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Warde (2013) mostra como a formación de reglas de manexo dos
comunais pode ser resultado dun complexo proceso de conflito
onde a imposición por poderes externos, a emulación de
comunidades veciñas o a resposta ás crisis, inciden no diseño
institucional.

Ademáis de ás regras, Ostrom (2013) tamén otorga importancia ás
condicións biofísicas e materiais do recurso e aos atributos da
comunidade que a xestiona.

Autores como Gallego (2013) xa teñen integrado neste tipo de
análises cuestións como a identidade ou os obxetivos e
prioridades das comunidades.



Condicionantes da recuperación dos MVMC

• Décadas de desposesión.

• Forestación forzosa.

• Proceso de industrialización nas actividades do rural (Revolución 
verde).

• Desconexión entre a agricultura e a gandaría.

• Posibilidade de intervención estatal supón unha tasa de desconto a 
proliferación de usos alternativos do monte.



Triple ruptura nas comunidades de MVMC

•Biofísica

•Económica

• Identitaria



Cambio no metabolismo social. Transición da 
agricultura urbana á industrial.

El estudio del metabolismo social 
agrario local analizan con sumo detalle 

las relaciones de las comunidades 
humanas estudiadas en su relación 

tanto con los recursos naturales locales 
como con los sectores mercantiles con 

quienes realizan transacciones, es decir, 
revelan de manera integrada las 

articulaciones que existen entre los 
intercambios ecológicos y los 

intercambios económicos en territorios 
concretos (Toledo,2013).

Fonte da imaxe: Hass et al (2005)



Os traballos que analizan de maneira específica a evolución dos fluxos

de biomasa no caso español mostran que, unha das características

fundamentales do proceso é a ruptura das relacións de interconexión

entre os distintos compoñentes dos agroecosistemas (cultivos, pastos e

bosques). Esto ten unha importancia indiscutible nos comunais galegos,

que deixan de xogar o papel esencial de asegurar a reproducción dos

agroecosistemas vía transferencia de nutrintes aos cultivos ou

permitindo o mantemento da cabana gandeira (Ortega, 2002, Soto,

2006, Corbacho, 2017) para convertirse en espacios forestais orientados

ao mercado (Iriarte & Ayuda, 2008; Iriarte, 2013, Soto, 2015).



As protestas desenroladas por moitas comunidades campesiñas tiveron

importancia para manter as instituciones comunais como mecanismo para retrasar

a penetración das relaciones capitalistas no campo e, polo tanto, para retrasar o

proceso de transición socio-ecológica (Soto et al. 2007).



A progresiva desconexión entre espacios comunais e economías
agrarias locais, xerou graves problemas de sustentabilidade, por perda
de interese das poblacións locais ou diretamente polo envellecemento
e o abandono, pero tamén destacan exemplos de transformación dos
comunais xerándose novos ámbitos produtivos e novos significados
para o comunal que abren espazos de traballo importante para o
desenvolvemento rural (Balboa et al. 2006; Cabana et al. 2012;
Domínguez et al. 2014).



Principais macromagnitudes do sector agrario galego (millóns de pts a 
prezos constantes de 1976). Fonte: Soto Fernández 2006 y Anuarios de 
Estadística Agraria.





Extracción 
de biomasa 
no monte 

galego

Fonte: Soto Fernández 2015



Biomasa 
reutilizada vs

socializada 
no monte 

galego

Fonte: Soto Fernández 2015



A extracción doméstica de madeira creceu un 671% entre 1960 y 2012,

pasando a supoñer o 53% do total da extracción de biomasa de Galicia,

cunha participación maioritaria de especies de crecemento rápido

coma o eucalipto. En 2011, a superficie forestal de Galicia supoñía o

7,4% do total español e a arbolada o 7,9% mentres que as cortas de

madeira eran o 55% (Soto e Suárez 2018).

