costa da Morte, destino turístico de inverno/temporais, de estrelas, de aventura,…
- Novas Tecnoloxías (web, redes sociais, mapeos, rutas GPS,…)
- Reforzo da Ruta dos faros.- Declaración paisaxe cultural da UNESCO

- Acondicionamento das sendas da Ruta dos faros, integrando pequenas zonas que nos ofrezan vistas e descanso/refuxio
- Rexeneración da zona do esteiro para mellorar a producción do berberecho
- Recuperación da pesca do salmón.
- Recuperación da pesca da angula.
- Praia de Balarés: mellora dos accesos (peóns e bicis), creación de aparcamentos disuasorios e corte de acceso de vehículos particulares
á praia.
- Rexeneración de chans costeiros areosos con plantación de Piñeiro marítimo para fixación da area.
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PAISAXE FORESTAL

PAISAXE AGRÍCOLA

- Plan de transición (medio-largo plazo) do monocultivo do eucalipto a outro tipo de xestión do monte
- Manter os pinos nas partes baixas e areosas, o queixume dos pinos
- Colocación de especies caducifolias nas partes medias e altas, buscando cambios cromáticos estacionais que xeneren un efecto
pictórico, sobre todo no outono
- Recuperación das zonas de ribeira, coa limpeza das marxes de ríos e regatos, plantación de plantas ripicolas autóctonas
- Rede de sendeiros aproveitando camiños naturais con pequenas zonas de descanso-refuxio e estancia integradas na contorna
- Antenas do Monte Branco, reubicalas ou reorganizalas nunha antena única cunha forma singular, eliminando casetas e soterrando
instalacións

- Creación dun “Banco de Terras” na contorna do núcleo do Couto
- Apostando por un modelo ecolóxico productivo que xere unha oportunidade de negocio que autoabasteza a rexión
- Preservación dos valados tradicionais
- Recuperación de cultivos tradicionais (p.e. as fabas) e promoción en mercados locais, festas gastronómicas
- Turismo agroecolóxico e granxa escola
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NÚCLEO

ESTRATEXIAS PARA ATRAER HABITANTES

- Proceso participativo coa veciñanza como protagonista para:
Facer unha análise do núcleo
Inventario de vivendas disponibles
Codeseño dun plan de rehabilitación
- Concurso de ideas para a recuperación dos edificios do antigo hotel
- Banco de vivendas: oferta das vivendas inventariadas con cesións de uso ou alugueres
- Cociña, lavandaría,… comunitaria para axudar as persoas maiores
- Creación dun albergue
- Creación dunha granxa escola

- Ofrecer terreos para proxectos de agricultura ecolóxica, mediante o banco de terras.
- Ofrecer vivendas, mediante o banco de vivenda
- Ofrecer edificacións para outros proxectos empresariais vinculados á aldea (pequenos obradores de procesado de alimentos, obradoiros de artesanía, aloxamentos rurais, taberna-ultramarinos,…)
- Difundir estes proxectos en lugares estratéxicos (centros formación e experimentación agroforestal, universidades, escolas de artes
e oficios,… )

ESTRATEXIAS PARA ATRAER VISITANTES
- Ruta de Pondal
- Ruta dos faros
- Costa da Morte como paisaxe cultural:
- patrimonio etnográfico
- patrimonio arqueolóxico
- patrimonio natural
- Consolidar e mellorar a oferta local gastronómica
- Consolidar e mellorar a capacidade de acollida

PROPOSTAS DE ACTUACION
2- A ALDEA DO COUTO. RECUPERANDO A PONDAL
Purificación Soto Arias
Úrsula Brague
Tomás García Monteaguado
Adrián Gómez Mato
Francisco Sobrado Peña

A paisaxe é unha construción humana sobre o territorio. Adoitamos facer unha lectura da paisaxe como patrimonio común, como ben
identitario que incorpora unha gran diversidade de variables porque como dixo o profesor Fariña Tojo na súa ponencia, traballamos sobre
un sistema complexo.
As paisaxes podémolas representar nun mapa, calcular a súa extensión, identificar os seus recursos ou planificar usos pero o seu valor
completase cando somos capaces de incorporar a súa dimensión simbólica, aquela que nos chega dende os sentidos e as emocións
que quedaron presas mediante os recordos a cada camiño, cada árbore, cada fonte, cada praia... onde sucederon os episodios que nos
axudaron a crecer e a ser quen somos. A síntese de tódolos elementos constitúe a “marca” do lugar: porque a marca, pega
directamente e rapidamente nas emocións.
Paisaxe “en transición”
Vimos de analizar unha paisaxe en transición nunha dobre vertente: pola súa localización entre distintas e poderosas unidades paisaxísticas de agras do mar entre montes no estuario do Anllóns e porque os protagonistas da paisaxe responden a unha sociedade
agropecuaria en transición á modernidade.
Polo tanto, eses artífices, eses construtores desta paisaxe son as sociedades rurais ao longo do tempo, o tempo como outra dimensión
da transición necesaria para entendernos. Tradicionalmente chamada “cultura popular”, estas sociedades poden definirse como culturas
da “oralidade” que era a fonte e transmisión do coñecemento. Polo tanto, ademais das construcións físicas na paisaxe, transmítennos
unha rica cultura inmaterial: contos, mitos, tradicións e lendas, linguaxe simbólico que ten chegado ata nós e somos responsables de
salvaguardalo. Esto se tivo feito no século XIX en toda Europa elevando a literatura escrita á rica tradición oral dos contos. Pois a Aldea do
Couto tivo o seu propio bardo, poeta universal e poeta do pobo: Pondal convertiu esta oralidade en poesía, cuxa característica principal
é o canto á paisaxe. O que nos vai permitir falar de “paisaxes pondalianas”.

