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ÁREA PAISAXÍSTICA: VALES SUAVES DO RÍO DEZA

UPAI

CONCELLOS

1. Val suave do Toxa
2. Val suave de Trasdeza
3. Val do Deza sur
4. Val do Deza norte
5. Val do Asneiro

Lalín

Anseán
Anzo
Camposancos
Barcia
Bendoiro
Bermés
Botos
Busto
Catasós
Cristimil
Doade

Donramiro
Donsión
Filgueira
A Xesta
Goiás
Gresande
Xaxán
Lalín
Lebozán
Lodeiro
Losón

Maceira
Madriñan
Méixome
Moneixas
Noceda
O Cello
Prado
Santiso
Soutolongo
Vilanova
Vilatuxe

Silleda

Ansemil
Breixa
Carboeiro
O Castro
Cortegada
Chapa
Escuadro
Fiestras

Graba
Laro
Manduas
Margaride
Martixe
Moalde
Negreiros
Oleiros
Parada

Pazos
Ponte
Refoxos
Rellas
Saídres
Siador
Silleda
Taboada
Vilar

Vila de Cruces

Asorei
Bodaño
Fontao

Vista das agras das aldeas de Quintela, Covás, Donfreán e Celemín, na parroquia de Catasós (Lalín)

LOCALIZACIÓN

PARROQUIAS

Oirós
Sabrexo
San Pedro de Losón

SUPERFICIE
21.163,8 Ha.
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Vista da Área dende a parroquia de Barcia (Lalín)

CATÁLOGO PAISAXÍSTICO
DA COMARCA DE DEZA

Vista do Pazo de Liñares, na parroquia de Prado (Lalín)

ELEMENTOS INDIVIDUALIZADORES E CARACTERIZADORES

PRINCIPAIS VALORES

• As pendentes predominantes son suaves (<10%).

• Mosaico agroforestal nas zonas sen concentración parcelaria.

• Presenta unhas altitudes medias, no intervalo dos 300 aos 600 metros.

• Gran riqueza patrimonial (pazos, igrexas e castros).

• Forte densidade de poboación e de núcleos (a máis alta da comarca).

• Os principais núcleos urbanos da Comarca de Deza localízanse na área.

• A maior parte presenta unha especialización gandeira, con predominio de
pasteiros e cultivos forraxeiros, mesturados con pequenos bosquetes de
frondosas. Como excepción temos as zonas de concentración parcelaria,
onde estas masas reducíronse a pequenas sebes e bosques esqueléticos
de ribeira. As matogueiras e as plantacións forestais de rápido crecemento
teñen unha presenza residual.

• Santuario do Corpiño.
• Centro Feiral Semana Verde de Silleda.
• Vía de Prata.
• Presenza da chaira de Fiestras.

• As parcelas serán de pequeno ou mediano tamaño, en función da
concentración parcelaria. Históricamente esta área tivo unha estrutura
parcelaria minifundista.
• Alta accesibilidade visual, debido á forte ocupación do terreo por
asentamentos e por vías de comunicación (Autoestrada, N-525 ou N-640).

• Importancia do río como eixe estruturante do territorio.
• Alto valor patrimonial, presenza de varios BIC: Pazo de Liñares, Gravado
rupestre Castro de Primadorna e Fortaleza de Chapa.
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2. Valores produtivos
Esta Área é unha das máis antropizadas e cun maior nivel de actividade
económica. Podemos falar dun aproveitamento tipicamente rural, cas
excepcións das vilas de Lalín, Silleda e Bandeira, e dos polígonos industriais
que desvirtúan os aproveitamentos agrogandeiros e forestais.