cunha participación maioritaria de especies de crecemento rápido

coma o eucalipto. En 2011, a superficie forestal de Galicia supoñía o



A pesar do seu peso territorial no año 2008 o Valor Engadido Bruto da

silvicultura representaba tan só o 17% do total do VEB do sector agrario

galego. En termos de valor por hectárea ese mesmo ano el VEB da

Rama Agraria por hectárea de cultivo era de 3.759 euros por 277 del

VEB do sector forestal por hectárea arbolada. Sen embargo, esta

aparente contradicción desaparece se temos en conta que o sector

forestal ten moitos menos costes de insumos e menos costes laborais

que o sector agro-gandeiro (Meixide 2012).



No contexto dunha sociedade crecentemente envellecida, con zonas de

despoboamiento rural e outras nas que a desvinculación da poboación

coas actividades agrarias é patente, non resulta sorprendente a

adopción dunha orientación productiva forestal que pode non ser a

mellor opción en termos estrictamente económicos, pero que sí ofrece

un rendemento relativamente seguro a medio plazo con pouco esforzo

de inversión y de xestión (Soto e Suárez 2018).



A desarticulación dos montes veciñais coa actividade agraria derivou nunha maior presenza de montes

abandoados e de comunidades sen existencia nin tan sequera testimonial (Balboa et al. 2006). Os últimos

datos publicados mostran que a superficie desarbolada (monte a matorral abandoado maioritariamente) é

máis importante en termos absolutos nos MVMC que nos montes particulares. Sen embargo, este dato oculta

unha variabilidade territorial moi grande. A base de datos sobre MVMC elaborada no 2000 por un equipo

multidisciplinar de historiadores e economistas, mostra que, se ben moitas comunidades do interior reflexan

un estado de abandono, na franxa atlántica as comunidades son moito máis activas cunha actividade forestal

moi forte así como coa presenza de outras actividades socio-económicas, realidade corroborada por outros

estudios posteriores (Balboa et al. 2006; Cabana et al. 2012; Domínguez et al. 2014).





Os cambios na xestión tras o novo 
recoñecemento dos MVMC

Comunidade vella

Aproveitamento doméstico de 
recursos colectivos.

Aproveitamento non igualitario.

Xestión colectiva pero 
desigualdade na toma de 
decisións.

Comunidade nova

Espacios poseídos, xestionados e 
aproveitados colectivamente.

Beneficios colectivos e individuais, 
primando os primeiros.

Funcionamento democrático.



Dende o punto de vista identitario, tamén se produce unha fractura en

torno á década de los setenta. De unha comunidade concebida

maioritariamente como parte dos agroecosistemas locais e esencial para

o mantemento dos mesmos, pásase a unha comunidade que é percibida

como proveedora de servicios materiais e inmateriais (Soto e Suárez

2018).



Visións enfrontadas

Entre aquelas xeneracións que tiñan vivido o aproveitamento tradicional das tierras e as novas

xeracións xa desvinculadas do mesmo.

Os primeiros móstranse desfavorables a perda do sentido do monte, da relación entre este e as

actividades agrarias. Os segundos ven no aproveitamento forestal unha oportunidade

modernizadora que pode xerar oportunidades económica para desenvolver a comunidade.

Outro conflito que aflora é entre aqueles que pensan que a comunidade debe complementar as

inversións públicas fóra do monte e os que cren que esa non debe ser a súa tarefa.



O Rosal, cunha extensión de máis de 1500 hectáreas, das cales máis de 1200 son superficie

arbolada, supón un de los principales motores económicos do municipio empregando ata

18 trabajadores a maioría do ano que se reducen a una decena durante os 4 meses

invernales de menor actividad.

A gran cantidade de superficie dedicada ao aprovechamiento forestal xera importantes

rentas que permiten a inversión en gran cantidad de cuestións que reportan beneficio para

o conxunto da poboación que alí reside.