2- A ALDEA DO COUTO. RECUPERANDO A PONDAL

A paisaxe pondaliana
Apoiándonos nos criterios de selección da UNESCO para identificar patrimonios da humanidade, a nosa proposta pasa por defininir e
identificar que características fan única e irrepetible a paisaxe da Aldea do Couto e o seu contexto gradual: situada nas agras do mar,
señoreando á marisma no Estuario do Anllóns, baixo os rumorosos piñeiros pondalianos en plena Costa da Morte, no Finisterre Atlántico.
Nada desto en conxunto pódese repetir noutro lugar. Polo tanto, seleccionamos tres elementos que nos parecen identitarios nos que
basear a nosa proposta:
• As agras do mar,
Agras templadas e salobres onde promocionar os cultivos tradicionais e o marisqueo en simbiose, baixo unha perspectiva ecolóxica e
sustentable buscando os mercados de proximidade a través do curso natural do Anllóns e tamén de longa distancia, gracias ao turismo
relacionado ca Costa da Morte. Promoción da producción no Festiletras, estilo “mercado da colleita” que se da noutros lugares como no
Festival da Luz (Boimorto).
• A queixume dos pinos.
Promocionar a paulatina transformación da franxa costeira cara unha silvicultura de policultivo baseada noutras especies, especialmente o piñeiro, entendendo que os piñeirais costeiros son unha particularidade das rías galegas, da Costa da Morte e da nosa identidade
como soubo plasmar Pondal. Xerar productos secundarios a partir destes novos bosques (setas, resina...) e incorporar a gandaría para
un mantemento sostible: fundamentalmente ovella por tradición e cabalo galego (promocionado dende a administración por ser especie
amenazada) especialmente.
• Os hórreos “turriformes”,
Hórreos desenvolvidos en altura, con ata tres pisos que so se poden contemplar aquí e que lle dan unha singular fisonomía á Aldea
do Couto, xerando un particular “skyline” dende os catro puntos cardinais, visto dende fóra, pero tamén imprimindo unha estrutura
particular ao urbanismo da aldea.
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Centro de Interpretación do Hórreo de Bergantiños
O hórreo é un gran marcador territorial; ademais simboliza e resume toda unha tradición cultural de aproveitamento do territorio, da base
socioeconómica do mesmo. Bergantiños é a comarca bañada polo río Anllóns que desemboca xunto á Aldea do Couto onde veñen confluir
unha serie de tradicións, a síntese perfecta de todo o territorio, a marca: esto é unha gran fortaleza.
Na Aldea do Couto conflúen ata tres estilos de hórreo practicamente so visibles nesta comarca cuxa singularidade constitúe uns dos
criterios de elección mencionados da UNESCO, o que sirve de reforzo para a proposta deste taller de propoñer O Couto como paisaxe
cultural da humanidade:
- Hórreo bergantiñán sobre cepas e cámara de madeira, tamén chamado de Carballo
- Hórreo tipo Coristanco, sobre pés, de pedra en fendas horizontais
- Hórreo ou cabás bergantiñán sobre celeiro aquí chamado “Casa da Eira”
Este último constitúe o modelo máis peculiar e específico da zona, o que chega a alcanzar as tres alturas. Segundo un artigo da prensa,
temos en Ponteceso o hórreo mais alto de Galicia (de 8,5 m de altura en Cores, aldea veciña): propoñemos averiguar se na Aldea do Couto
non teremos lomenos, dous hórreo que superan esta marca.
O hórreo bergantiñan constitúe un testimonio único ou excepcional dunha tradición cultural, é un exemplo sobresaínte dun tipo de
arquitectura so visible nesta comarca e ilustra ou constitúe un exemplo dun tipo de omohábitat e do uso tradicional da terra. Xunto cos
muíños, son os representantes da arquitectura das colleitas presentes e pretéritas e a paisaxe do pan de bergantiños. Se ben existen
distintos estudos sobre a súa tipoloxía, todavía non se abordou debidamente a súa orixe e evolución: sabemos que están presentes dende
o século XII nun gravado das Cantigas de Santa María e que existen dende época romana, de onde deriva o vocablo.
O centro de interpretación debe ter unha vertiente investigadora I+D e xunto coa Fundación Eduardo Pondal, promover o achegamento
de investigadores e os convenios coa universidade e centros de investigación; debe promover a búsqueda de novas agriculturas do
século XXI, baseadas no producto de calidade; e debe buscar unha proposta de futuro para o mantemento dos hórreos: atrevemos a
propoñer a utilización dalgunha das plantas dos cabás para aloxar a investigadores, ornitólogos ocasionais ou visitantes que necesiten
dun merecido retiro.

O hórreo sempre ten algo de dominante, é unha característica do seu aspecto simbólico, da súa linguaxe, construíndo todo un ámbtio
de referencias espaciais. (Gallego Jorreto, J.M. 1975. “O medio rural galego e a súa arquitectura”, en A Galicia rural na encrucillada. Ed.
Galaxia.)
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RECUPERANDO A PAISAXE
Neste apartado imos a falar dos aproveitamentos que poderían surxir na Aldea do Couto para paliar o abandono do medio rural, para
isto, creemos que é necesario fixar a poboación en torno a aldea, porén, propoñemos as seguintes actividades que serían proveitosas
para aldea, xa que xerarían postos de traballo, e tamén, aumentarían o valor paisaxístico, ambiental,social e cultural da aldea do Couto.
Por unha parte, creemos que é importante a recuperación de parte do bosque da aldea, xa que na actualidade, os monocultivos instensivos de especies do xénero Eucalyptus asoballan a aldea, creando un espazo pouco atractivo, e con carentes actividades complementarias. Por isto propoñemos unha recuperación do bosque autóctono, complementandoo así con outro tipo de actividades que fomenten
o emprego na aldea, como podería ser a recollida de castañas, a apicultura, ou o pastoreo. Por outro banda, e aínda que soe ilóxico
sustituir un monocultivo de eucaliptos por outro de pinos, creemos que nesta zona o significado cultural dos piñeiros e moi grande é moi
representativo, por iso propoñemos crear unha zona destinada a unha plantación de piñeiros, que sexa vista dende aldea, en honra a
Eduardo Pondal, que tamén se podería ver beneficiada con outro tipo de aproveitamento, como a micoloxía (micorrizando estas árbores
con setas) e tamén con outros aproveitamentos complementaríos como a resinación dos piñeiros, podendo así crear postos de emprego
para a poboación local.
Todas istas medidas, non temos a menor duda de que xerarán un espazo armoníoso, sostible, e paisaxisticamente atractivo, o cal si se
consegue sería a envexa de todas as aldeas e pobos colindantes, xa que serían as primeiras plantacións de eucaliptos sustituidas por
un bosque mixto con diversos aproveitamentos complementarios, algo que sería de unha inmesa riqueza paisaxistica, medioambiental
e cultural, e que podería ser obxecto de visita de moitos turistas, e principalmente, un dos motivos máis importantes, creemos que
elevaría a calidade de vida dos habitantes do Couto, e tamén da contorna.
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TURISMO
Por outra banda, dende os integrantes deste grupo creemos que e sumamente importante potenciar o turismo na Aldea do Couto, unha das
medidas que propoñemos, explicada no espazo anterior, e a da creación dun bosque mixto, en substitución dos monocultivos de Eucalipto,
que servíria para xerar postos de traballos e elevar o nivel paisaxítico da Aldea do Couto.
Pois ben, para potenciar o turismo dunha meneira sostible, creemos que o espazo que rodea a aldea e de gran proveito para realziar
numerosas actividades, como routeiros de descubertas da biodiversidade, turismo de tipo fmiliar, natural e cultural pola contorna. Así
como tamén un turismo científico.
Por outra banda, tamén creemos que importante a creación dun mercado da colleita, xa que a aldea se atopa rodeada de unha inmesa
zona agrícola, cremos que podería ter unha boa aceptación, e tamén, cremos factible potenciar os aloxamentos bed and breakfast, xa
que esta zona conta cuns valores únicos, e podería ser unha visita moi reclamada por numerosos visitantes, cremos, ademais, que sería
interesante potenciar este tipo de turismo por parte dos habitantes da aldea que estiveran interesados en acoller á xente nas súas casas.