Fraga de Quintela ou de Catasós, na parroquia de Catasós (Lalín)

A) VALORES PRESENTES
1. Valores naturais e ecolóxicos
Trátase da Área Paisaxística máis ampla e homoxénea de todo o Deza.
Caracterízase pola topografía plana, cunha das áreas máis chas de todo
o territorio comarcal na parroquia de Fiestras (Silleda). Isto supón un forte
contraste si se compara coa ondulación predominante no resto do relevo.
Na cuberta vexetal os cultivos e prados son o uso máis estendido polo que
a vexetación arbórea e arbustiva asociada ás beiras dos ríos constitúe
pequenos refuxios ecolóxicos que permiten ademais a conectividade entre
distintos ambientes separados entre si polos devanditos espacios agrarios.
O tramo medio dos ríos principais, sobre todo o do Deza, xunto co Toxa e o
Asneiro, engaden o contido de maior valor ecolóxico e natural de toda a área.
Esta Área destaca pola singularidade e porte dos seus castiñeiros, os máis
grandes de Europa, coa súa máxima representación no Monumento natural
da Fraga de Catasós, no concello de Lalín. Outro dos elementos naturais
máis singulares é a fervenza do Toxa, convertida nun dos recursos turísticos
máis visitados da comarca.
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Na maior parte existe unha forte actividade agrogandeira orientada ao
gando vacún e porcino. A explotación de vacún ten unha forte repercusión
na paisaxe, estendendo os cultivos herbáceos e forraxes polas agras. Nas
zonas sen concentración parcelaria se conserva o mosaico rural tradicional,
onde podemos atopar unha grande densidade de bosquetes de caducifolias
mesturados con prados e cultivos forraxeiros. O proceso de concentración
incrementou a especialización cara o gando vacún, reducindo as masas
arbóreas e arbustivas, cunha gran repercusión no concello de Silleda. A
explotación de gando avícola e porcino ten unha repercusión máis puntual
na paisaxe, localizándose nas granxas, que non teñen vinculación directa co
territorio. O éxodo rural e o dinamismo das vilas está favorecendo o abandono
destas explotacións gandeiras, sendo habitual a presenza de prados a hermo
e, nas aldeas, cortes e granxas abandonadas. O aproveitamento forestal
é reducido. As masas arbóreas se distribúen en pequenos bosquetes de
caducifolias ou mixtos, con piñeiro e eucalipto. Así, é unha das zonas cunha
maior presenza de plantacións de eucalipto.
Os usos industriais teñen unha gran importancia na economía da comarca,
especialmente no concello de Lalín. A súa influenza na paisaxe é moderada,
inda que algunha destas instalacións sexa un referente na paisaxe, como
o caso da fábrica de pensos Nudesa en Silleda ou os polígonos industriais.
Os usos terciarios concéntranse principalmente nas vilas de Lalín e Silleda.
O aproveitamento turístico desta Área é baixo a pesar da riqueza natural
(Fraga de Catasós, Carballeira de Barcia ou Carballeira da Crespa) e cultural
(Santuario do Corpiño, Pazo de Liñares). Normalmente limítase a eventos
puntuais como a Festa da Tortilla de Laro, a da Empanada de Bandeira, no
concello de Silleda, e a Feira do Cocido en Lalín.
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A maior parte destes núcleos son de pequeno tamaño, menos de 50
habitantes, cun predominio dunha morfoloxía oval ou alveolar e dunha
ocupación laxa, como é o caso de Andamollo, parroquia de Manduas ou o
Castro de Breixa parroquia de Breixa.
Existen excepcións como os núcleos situados na ruptura de pendente, no
val do Toxa, na parroquia de Escuadro, onde a compactación é elevada,
ou o longo da estrada N-525, onde a morfoloxía tende a linealidade, como
é o caso da Cruz na parroquia de Chapa. As concentracións parcelarias
que se produciron nesta Unidade determinaron a contorna dos núcleos e
favoreceron os cultivos e pasteiros.
Núcleo de Lalín, parroquia de Lalín (Lalín)

3. Valores Culturais, Simbólicos e de Habitación
Esta Área Paisaxística é a máis grande da Comarca e a máis poboada. Os
asentamentos deste espazo están moi condicionados pola existencia das
vilas de Lalín, Silleda e Bandeira, así como polas vías de comunicación que
vertebran a comarca.
A gran densidade de núcleos xunto ca súa dispersión converten este territorio
no máis humanizado da bisbarra. A relación dos núcleos ca súa contorna
varía dependendo da tipoloxía de núcleo e da súa localización.
Para unha mellor aproximación dos núcleos faremos unha análise por
unidades:
A Unidade Val Suave Toxa presenta 90 núcleos, sendo Bandeira o núcleo
de maior tamaño. A maior parte destes núcleos presentan unha perda
poboacional, non contrarrestada polo crecemento de Bandeira (tivo un
incremento poboacional de 122 habitantes no período 1999-2009). Bandeira
é un dos núcleos máis singulares xa que o carácter urbano do núcleo fai
destacar este asentamento dentro do contexto rural.

