Ría de Arousa. Vista desde o monte da Curota
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A ría de Arousa é a principal produtora de marisco
de Galicia. Pola súa peculiar configuración,
prodúcese unha circulación especial de augas
doces e salgadas. Isto, xunto a un afloramento de
augas profundas que veñen do océano, posibilita
un gran desenvolvemento do fitoplancto.

A Illa de Arousa está unida ao continente desde
1985 por unha ponte. Conta con catro portos
destinados a actividades relacionadas co mar e
co turismo. Está densamente urbanizada no seu
istmo.

A de Arousa e a ría máis grande de Galicia, con 238 km2 de auga e 273
km de litoral interior, formado maioritariamente por areais entre cantís
rochosos e esteiros nas desembocaduras dos ríos e regatos. As ribeiras,
de escasa altura e mar abrigado, facilitan o acceso á auga e favorecen
os asentamentos litorais.

Os núcleos de Vilagarcía, Carril, Vilaxoán e
Sobrán forman un continuo urbano ao longo da
chaira da liña de costa. Inicialmente separados,
o dinamismo das súas actividades económicas
motivou a súa unión.

Os fondos de escasa profundidade -algúns emerxentes ao ritmo das
mareas- e a mestura de augas salobres e doces, propician a pesca e
marisqueo.
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Desembocadura do Ulla en Catoira

SIMÓN non viviu sempre na praia de Area Maior, veu de lonxe, dun
mar de ningures. Simón naceu nunha batea. O primeiro que viu Simón
na súa vida foi unha fraga de cordas da que estaban penduradas, a
milleiros, crías de mexillóns. Simón medrou con esa paixase ateigada
de semellantes seus. Alí foi engordando, endurecendo a cuncha,
facéndose maior. Había moita xentiña e pouca veciñanza, apenas
relación, nada que contarse.
(Marcela di que aos humanos lles pasa o mesmo: viven en longas cordas
de cemento, onde hai centos de persoas que nin se tratan nin se falan.
Chámalle edificios; casas xigantescas para amorear humana xente.
Ela viu eses grandes edificios cando foi á praia do Orzán, no seo dunha
grandísima batea de humanos á que lle din A Coruña.)

A Serra do Barbanza é un macizo granítico
levantado pola oroxenia alpina na Era Terciaria.
Separa a ría de Muros e Noia da de Arousa, de
xeito que esta última queda protexida dos ventos
atlánticos.

O esteiro do Ulla presenta notables valores naturais. Ata ben entrada a Idade Media supuxo un
lugar estratéxico de navegación cara ao interior, de aí a presenza dos restos das Torres de Catoira,
principal punto defensivo do bispado compostelán contra os ataques viquingos. Na actualidade está
atravesado polo viaduto do tren de alta velocidade do Eixo Atlántico, que comunica A Coruña con Vigo.

A vida na batea non era vida. «Simplemente era agardar pola morte -lembra
Simón-. Todo eran perigos e nada achegaba esperanza nin felicidade.»

Ao pouco comezaron a a parecer os muxes e a desaparecer os silenciosos
veciños. A centos. Simón tivo sorte; sen saber como, fíxose amigo de
Amador, un muxe distinto.
Amador achegábase ás cordas e só papaba os mexillóns que estaban ben
enfermos e os mortos. Aos máis farrucos deixábaos vivir. Simpatizou con
Simón e axudouno a preparar a súa fuga. «Porque a batea -recórdanos
Simón- non é outra cousa que un cárcere de mexillóns.»
Amador rillou a corda que apreixaba a Simón ata cortala, arrastrouna á
badía de Merexo e deitouna nun tranquilo con.
«Os mexillóns déstesme a vida e eu págovos cunha nova vida» -dixo na
despedida Amador, o muxe libertador.
Así zafou da morte certa Simón, o mexillón máis vello de Merexo.
Area Maior
Manuel M. Barreiro. Ed. Xerais. 2002. ISBN 978-84-9782-601-3

Vento Mareiro. Óleo sobre cartón
Alfonso Rodríguez Castelao (Rianxo 1886 - Bos Aires 1950)

O polígono industrial de Bamio destaca na
paisaxe polas súas naves enormes. Os impactos
paisaxísticos dos polígonos industriais adoitan ser
esquecidos.

Cortegada e as Illas Malveiras forman parte do
Parque Nacional das Illas Atlánticas. Cortegada
está cuberta por pradeiras e bosques, nos que
destaca un de loureiros que acadan os 12 m de
altura, dun gran valor paisaxístico.

PAISAXE de ría. Óleo sobre lenzo (60x80)
Luís Seoane (Bos Aires 1910 - A Coruña 1979)

A paisaxe da ría confórmase pola concavidade dos montes e serras que
a rodean, ten a auga como esencia e espazo central, e na boca ao mar,
as illas e a península do Grove deféndena dos ventos oceánicos.

Parcelas de acuicultura en Carril
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Vilagarcía é a vila reitora da Ría de Arousa e da
península do Salnés. A vida da vila xira en torno
ao seu porto, punto neurálxico do transporte de
mercadorías, actividades pesqueiras e de lecer.
4.600 Millóns de Anos

ARCAICA

(PRECÁMBRICA)

Situado no sur da Illa de Arousa, o bosque do
Carreirón está declarado Zona de Especial
Protección para as Aves (ZEPA). É un dos poucos
espazos da illa libre dos procesos de urbanización.
552 Millóns de Anos
CÁMBRICO

500 M. A.

PRIMARIA

A especulación urbanística iniciada na década de
1990 e a construción da ponte fixeron proliferar na
Illa de Arousa as construcións ilegais de veraneo
en zonas protexidas de alto valor ecolóxico.
(PALEOZOICO)

ORDOVÍCICO

430 M.A.

350 M.A.

400 M.A.

SILÚRICO

As bateas son unha estrutura de trabes de madeira
de onde penduran de 800 a 1000 cordas de 5 a 8 m
de longo. As crías de mexillón prenden nas cordas e
medran ata que se recollen 12 ou 14 meses despois.