2- A ALDEA DO COUTO. RECUPERANDO A PONDAL
O NÚCLEO DO COUTO ARI
Por último, cumpre analizar o núcleo de O Couto (obxecto deste taller). Trátase dun núcleo compacto no que chama especial atención
a cantidade de cabazos que se atopan diseminados por todo o parcelario que conforma o asentamento. É un elemento que resulta
determinante á hora de entender como funciona O Couto. Se orientan de forma característica de norte a sur, expoñendo o seu lado máis
longo aos ventos predominantes (asemellan embarcacións varadas na ribeira).
O enclave está percorrido por 3 vías de comunicación principais que se adaptan á topografía de suroeste a nordeste. Ademais, temos o
trazado dunhas liñas imaxinarias que percorren o territorio dende a zona alta de Os Paraños (monte que flanquea ao norte o núcleo) ata
a Agra de O Couto. Estas liñas están configuradas pola orientación das parcelas e remarcadas pola dirección na que “miran” os cabazos.
Esta malla que se xenera é a que da soporte a toda a cantidade de pasos, conexións, valados, peches e todo ese xogo de vacíos e contidos
que configuran un sitio singular. Neste mapa de vacíos cabe salientar o espazo coñecido no lugar como a Praza de O Couto. Un espazo que
pode pasar desapercibido por estar ocupado polos coches e pola falta de mobiliario urbano. Consideramos
necesario o acondicionamento deste espazo como o núcleo dentro de o núcleo, un lugar onde os veciños se poidan reunir para potenciar
as relacións sociais. Desta forma diversificaríamos as zonas públicas de lecer, que de momento se centran na contorna da igrexa-fundación de forma exclusiva. Xa son moitos indicios que nos recordan o feito de REHABILITAR. Rehabilitar os espazos públicos,
as rúas, as vivendas, os cabazos, os peches... Pero como podemos encamiñar a rehabilitación de O Couto como un proxecto que aborde
o problema dende unha perspectiva do conxunto?
A resposta é a declaración dunha zona ARI (Área de Rehabilitación Integral). Inicialmente as zonas ARI eran de carácter urbano, pero
dende o ano 2011 Galicia conta con dúas ARI declaradas de carácter rural, por un lado o Núcleo de Vilar de Santos (Ourense) e por outro
o de Sober (Lugo). As Áreas de Rehabilitación teñen por obxecto a intervención sobre un conxunto de edificacións con usos residenciais
que se atopan en situación de deterioro, tanto no medio urbano coma no rural, para os efectos de mellorar a habitabilidade das vivendas
situadas nos centros urbanos, conxuntos históricos, cuarteiróns, ou barrios, municipios rurais ou núcleos singulares, de tal xeito que
melloren a calidade de vida dos seus habitantes, satisfagan as necesidades de vivenda da cidadanía e supoñan unha recuperación do
patrimonio edificado e de espazos urbanos ou rurais. Estas últimas son as áreas de rehabilitación integral que se declaren en concellos
menores de 5.000 habitantes e a súa configuración será predominantemente rural. Neste suposto, o ámbito
delimitado deberá ter como mínimo 20 vivendas.
O Couto ten a suficiente entidade polo seu patrimonio etnolóxico e cultural como para formar parte das ARI galegas. Será o Concello de
Ponteceso quen teña que xestionar a solicitude de declaración de zona ARI e será a presidencia do IGVS dependente da Consellería de
Medio Ambiente, territorio e vivenda quen a declare finalmente. Esta declaración implica a posibilidade de poder acceder a unha liña de
axudas encamiñadas á consolidación dos núcleos, á fixación de poboación ao igual que á mellora dos espazos públicos.

PROPOSTAS DE ACTUACION
3- REVITALIZAR A ALDEA DO COUTO

O NÚCLEO DO COUTO

Amalia María Boán Mascareñas
Clara Maira Oliveira Ferreira
Isaac Díaz Marente
Rosa María Álvarez Vidal
Victoria Valentina Vázquez Rosales