A Unidade Val suave de Trasdeza presenta 84 núcleos, todos rurais excepto
o núcleo de Silleda. A localización elevada e a altitude das edificacións
do núcleo de Silleda fan a este asentamento un dos máis destacados da
comarca paisaxística. Despois séguelle Laro en importancia, un polinúcleo
rural conformado por Laro, Freixeiro, O Pereiro e Portodabalde.
Mentres, o resto de núcleos rurais son de pequena importancia e apenas
superan os 50 habitantes, presentando un crecemento negativo. Estas
entidades presentan características similares á unidade anterior, aínda
que nas zonas de concentración de Ponte (Aldea de Abaixo e Carderrei) e
Taboada (Taboada vella e Trasdovalo) existe unha distribución de núcleos
en enxame cunha ocupación laxa.
A Unidade Val do Deza Sur está composta por 28 núcleos rurais, o de maior
tamaño é o polinúcleo de Vilatuxe (Os Carballiños, A Torre, San Lourenzo
e Afonsín). Nesta unidade os núcleos caracterízanse pola súa ocupación,
como é o Caso de Gondoriz Grande e Pequeno na parroquia de Vilatuxe ou
Outeiro na parroquia de Barcia. Existen varios núcleos lineais como é o caso
de Barcia e Amboade, na parroquia de Barcia.
Os núcleos da Unidade Val do Deza Norte caracterízanse por ser de pequeno
tamaño, destacando Susovila, parroquia de Bodaño.
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Esta Área presenta unha gran riqueza patrimonial. Así, a maioría do
patrimonio arquitectónico da comarca localízase no seu ámbito. A zona
estivo densamente ocupada dende antigo, evidenciándose no gran número
de castros que existen na área, como o do Castro de Toiriz, parroquia de
Silleda, ou o Castro de Donramiro, na parroquia do mesmo nome. Tamén
destaca a riqueza arquitectónica relixiosa, existindo un gran número de
igrexas Románicas, como a igrexa de San Pedro de Ansemil, a igrexa de
Santa Maria de Donramiro, ou a igrexa de Santiago de Taboada. O Gótico
deixou unha leve pegada destacando a capela gótica dos Deza, anexa
a igrexa de Ansemil. O Barroco, aínda que tivo unha presenza menos
significativa na paisaxe, deixou grandes templos destacables como é o
caso da igrexa de Santa Baia de Donsión. Dentro dos santuarios destaca o
santuario do Corpiño e en menor medida a Saleta, na parroquia de Siador.
Santuario do Corpiño, parroquia de Santa Baia de Losón (Lalín)