DEVÓNICO

270 M.A.

CARBONÍFERO

245 M.A.
PÉRMICO

As chairas de marea son zonas chás e pouco
profundas do interior da ría protexidas da ondaxe.
Son explotadas en parcelas para o marisqueo a
flote e a pé.
200 M.A.

TRIÁSICO

SECUNDARIA

(MESOZOICO)

XURÁSICO

Depuradoras, conserveiras, cocedeiros ou fábricas
de envases constitúen a trama industrial da zona,
visible na paisaxe. De sempre, o papel da muller
foi esencial nestas actividades económicas.
65 M.A.

140 M.A.

CRETÁCICO

TERCIARIA

(CENOZOICO)

1,6 M.A.

Ramón Sampedro é un mozo mariñeiro que percorreu o mundo embarcado.
Un día tírase ao mar desde unhas rochas, sofre un accidente e queda
tetrapléxico. Pese aos coidados da súa familia, Ramón insiste en quitarse
a vida e quere unha morte digna para a que precisa de axuda. Ten axuda
dunha avogada, unha asociación a prol da eutanasia e unha amiga da vila.
Mar Adentro foi rodada entre as rías de Noia e Arousa na Praia das Furnas
na parroquia de Xuño de Porto do Son, o lugar onde Sampredo ten o
accidente. Tamén en Xuño se sitúa o Monte Castelo e a casa onde viviu na
película o protagonista. En Boiro está a casa onde morre na ficción. Unha
das intencións de Amenábar era que non se percibise como unha película nun só cuarto e por iso
decidiu sacer a voar a Sampedro. Deste xeito, desde o aire é como nos mostra a paisaxe das rías
de Arousa e Noia.

O Salgueiral
Vilaboa

Vilanova

Bateas

Vilaxoán

Nucleo urbano da Illa de Arousa

(NEOZOICO)

Nas terras baixas da contorna da ría viven preto de 200.000 habitantes,
coexistindo vivendas, edificios, naves, comercios, polígonos industriais e
equipamentos espallados polo territorio, construídos fundamentalmente
sobre o parcelario rural preexistente, nun recente e acelerado proceso
de diseminación, propiciado pola construción e modernización das
estradas, e a definitiva implantación de autovías e infraestruturas
ferroviarias de alta velocidade.

Bosque do Carreirón na Illa de Arousa

10.000 Anos
CUATERNARIA

O litoral atópase moi ocupado, con asentamentos ribeiráns xa
concatenados onde se mestura o urbano recente cos antecedentes
rurais e mariñeiros.

Vista de Vilagarcía desde o monte Xiabre

Vilagarcía

A auga da ría é camiño, espazo de relación e de traballo. É o lugar
común das xentes da ribeira que propiciou a identidade dos arousáns.
As embarcacións de pasaxe relacionaron xentes desde os peiraos,
posibilitaron negocios e disputas, afectos e casamentos. Pola ría
chegaron invasións e saqueos. Construíronse defensas, e diques e
ramplas para acondicionar os portos, e sinais marítimos para os
accesos. Nas augas da ría mariscouse e pescouse desde sempre, e
hoxe o cultivo de marisco e os polígonos de bateas ocupan máis da
cuarta parte do Mar de Arousa.

Texto de Enrique Seoane Prado, Arquitecto e profesor da Universidade da Coruña

Os territorios da ría, morneados pola corrente do Golfo, xa estaban
habitados a finais da última glaciación. Tamén había castros, moitos
deles marítimos, desde onde se pescaba e mariscaba. Aldeas e
asentamentos litorais consolídanse no medievo sobre areais ao abrigo de
saíntes rochosos, afianzándose como vilas da sardiña, onde se instalan
salgadeiras no s. XVIII, e conserveiras no s. XIX. A construción de estradas
e ferrocarril no s. XIX supuxo a transformación destes asentamentos
de pescadores, formalizando frontes marítimas e espazos urbanos con
novas arquitecturas.

Carril
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A ría de Arousa destaca pola súa extensión e
abertura, en forma de alvéolo. É a máis ampla
do litoral galego. Orixínase na Era Cuaternaria
nunha contorna dominada polos granitos, cando
o mar invade o val fluvial do río Ulla.

Ría de Arousa. Vista desde o monte Xiabre

A ría é, xeoloxicamente, o tramo final dun val fluvial asolagado polo mar.
Un espazo xeográfico singular, pois do tamaño e características das
Rías Baixas non hai outras no mundo.

Punto de Vista da panorámica central
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A ribeira norte da ría de Arousa está constituída
pola península do Barbanza, onde se asentan
vilas importantes como Ribeira, A Pobra do
Caramiñal, Boiro e Rianxo, de tradición pesqueira
e marisqueira. Nos últimos anos todas elas
tiveron un notable crecemento urbanístico, en
parte debido ao desenvolvemento do turismo
residencial.
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Vilar

O Outeiro

O Sobreiral