De forma xeral, a base económica da aldea do Couto caracterízase pola produción agraria familiar en minifundios, con pequenas producións de hortalizas e cereais, complementada pola mariscaría, onde se destaca a colleita de berberechos por mulleres do núcleo
en asociación con outras da contorna. Doutra banda, o núcleo caracterízase por ter unha poboación envellecida, o que pon en risco o
mantemento, a longo prazo, da súa base económica principal, de modo que a proposición de alternativas é unha clave esencial para
unha posible revitalización da aldea.
Neste contexto, parte das propostas buscan dar un novo sentido á produción local, que poderá ser potenciada con sistemas baseados
en novas técnicas e co reformulo do uso do chan realizado de forma fragmentada.
En canto aos aspectos naturais, O Couto conta cunha contorna marcada por un alto potencial paisaxístico, con áreas inscritas na Rede
Natura como Zona Especial de Conservación (ZEC), caracterizada polo Monte Branco e o seu sistema de dunas, e Zona de Especial
Protección para Aves (ZEPA), identificada polo estuario de Anllóns, ademais da praia de Balarés. Existe aínda unha rede de ríos e regachos que forman importantes corredores ecolóxicos, así como outros espazos con interese de protección debido principalmente á súa
vexetación.
En contraposición á paisaxe natural, obsérvanse os montes que envolven o núcleo, na súa maioría dominados polo monocultivo de
eucalipto que, ademais de contribuír de forma negativa á riqueza vexetal da zona, aumenta as posibilidades de incendio na zona.
Culturalmente, a contorna tamén ofrece unha serie de atractivos, que van desde a presenza de personaxes ilustres nacidos no municipio,
como é o caso do poeta Eduardo Pondal, á presenza de restos arqueolóxicos en diversos puntos do territorio, como petróglifos e castros.
Os espazos naturais e culturais están conectados entre si por roteiros de sendeirismo ( PR- G 148) e presentan instalacións de apoio aos
visitantes, como zonas de descanso e placas identificativas. Con todo, obsérvase que parte dos elementos patrimoniais quedan fóra dos
roteiros, motivo polo que se expón a mellora da súa conexión.

En canto ao núcleo rural, obsérvase que éste presenta unha estrutura de núcleo compacta de tipo tradicional que se mantivo ao longo do
tempo. Destácase a gran cantidade de hórreos no núcleo, ademais dalgunhas estruturas tradicionais, como a igrexa e a casa parroquial
xunto ao pombal asociado á igrexa, na súa maioría ben conservados. Con todo, unha serie de intervencións perturban a estrutura tradicional do núcleo, como son o paso da estrada que secciona parte do núcleo e dificulta os cruces dos moradores, algunhas intervencións
arquitectónicas de baixa calidade ou fóra do contexto rural, e o abandono dalgunhas vivendas.

Outro atractivo do concello é o sector gastronómico da zona, potenciado pola “ Festa do Percebe”, que atrae para o núcleo veciño de
Corme unha gran cantidade de visitantes todos os anos. O forte chamado para ese festival provoca, con todo, a saturación do núcleo,
xerando potenciais conflitos entre moradores e visitantes cun potencial de masificación do tipo turístico na zona.

Por fin, identifícase positivamente a presenza de instrumentos de ordenación do territorio aprobados para o municipio ou zona, tales
como: o Plan Xeral de Ordenación do Municipio e o Catálogo de Patrimonio, o Plan Estratéxico de Turismo para a Costa da Morte, e o Plan
Forestal de Galicia.

3- REVITALIZAR A ALDEA DO COUTO
Unha vez identificadas as deficiencias, ameazas, fortalezas e oportunidades do núcleo, conclúese que, pese ao crecemento negativo e
avellentamento da poboación, os valores ecolóxicos, naturais e culturais que potencian a contorna xunto á boa vontade e organización dos
moradores do Couto danlle un gran potencial de revitalización.
Por tanto, exponse unha serie de actuacións no Couto con vistas a mellorar o seu potencial turístico, complementando as infraestruturas existentes e ampliando a oferta nalgúns casos; así mesmo potenciando a capacidade de produción agraria e ampliando a oferta
de actividades ao longo de todo o ano. Para iso, as propostas organízanse arredor de dous eixos fundamentais: un produtivo e outro
turístico-cultural.
Eixo produtivo
Este eixo aposta principalmente polo incentivo á produción agrícola no núcleo, xerando oportunidades como acordos entre os veciños
para a asociación con outros produtores interesados no traballo da terra. Isto permite un intercambio de coñecementos entre a poboación
antiga e a moza para a valoración de técnicas tradicionais xunto coas últimas innovacións dos sistemas produtivos agrícolas (novas
técnicas de cultivo).
Búscase a recuperación de antigos cultivos, como é o caso das fabas e o millo, os cales reforzan a esencia e o carácter tradicional da
zona; permitindo ademais recuperar o legado e a herdanza do territorio para futuras xeracións.
Considerando a fragmentación das terras de cultivo, proponse a creación dunha cooperativa entre os veciños que permitan a organización,
administración e xestión da produción das terras de maneira homoxénea ao redor das necesidades e esixencias da propia comunidade.
En canto ao sector forestal, sabemos que as parcelas ladeira arriba son as menos desexadas, incluso as máis complexas de manter. Por
iso proponse unha actuación inversa á tradicional no manexo dos montes, é dicir, actuar do superior ao inferior con intención de gañar
terreo, a longo prazo, aos eucaliptais. De tal forma que a substitución paulatina dos monocultivos de eucalipto por cultivos de arboledos
autóctonos da rexión permita devolver á comunidade o carácter madeireiro tradicional e, en consecuencia, a súa produción.
Eixo TURISTICO
Este eixo ten como obxectivo potenciar a cooperación e o amor polo propio dentro da zona, usando como ferramenta o que nomearemos
“turismo participativo” o cal busca facer vivir e sentir ao visitante o lugar, converténdoo nun habitante máis. Para iso, aprovéitase como
oportunidade a vocación do núcleo e do municipio como produtor de alimentos, tanto a nivel agrario como marítimo (percebes e berberechos). Considerando ademais que este último xa é un referente da rexión no mundo.

Nese sentido, exponse a promoción deses aspectos a través de visitas guiadas que nun momento dado convértanse en talleres, onde
os visitantes poidan participar na produción dos devanditos alimentos da man dos seus produtores. O cal permite un intercambio, tanto
técnico como cultural, enriquecedor para ambas as partes que pode derivar nun mecanismo de publicidade indirecto da zona, que se
atopa intrínseco na propia experiencia.
Aproveitando as actuacións do eixo produtivo antes explicado, proponse a implementación de feiras gastronómicas en épocas de colleita,
as cales deben partir de receitas tradicionais da zona e evidentemente, dos devanditos produtos locais. Isto promove o desenvolvemento
do sector culinario local.
Tomando en conta a existencia de roteiros de sendeirismo xa instauradas e de moita concorrencia, proponse realizar unha ampliación destas que incorporen algúns elementos patrimoniais existentes. De tal forma que se alimente o interese polo percorrido co factor sorpresa e,
á súa vez xérese dentro da aldea e os seus arredores unha dinámica a través do fluxo activo de persoas.
Por fin, proponse potenciar os espazos de interese, por medio da ampliación das sinalizacións e o uso de novas tecnoloxías (como redes
sociais), tal que conviden a percorrelos.