Algúns deles presentan unha morfoloxía lineal, seguindo a antiga estrada
que unía o núcleo de Eirexe, parroquia de Noceda, ata O Corpiño, parroquia
de Losón. O resto dos núcleos caracterízanse por unha morfoloxía oval
cunha ocupación compacta, como é o caso da Devesa de Abaixo, parroquia
de Bodaño.
A Unidade Val do Asneiro é a de maior tamaño, con 158 núcleos, a
maioría deles rurais. A presenza da vila de Lalín conlevou un proceso de
rururbanización nos espazos limítrofes, mentres que o dinamismo da vila
chegou a compensar a perda demográfica da maioría dos núcleos rurais. A
existencia da N-525 favoreceu os desenvolvementos lineais ao longo desta
estrada, sendo Prado o mellor exemplo desta morfoloxía. Estas entidades
presentaban en orixe unha ocupación compacta, aínda que os actuais
procesos de urbanización as desvirtuaron, como no caso de Trascastro, na
parroquia de Donramiro. Pola sua banda, os núcleos rurais afastados da vila
e da nacional conservan a súa morfoloxía agroforestal tradicional, excepto
na parroquia de Santiso, onde a concentración parcelaria modificou os usos.
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A arquitectura pacega ten unha forte presenza na área paisaxística grazas á
riqueza histórica destas terras, destacando o Pazo de Liñares, na parroquia
de Prado, de Des, parroquia de Soutolongo (Lalín), ou o de Cascaxide
na parroquia de Escuadro ou de Tranfontao na parroquia de Silleda.
Na arquitectura tradicional destaca a concentración de muíños a carón dos
regos de Cortegada e do río Toxa, ambos tributarios do río Deza, e dos ríos
Cervañiña e Gouxa, no concello de Silleda.
Dentro das romarías populares sobresaen a do Corpiño e a de Siador
como as máis importantes. En canto ás festas máis concorridas, están as
gastronómicas enumeradas no apartado de valores produtivos e as patronais
de Silleda e Lalín. Destaca tanto polas súa infraestructuras como polas súas
funcións o centro feiral Semana Verde.
No referente á toponimia, prevalecen os topónimos agrogandeiros como O
Agriño, Chousa, Agro de Andamollo, Trasagro ou Campo. Tamén existen un
gran número de topónimos relacionados ca vexetación como Mato, Brenzos,
Xesta ou Os Carballiños. Os orónimos son menos numerosos destacando
Outeiro, Monde e Coto ou Couto.
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Vista da Área dende a parroquia de Chapa (Silleda)

4. Valores estéticos
Esta Área presenta unha grande horizontalidade propia das baixas
pendentes do ámbito. Os bordes veñen marcados polas vías de
comunicación e polos peches das fincas.

O cromatismo ven determinado polos pasteiros, os cultivos forraxeiros, as
masas arbóreas e, en menor medida, polas matogueiras, aportando unha
ampla gama de verdes.

As zonas sen concentración parcelaria, atópanse caracterizadas por unha
paisaxe de gran riqueza e variabilidade, debido ás formacións en mosaicos
agroforestais de caducifolias.

A textura presenta unha gran diversidade. Atópase dominada por un grao
entre fino e medio, propio dos cultivos forraxeiros, pasteiros e, en menor
medida, por matogueiras. O grao groso pertence ás masas arbóreas e ás
construcións.

A diversidade cromática está concentrada nas masas arbóreas caducifolias,
nas matogueiras e, en menor medida, nos prados de herbáceas.
Na primavera, a floración das matogueiras (aportando cores rosáceos,
brancos e amarelos) troca a gama cromática a cores cálidos, algo similar
ao que ocorre no verán ca seca das gramíneas (amarelos). As caducifolias
tamén teñen unha gran variedade cromática coa floración na primavera
(amarelos) e a perda da folla en outono (marróns e roxos).

As vilas e as áreas urbanizadas presentan unhas características cromáticas
e texturais contrastadas ca súa contorna.
Nestes espazos dominan as formas xeométricas e as gamas cromáticas
dominadas polos vermellos (cubertas) e grises (fachadas).
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Vista da Área dende a parroquia de Santiso (Lalín)

Polígono Industrial Lalín 2000, na parroquia de Filgueira (Lalín)

B) POTENCIALIDADE PAISAXÍSTICA

2. Potencialidade Socioeconómica

1. Potencialidade visual e perceptiva

A nivel socioeconómico esta é a Área máis dinámica, xa que nela se atopan os
principais centros poboacionais e produtivos. Presenta unha gran actividade
industrial nos polígonos de Área 33 e Polígono Lalín 2000. A ampla superficie
de solos urbanos e urbanizables permite un gran crecemento urbanístico
nas vilas de Lalín, Silleda e Vila de Cruces. A capacidade de carga dos
desenvolvementos urbanos e industriais dependerá da dispoñibilidade de
recursos e da xestión de residuos.