PROPOSTAS DE ACTUACION
4- COOPERATIVA DO TERRITORIO
Bruno Prada Fernandez
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Nery Díaz Prieto
Entendendo a paisaxe como unha imaxe da identidade social e territorial dun lugar, analízase a configuración deste territorio, a través
dos elementos existentes e a ordenación da parroquia de Cospindo. Establécese unha guía de actuación, onde a través da aplicación
de novas prácticas e recuperación doutras, permita unha dinamización da área de O Couto. Como tamén, proponse unha mellora no
sistema de mobilidade, potenciando a conexión paisaxística a través da parroquia, humanizando as estradas e sistematizando a rede
de camiños existentes.
Esta guía de actuación marca 3 áreas de Actuación baseadas nas 3 unidades de paisaxe existentes no ámbito (Monte Branco, Esteiro do
Anllóns, Val entre O Couto e Ponteceso) e está plantexada en 3 fases ao longo do tempo (1.Cooperativa do Territorio, 2.Redes de conexión
e posta en valor do patrimonio, 3.Atracción).

4- COOPERATIVA DO TERRITORIO

Monte Branco

Esteiro do Anllóns

Estratexias:
· Recuperación da biodiversidade e o valor ecolóxico do monte.
· Fomentar os servizos ambientais como a prevención de incendios.
· Promover un maior rendemento económico.
Obxectivos:
Recuperar a identidade paisaxística do monte, degradada pola sobreexplotación do eucalipto e do pino e instaurar novos usos produtivos
e de xestión do monte. Desta forma, se diversifica a actividade económica, coa explotación de, por exemplo, madeira de calidade, silvicultura, apicultura, micoloxía, plantas aromáticas, e obtense un maior rendemento económico e cultural, ao mesmo tempo que se evitan
problemas ecosistémicos. A través de “clareos” no monocultivo, decídese baixar a densidade do arborado, para diminuír a intensidade do
fogo, quitándolle carga. Ademais, grazas a esta acción de clareo, permítese a aparición espontánea de especies autóctonas que están a
crecer na área, e xerar máis mosaico e maior polidiversidade de especies.

Estratexias:
· Recuperación de hábitats degradados.
· Fomentar un ecosistema limpo (saneamento fluvial).
· Promover a diversificación da actividade económica.
Obxectivos:
Dar a coñecer o territorio, con grande interese ecolóxico, e manter a calidade dos seus recursos medioambientais, fomentando o coñecemento da avifauna e especies vexetais de interese na zona. Reimplantación de especies de pesca, como a angula, para diversificar a
pesca e repartir a actividade económica derivada, máis alá dos usos marisqueiros. Ao mesmo tempo, promover a recuperación de artes
tradicionais, como a cestería.

4- COOPERATIVA DO TERRITORIO

VAL ENTRE O COUTO E PONTECESO
Estratexias:
- Poñer en valor as actividades agrícolas tradicionais.
- Promover a expansión de novas prácticas e actividades económicas.
- Recuperar e protexer o patrimonio natural e cultural.
Obxectivos:
Promover unha agricultura ecolóxica, sostible e intensiva, aproveitando o pasado agrícola da zona, que infunda novas prácticas adaptadas ó mercado actual, máis produtivas e saudables, apoiando unha mellor xestión dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, intégrase o
patrimonio cultural, para recuperar o espacio común para o comercio e os oficios.

4- COOPERATIVA DO TERRITORIO
FASES DE IMPLANTACIÓN

1) Cooperativa do Territorio (De Ponteceso ao Couto)
Nesta primeira fase búscase a recuperación da escala parroquial: a aldea de O Couto perdeu a súa centralidade en favor da capital do
concello, Ponteceso, que ao longo das últimas décadas constituíu o soporte do crecemento residencial, de actividades e de servizos
de todo o municipio. O resto de entidades parroquiais, pola contra, foron baleirando as súas terras de labor e o uso comunal do
monte, perdendo, dese modo, as relacións comunitarias.
A Cooperativa do Territorio nace para promover a diversificación e un maior aproveitamento e repartición das tres Áreas de Actuación
ou paisaxes produtivas. Grazas a esta plataforma social de organización, perséguese restablecer a relación de apoio entre a poboación e o territorio e a súa xestión eficiente. A súa finalidade é a de dinamizar a economía local e reforzar a existente:
- Fomentando a aparición dunha economía circular.
- Revertendo ao común a propiedade do monte e aproveitando o baldío.
- Apostando polo policultivo e os produtos de calidade.
- Potenciando a produción e o consumo local.
- Revalorizando prácticas e promovendo o sentimento de arraigo co territorio.
Proponse a localización do centro da Cooperativa do Territorio no Couto, potenciando a localización estratéxica da aldea entre as
tres paisaxes produtivas. Unha posibilidade a plantexar sería a cesión temporal do uso do edificio do spa, onde poderían situarse as
oficinas que xestionasen a Cooperativa, e no que se podería localizar un establecemento para a venda directa dos seus produtos,

2) Redes de conexión e posta en valor do patrimonio (De O Couto a Cospindo)

3) Atracción (Do mundo a O Couto)

A segunda fase centraríase na posta en valor do patrimonio da parroquia, con actuacións como:

A última fase consistiría na atracción de público durante todo o ano así como a posibilidade de atraer a futuros poboadores:

- Recuperación das redes de camiños entre as distintas localidades -en particular o camiño vello Ponteceso-O Couto- e dos fitos
existentes, como miradoiros, puntos de interese de avistamento de fauna/flora, áreas de venta directa, áreas recreativas ou áreas
produtivas. A súa finalidade é a de conectar para vincular e dignificar a paisaxe da parroquia e o labor das persoas que a traballan.
- Desenvolvemento de actividades abertas ao público e xestionadas pola Cooperativa do Territorio:
- Obradoiros de venta e procesado de produtos locais.
- Obradoiros para a recuperación e posta en valor do patrimonio natural e cultural da parroquia, como a recuperación de hórreos, valados, fontes. lavadoiros, etc. A súa finalidade é dar a coñecer os produtos da zona e recuperar
e aproveitar o patrimonio abandoado.

- Posta en funcionamento dun mercado desmontable de venta directa de produtos da Cooperativa no acceso ao núcleo de O Couto. Este
mercado, de carácter semanal, estaría localizado na estrada Ponteceso-O Couto, a cal constitúe un “escaparate” para tódolos visitantes
da comarca tanto das terras de labor como da propia aldea. A finalidade desta proposta é a de atraer a visitantes durante todo o ano e dar a
coñecer os produtos locais.
- Creación de residencias formativas ligadas ás prácticas produtivas da Cooperativa do Territorio, vencelladas a Universidades e Centros de
Formación nacionais, e facilitando o acceso de persoas sen contacto co medio rural e con alto nivel e calidade de formación. Desta forma,
futuros poboadores terán a oportunidade de aprender traballando e convivindo cos veciños do O Couto, e viceversa. A finalidade desta proposta
é a de atraer novos poboadores e dar a coñecer o territorio.

PROPOSTAS DE ACTUACION
5- AREAS DO COUTO. O XERME

Este é un proxecto vital, de xeito de vida, có obxetivo de recuperar a actividade agrícola/gandeira como xeneradora de riqueza e atractivo para xóvenes parexas que poidan realizar a sua actividade profesional e de vida nun entorno respetuoso co medio natural agás de
participar na xestión das labores agrícolas.
Coa participación imprescindible dos veciños, conocedores das capacidades produtivas e o seu manexo, o impulso das novas xeneracions e a súa inquietude por ter alimentos máis saludables e participar na súa procura, débense crear as sinerxias necesarias para facer
da “Aréa do Couto” un lugar atractivo para novos residentes e, ao tempo, abastecer de alimentos saúdables as poboacions cercanas.
O complemento para esta actuación é a creación dun “Centro de divulgación e formación da producción agroecolóxica: O Xerme”; a
creación dunha rede de distribución de alimentos de proximidade, de recuperación e xestión da masa forestal circundante e interior.
Estas actuacións co obxecto de aumentar a biodiversidade de flora e fauna, facilitar a actividade agroecolóxica, mellora da paisaxe,
prevención de lumes, etc.
Descrición:
As agras da aldea do Couto e limítrofes, se compoñen dun área de terras agrarias, con máis de 100 ha de terras productivas, actualmente infrautilizadas, divididas en pequenas leiras. Con moi bo acceso, boas comunicacións internas, dous regos que a atravesan e un humedal a conservar. Cercana a un núcleo de poboación, Ponteceso, e próxima a autovía da costa da Morte que a comunica con A Coruña.
Tradicionalmente cunha actividade agraria xunguida á pesqueira e marisqueira, facilita os complementos entre estas actividades.
Metodoloxía:
A proposta consiste na declaración de todo o espazo cómo zona protexida, reservada para a actividade ecolóxica, respetuosa coas
características desta forma de xestión.
A recuperación da actividade agraria, dos núcleos habitados, a mellora da contorna, recuperando vexetación, flora e fauna, facilitando
as interaccions entre eles para un mellor manexo da produción agrícola ecolóxica. Ao tempo, aproveitar as vivendas dos veciños para
residencia de visitantes por habitacións, restauración das que están en ruinas para aluger ou venda para posibles interesados.
A creación dunha oficina de xestión de todalas actividades propostas, que coordine as diferentes actividades é o punto de partida.
Apoiada nun Área de rehabilitación Integral para os núcleos urbanos; e un Centro de Formación, divulgación e investigación para a
actividade agraria ecolóxica. Aproveitando as instalacions da Fundación Eduardo Pondal.

Ramón Vieitez Rodriguez
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Francisco Ramón Fabeiro Chenlo

ActuaciÓns:

5- AREAS DO COUTO. O XERME

No ámbito urbanístico, posta en marcha dun A.R.I., co obxeto de rehabilitar os núcleos de poboacions, as vivendas, prazas, rúas e os seus
pavimentos, as construccions ligadas á actividade agraria e de pequeña gandeiria. Unha xestión de residuos e o seu aproveitamento. A instalación de una boa rede de internet é indispensable.
Funcionamento:
A base de todas as actuacions é a posta en marcha dun Centro de Formación da gricultura ecolóxica, con todo tipo de ensinos;
profesionais para agricultores ou técnicos, lúdicos para afeccionados de fins de semana, incluso para investigadores. Ao tempo,
con traballos prácticos nalgunha das leiras. Celebración de charlas, conferencias ou congresos ao redor da producción ecolóxica,
a agroecoloxía e o medio ambiente.
A posibilidade de alugar pequeñas parcelas para producción de horta para autoconsumo, prestando asesoramento.
Nas parcelas mais axeitadas, facer producción para venda. Creando una pequeña tenda local, poñendo en marcha una rede de
distribución a domicilio, venda on-line, etc. Fomentar as redes de consumidores de venda directa.
Colaboración con Colexios, escolas, cooperativas ou redes de consumo; dispoñendo dun área de acampada para estancias de varios
días. Ter una actividade e producción de pequena gandeiria, galiñas para ovos ou carne, ovellas, ...
Obxetivos:
Sen dúbida, o gran obxetivo é recuperar a actividade produtiva na zona, partindo unha agricultura baseada nos métodos tradicionais
e aplicando técnicas actuáis, producindo alimentos sans e saudables. Ao tempo, crear un Centro de Formación e divulgación a
todos os
niveis. Recuperar o cultivo da Faba de Ponteceso, nunha época de gran demanda de estes productos, a posibilidade do cultivo da
cedeira, posiblemente con la existencia de variedades locais. O cumio de estas actuacions sería a creación de una marca de calidade
diferenciadora cómo “Producto das Areas do Couto”.
Recuperar a arquitectura tradicional (cabazos, galpóns, vivendas), os posibles restos arqueolóxicos; e a súa posta en valor.
Cómo valor engadido, o atractivo turístico dun recuncho da Costa da Morte, de variedade de paisaxe, das praias, as rutas de senderismo, a observación ornitolóxica, o marisqueo, a recollida do percebe e otros moitos que hai.
O crecemento e reforzamento de este proxecto sería a extensión de esta forma de producir a os productos do mar, a creación dun
área de “Pesca sustentable”, para o marisqueo, a pesca local, e a gran estrela da comarca que é o percebe do Roncudo.