Esta Área non se caracteriza por puntos de observación cunha gran
amplitude, xa que predominan as zonas baixas e achairadas, onde o mosaico
agroforestal dificulta a profundidade e amplitude das vistas. As mellores
zonas para percibir esta área paisaxística, serán os rebordes montañosos
que conforman a divisorias de augas dos río Deza e dos seus tributarios.
A pesar de non ter un miradoiro importante, o mosaico agroforestal e o
parcelario tradicional aporta unha gran calidade escénica, propia das zonas
rurais. Nas zonas de concentración, esta calidade é moi inferior, xa que
non existe esa complexidade textural. Os ámbitos que mellor conservan
este mosaico localízanse no sur da área paisaxística e non presentan
concentración parcelaria.

A Área presenta unhas óptimas características para un desenvolvemento
agroforestal, xa que a maior parte presenta baixas pendentes e solos con
gran produtividade. A capacidade de carga destes aproveitamentos estará
na continuación do modelo parcelario actual, conservando a rede de peches
existentes e tendo en conta os elementos de interese naturais e culturais.
O turismo rural presenta un baixo aproveitamento a pesar da riqueza cultural
(gran densidade de castros, pazos, igrexas, capelas, cruceiros, etc) e natural
(Fraga de Catasós, Carballeira da Crespa, Carballeira de Barcia, etc). O
desenvolvemento deste sector pode favorecer o asentamento da poboación
no rural e a posta en valor dos recursos culturais.
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dentro das cales se inclúen tamén os polígonos industriais de Lalín e de
Silleda. A súa disposición obedece ás facilidades de comunicación que
brinda a proximidade das principais vías, especialmente a estrada nacional
N-525 en torno á cal medraron as actuais zonas urbanas.

Diferentes coberturas vexetais na parroquia de Fiestras (Silleda)

C) DINÁMICA PAISAXÍSTICA
1. Estrutura ecolóxica das paisaxes (matriz, manchas e corredores)
Os vales de Deza e Trasdeza conforman a área paisaxística máis ampla de
toda a Comarca, composta por unha topografía suave e sucada por unha
profusa rede de drenaxe da que forman parte o Deza e os seus principais
tributarios. Nela concéntrase ademais a maior parte dos habitantes,
atopándose nela os núcleos de Silleda e de Lalín, este último capital
comarcal.
Trátase polo tanto dunha Área onde as pegadas antrópicas na paisaxe son
o elemento común.
Considerando as coberturas do solo, esta característica evidénciase
apreciando como máis da metade de todo o seu territorio corresponde a
coberturas de prados e cultivos (55,77%), principalmente forraxeiros. Así
mesmo, no sentido de contribuír a demostrar a gran influencia da ocupación
humana na paisaxe, cabe destacar a ampla proporción superficial que
abranguen os núcleos de poboación e as áreas artificiais (máis do 5%),

A continuidade paisaxística que forman os prados e cultivos vese
interrompida polas masas arboradas constituídas por frondosas. Estas
forman longos corredores apoiadas nos principais cursos fluviais da cunca
do Deza, particularmente arredor deste río; pero tamén son frecuentes os
pequenos rodais de carballos e castiñeiros nas proximidades das aldeas,
ocupando as áreas máis elevadas e menos aptas para cultivar e para
pasto do gando. Estes rodais teñen unha importancia transcendental na
configuración das paisaxes agrogandeiras da Comarca, xa que diversifican
a textura, o cromatismo, a distribución de luces e sombras, etc.; ademais de
xogar un papel fundamental para a conservación ecolóxica. En conxunto,
estas manchas completan a segunda cobertura en canto a superficie
ocupada (26,09%).
Atendendo á fragmentación das manchas, obsérvase unha relativamente
alta proporción dos bordes con respecto á superficie das manchas, o que
se debe á dispersión das coberturas vexetais por toda a área. Se cadra,
podería destacarse que neste sentido, os bosques de frondosas non acadan
un valor de fragmentación -segundo este índice- tan elevado como noutras
áreas xa que existe unha conexión clara entre os distintos fragmentos que
se produce a través do mantemento dos bosques de ribeira ao longo de toda
a rede de drenaxe da área.
Esta Área, debido á súa topografía suave, é percorrida polas principais vías
de comunicación e, o seu trazado actúa ás veces cortando ecosistemas
e paisaxes que doutro xeito se caracterizarían pola súa continuidade
no territorio. É o caso dos viaductos, que supoñen un grande impacto
paisaxístico ao atravesar as densas masas arboradas dos vales do Deza e
do Toxa; ou das vías de alta capacidade que cortan as formas curvilíneas
das elevacións do sur desta parte da Comarca.