No ámbito agrario, a unificación de algunas pequeñas leiras, a posibilidade de instalación ou mellora dunha rede para rego; a plantación das
beiras dos caminos e viales con árboles frutais, de sombra, cortaventos; a formación de sebes, con vexetación moi variada, pequeños bosques
interiores con vexetación autóctona.
No forestal, a prantación dun cordón ao redor da área con arborado autóctono, carballo, castiñeiros, cerdeiras, freixos. Procurando o seu
aproveitamento e actuando cara a prevención de lumes.
Todas estas actuacions faránse na procura de mellorar e aumentar a biodiversidade, formando mosaicos de vexetación que faciliten a recuperación e o aumento da flora e da fauna, páxaros, reptiles, pequeños mamíferos, e todo tipo de insectos; é dicir: a biota.
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Nos días 27,28,29 e 30 de marzo viaxamos a Ponteceso persoas de diferentes lugares e culturas cun obxectivo común:
colaborar e aprender na revitalización da aldea do Couto. Despois de apaixonantes xornadas, e de nutrirse da sabedoría de
expertos en ámbitos técnicos e culturais, empezamos a carburar unha serie de propostas e intervencións para tratar de
responder á pregunta de :
É posible revitalizar a aldea do Couto?
Só fíxo falta coñecer a aldea e os seus arredores para respostar a esta pregunta. Isto último comentado é algo que estivo
moi presente desde o principio, a integración do medio rural e dos habitantes da aldea supuxo o alicerce fundamental das
propostas. Expuxéronsenos unha serie de problemas demográficos, económicos e paisaxísticos que memaban a zona de
estudo. Pero estes últimos non eran capaces de impoñerse sobre as vantaxes existentes, as cales necesitaban ser sacadas
brillo. Partimos da base de que era necesario a existencia dun espírito rural para poder percibir as vantaxes comentadas.
A presenza dunha forte e rica cultura popular e literaria, parecíanos un dos manxares da aldea. Máis de 20 hórreos cunha
historia e unha vida que contar, habitantes da aldea cun orgullo que mostrar. A partir destes conceptos fóronse articulando
e forxando as seguintes medidas:
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Ruta ‘Os Hórreos do Couto’
Esta idea contemplaría un roteiro senderista polos hórreos da zona. O sendeirismo é un sector en auxe, 4.000.000 de persoas realizan
sendeirismo en España, quedando esta cifra en inferioridade se a comparamos coa doutros países da UE (Alemaña: 40.000.000, Francia
e Inglaterra: 15.000.000). Ademais, está práctica fomenta un vínculo de empatización co medio, o que favorecería a idea de dar a
coñecer a aldea. O roteiro tería unha aplicación tecnolóxica que a apoiaría, onde o usuario a través duns códigos QR puidese coñecer a
historia de cada hórreo (Quen o fixo?, Cando?, Para que o usaba?, Para que o usa?...)
Na aplicación preséntase a cada hórreo, que á parte da historia que che conta tería un poema de Eduardo Pondal que che indicase unha
pista sobre o seguinte hórreo que terías que atopar para acabar o percorrido, converténdose o roteiro nun xogo de busca do tesouro,
con enigmas, adiviñas e recursos literarios.
Un magnífico cóctel con denominación de orixe na aldea do Couto, aparecendo como ingredientes o lecer cos roteiros de sendeirismo, a
cultura coa literatura do lugar, o xogo coa diversión e a interacción entre persoas do lugar cos seus visitantes.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO HÓRREO:
A creación dun centro de interpretación do hórreo podería informar e ensinar aos viaxeiros sobre usos tradicionais, maquinaria utilizada,
materiais de construción, variedades, … Esta institución colocouse nun lugar estratéxico como punto de converxencia de diferentes
roteiros senderistas.
O Centro de interpretación “ou Horreo”, ofrecería distintos servizos como oficina de información (sobre esta e outros roteiros), área
recreativa, zona de estacionamento, centro cultural,...
Na entrada do pobo e aproveitando unha edificación existente (en venda) se rehabilitaría como centro de interpretación, a súa estrutura actual favorécenos para darlle un aspecto de hórreo, visible desde a distancia e situado na entrada da aldea. Na súa contorna,
creariamos unha área de esparexemento (Area de Lecer Eduardo Pondal), para xogar, comer, ler, descansar e informarse de todas as
actividades que se poden realizar partindo deste lugar.
Un aparcamento amplo para estacionar coches e autobuses completaría o conxunto, servizo crave no obxectivo de crear un punto de
partida no centro comentado, xa que outorgas a seguridade aos senderistas e usuarios de estacionar o coche nun lugar permitido e
controlado (xa que non se atopa illado da civilización).
Cun pequeno cambio na localización dalgunhas etapas de roteiros xa establecidos, converteriamos este lugar nun centro de comezo e
final de diferentes roteiros. Provocando unha interacción entre viandantes de diferentes roteiros, un lugar cómodo no que descansar
despois dunha longa camiñada e unha atracción de masas sensibles co medio e con ganas de descubrir ‘a nosa aldea do Couto’.
Entre outras actividades desde o centro podemos elixir o roteiro de horreos do Couto, onde estimulamos á administracción ou a quen
queira a subvencionar a restauración dalgúns hórreos da zona, conviertiendo algúns en museos visitables e demostrando a contemplación da existencia do pobo nas súas medidas. Outra opción sería a realización do roteiro literario Pondaliano Val Nativo, reforzando
a cultura literaria da zona.
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O contaxio da vida é a idea que perseguimos e buscamos durante todo o proxecto. Idea sustentada pola Aldea do Couto, columna vertebral
da nosa imaxinación, afastándose daqueles propósitos económicos que non contemplan aos habitantes nin ao medio no que vivimos. Unha
impresionante cultura que contar, o menos que podémoslle regalar… Que a maxia da zona que se nos meteu dentro a todos os integrantes do
grupo expándase sobre toda a poboación.

ADEMAIS
Creación dun Centro para a 3º idade: observouse nunha zona alta cunhas vistas privilexiadas da Aldea do Couto e a súa contorna un
edificio proxectado inicialmente para hotel de luxo, actualmente atópase inacabado e en desuso, dado as súas grandes dimensións
e diversas zonificacións, contemplariamos a opción de crear unha Residencia de 3º idade, onde á parte de que se hospendasen
persoas internamente tamén podería ser un centro de día no que interactuasen persoas da zona. Este lugar podería realizar o servizo
de centro de acollida de animais, onde os mesmos anciáns poderían animarse e gozar cada día con cans, gatos, paxaros,...
Tamén se pensou en que a medida en que a aldea vaia xerando vida, minimizar o seu impacto visual aos visitantes, empedrando
rúas, restaurando vivendas, e onde non sexa posible, revestir muros con pinturas e frescos, como comezaron a facer na parede
colindante á Fundación Eduardo Pondal, integrándoa así na paisaxe.

CONCLUSIÓNS
O mundo rural, dependente dunha economía agrícola, gandeira, forestal ou (nalgúns casos) pesqueira, sufriu unha forte transformación
debido a dous factores: o gran crecemento do rendemento das explotacións e a irrupción da globalización e as importacións alimentarias. Xa nada volverá ser igual. A situación na que se atopa O Couto é similar á doutros moitos asentamentos rurais galegos e, en xeral,
en toda España. É máis, é relativamente boa comparándoa con centos e centos de aldeas que, probablemente, non van ter posibilidade
algunha de manter aos seus habitantes nun prazo relativamente curto ou que xa os perderon definitivamente. Trátase dunha situación
difícil e dolorosa que, en bastantes casos, vai ser imposible reverter.
Por tanto, para poder abordar a situación cun mínimo de posibilidades parece necesario como primeira condición que o lugar conte con
recursos que permitan cambiar a tendencia. E entre estes recursos, ademais dos puramente materiais, está a capacidade de innovación.
Por sorte, no caso da aldea do Couto, parece que isto é así. Ademais dunha paisaxe natural e cultural extraordinario a xente que queda
na aldea está disposta a traballar para cambiar o que sexa necesario.
Todos os participantes parecían de acordo na necesidade de partir das bases económicas e culturais tradicionais. No caso do Couto trátase dunha base agrícola, gandeira, forestal e pesqueira bastante diversificada. Sobre esta base tradicional é imprescindible introducir
as innovacións necesarias para poder competir nun mercado cada vez máis complexo. A palabra innovación resulta, por tanto, crítica
para poder atraer á xente emprendedora. Algunhas das propostas resultantes do taller ían neste sentido: cultivos ecolóxicos, produtos
de alta calidade se é posible con denominación de orixe, pequenas industrias de transformación, conservas especiais… E, por suposto,
tentar a conquista dos mercados urbanos próximos. A alimentación de proximidade ligada a unha estratexia agroalimentaria de carácter
máis global debería ser a base da reconversión da economía tradicional.
Unha vez innovada a base cultural e económica tradicional podería parecer que con isto xa é suficiente. Con todo, pola experiencia
doutros casos, resulta necesario diversificar. Aínda que xa de seu a base tradicional do Couto é diversa (agrícola, pesqueira e en menos
medida gandeira e forestal) os participantes no taller sinalaron o interese de expor actividades complementarias ás tradicionais. Non
só por introducir complexidade no sistema senón por atraer a persoas con diferentes perfís profesionais. En xeral, unha abordaxe dos
problemas desde unha perspectiva de complexidade adoita dar bos resultados. Complexidade implica diversidade de elementos e
relacións entre eles.
Case todos os grupos sinalaron ao turismo como unha delas. O turismo xa agora mesmo empezou o seu despegamento baseado nunha
paisaxe natural excepcional pero mesmo se expuxo (xa desde o seu inicio) diversificado. O sendeirismo, a literatura (Eduardo Pondal)
ou a gastronomía (os percebes ou a recuperación das fabas tradicionais) teñen xa un certo percorrido. Pero mesmo nestas actividades
complementarias que xa empezan a despuntar habería que innovar. E, en concreto, no que se refire á actividade turística habería que
romper a estacionalidade que é o gran problema aínda que se trate como unha actividade complementaria.

Un problema importante en relación coa actividade turística é a necesidade de que as rendas turísticas beneficien á xente que vive no
Couto.
O que unha aldea cos valores do Couto forme parte dunha paisaxe cultural como o que constitúe a chamada Costa da Morte debería ser
convenientemente aproveitado. Pero para iso, por exemplo, sería excelente que se conseguise unha declaración internacional co respaldo
da UNESCO deste ámbito paisaxístico. Ámbito que, por suposto, supera o propio da aldea que estamos a tentar revitalizar pero que, sen
dúbida, podería ser un reclamo para atraer xente de todo o mundo.
Pero estas actividades complementarias non se reducen exclusivamente ao turismo. Algunhas das que se sinalaron no taller tiñan que
ver directamente coa educación. Non só habilitando lugares nos que os escolares puidesen ver e sentir tanto a natureza como os labores
do campo, senón tamén enfocados á capacitación dos habitantes (tanto do lugar como foráneos) en técnicas modernas que permitisen
cambiar a forma de facer rendible a base económica tradicional.
Para iso poderíase recorrer, tanto a edificios pensados para actividades similares tales como escolas como ás propias vivendas abandonadas sometidas a un necesario proceso de rehabilitación. O impulso de renovación podería vir da propia administración previa declaración da zona como área de rehabilitación ou mediante mecanismos similares.
Case todos os grupos estaban de acordo na necesidade de utilizar as novas tecnoloxías da información e a comunicación para o que resulta básico ter a infraestrutura necesaria. Pero probablemente o máis importante de todo é contar coa poboación local, os seus usos, costumes, tradicións, en definitiva a súa cultura e identidade. É precisamente a partir deses elementos identitarios críticos sobre os que hai
que empezar o traballo de innovación adaptándoos na maior parte dos casos mediante as novas tecnoloxías ás necesidades do século XXI.
Resumindo: non todo o rural poderá renacer, só aquelas aldeas que conten coas condicións adecuadas. Ademais parece necesario partir
das bases económicas, culturais e identitarias tradicionais adaptándoas ás demandas actuais e facer máis complexo o sistema diversificando estas bases e engadindo elementos novos de carácter complementario. E todo iso relacionado entre si.
Nalgunhas aldeas o rural do século XXI xa está a espertar.
José Fariña Tojo
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