9

Núcleo de Silleda, parroquia de Silleda (Silleda)

Novas construcións no núcleo de Lalín, parroquia de Lalín (Lalín)

2. Dinámicas ecolóxico- funcionais

3. Dinámicas socioeconómicas

O crecemento dos núcleos urbanos é unha inercia ata o de agora patente
nesta Área, apreciándose no crecemento de Silleda e Lalín.

A dinámica demográfica tende a un gran crecemento poboacional nas zonas
urbanas e periurbanas e a unha perda progresiva nas zonas rurais.

A pesar desto, non se observa aínda a tendencia ao abandono das actividades
tradicionais do campo que soe traer aparellado, e os prados e cultivos están
lonxe de presentar unha tendencia cara á súa diminución, exceptuando as
zonas inmediatas aos devanditos núcleos urbanos.

O desenvolvemento urbanístico nos próximos anos será leve e concentrarase
nas zonas urbanas. O sector industrial atopase actualmente nunha forte
crise así que é difícil que se produza un incremento a curto prazo.

En cambio, a simplificación dos cultivos e aproveitamentos agrogandeiros
tradicionais pode acabar co rico mosaico paisaxístico que caracteriza a esta
área, e que é un dos seus principais valores.

O sector agrogandeiro continuará cun forte peso na economía e na paisaxe da
comarca, e seguramente se prosiga o proceso de concentración parcelaria.
O sector forestal aumentará debido ao abandono do agro, cun aumento das
especies de rápido crecemento como o eucalipto e piñeiro.
As actividades turísticas pode presentar un leve incremento, consolidando
a oferta actual.
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Pazo de Bendoiro, parroquia de Bendoiro (Lalín)

4. Dimensión histórica. As pegadas do pasado nas paisaxes e a súa
evolución futura
A forte ocupación do territorio dende antigo permite ter unha elevada riqueza
patrimonial, tanto arqueolóxica como arquitectónica.
O modelo produtivo, cun forte proceso de concentración parcelaria en gran
parte do concello de Silleda, determinou en gran medida o paisaxe actual.
Para aumentar a competitividade os gandeiros uníronse en cooperativas
para aforrar custes e incrementar os seus beneficios.
Os núcleos urbanos deben o seu desenvolvemento a súa posición estratéxica
e o paso de vías estruturais como a N-525 e a N-640, sendo Lalín e Silleda
o mellor exemplo.
Igrexa parroquial de Santa Baia, parroquia de Donsión (Lalín)
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Vista de concentración parcelaria dende a parroquia de Méixome (Lalín)

D) ANÁLISE DAFO
1. Debilidades

3. Fortalezas

• Fortes procesos de concentración parcelaria (perda cultural e natural).

• Riqueza cultural.

• Paso do AVE e da autoestrada AP-53.

• Riqueza natural, nas zonas sen concentración parcelaria.

• Concentración parcelaria.

• Vía da Prata.

• Plantacións de eucalipto e piñeiro.

• Museo da Paisaxe.

• Liñas de Ata Tensión.

• Centro Feiral Semana Verde.

2. Ameazas

• Presenza do río Deza e Toxa, cos seus bosques de ribeira asociados.

• Polarización da poboación nas vilas (Lalín, Silleda e Bandeira)

• Topografía favorable.

• Expansión das plantacións de piñeiro.

4. Oportunidades

• Forte presión antrópica.

• Recuperación do pazo de Liñares.

• Fraxilidade extrínseca moi alta debido á alta accesibilidade visual.

• Fraxilidade visual intrínseca baixa.
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G. Áreas paisaxísticas

15. Vales suaves do Deza
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