En palabras do seu representante, “invertemos un 15% dos beneficios netos a obras

comunitarias e outro 15% á subvención de actividades tan diversas como arranxar as

traídas de agua vecinal; entidades locales deportivas de fútbol, balonmano e ciclismo;

entidades culturales e musicales; asociacións de pais y nais de alumnos; e outras

asociacións dedicadas á axuda a persoas con algún tipo de minusvalía; sumando en

conxunto un mínimo de máis de 20000 euros anuales que se destinan a todo tipo de

asociacións na parroquia”.



É un exemplo de comunidade convertida en sustituta da acción pública, que se convierte en un modelo exitoso

en numerosas comunidades occidentales ao longo dos oitenta e noventa e que exemplifica perfectamente a

ruptura entre o modelo decomunidade campesiña e as novas formas de organizar-entender a comunidade

(Balboa et al. 2006).

Outra maneira de entender a comunidade dase en Ramallosa (Baiona). Tras a clasificación do monte existiu

certo grado de división, entre os que apostaban por realizar obras públicas na parroquia e quenes creían que o

deber da comunidade era reinvertir directamente no monte. Co paso dos anos gañou forza o segundo dende a

idea de que las infraestructuras non deben ser una competencia da comunidade e si das administraciones

públicas.

Sen embargo, a comunidade é proveedora de servicios materiais e inmateriais xa que a actividades desta

comunidade son o reparto de miel y leña (servicios materiais) e por outra a xestión de un importante parque

arqueolóxico e la conservación e preservación da área forestal (servicios inmateriais) que leva 30 anos sen

sufrir incendios a pesar de ser unha zona que previamente sufría ampliamente de este problema.

A explotación dos veciños de forma individual deixou de ter importancia, e é a comunidad a que se encarga a

través dos órganos directivos y da votación en asamblea de cómo organizar o aprovechamiento.



No MVMC de Baroña (Porto do Son), as súas 846 hectáreas son dedicadas a

actividades e infraestruturas como o aproveitamento forestal, conservación

de áreas de autóctonas, servizos para a prevención e extinción de lumes,

muíños de vento, instalación de liñas eléctricas , setas y castañas, extracción

da resina do pino, gandaría propia cabalar e caprino, produción cárnica,

celebración de eventos tradicionais como a “Rapa das Bestas”, cesión de

terreos a una empresa de gandaría ecolóxica (extinto), cursos formativos,

actividades educativas y de concienciación ambiental, aproveitamentos y

concursos cinexéticos, conservación e visitas guiadas a petróglifos, rutas de

sendeirismo a pé e a cabalo, actividades e infraestruturas con enfoque

turístico, instalación de infraestruturas deportivas como un campo de fútbol

y un circuíto de motocross…



O caso da comunidade de MVMC de Froxán (Lousame) é un caso totalmente oposto ao anterior que pretende

acercarse aos modos de explotación tradicionais a través de la recuperación de la biodiversidade y el equilibrio

agro-silvo-pastoril dende unha perspectiva actual. El caso de esta comunidade é especial pola ausencia de

xunta reitora y por la toma de la maioría de decisións por consenso en asemblea, modelo más similar a la

organización de las comunidades consuetudinarias del pasado que a los modelos organizativos creados por las

leis. É posible debido a que el número de casas y por lo tanto de comuneiros es moi reducido (5 casas). La

combinación de tradición e modernidade pode percibirse a través de feitos como o da iniciativa “Amadriña un

bosque autóctono”, levada a cabo por esta comunidade durante el año 2017, en la que pretendían involucrar a

la poboación civil a través de una campaña en redes sociais para conseguir financiación a través de una

plataforma de crowdfunding para inverter na reversión dos efectos da repoboacións por un modelo de monte

vivo e diverso que lles permita recuperar un sistema de aproveitamentos non dependentes de insumos

externos. Esta comunidade ha sido premiada con el recoñecemento dunha iniciativa da ONU que trata dun

rexistro de áreas naturais conservadas por comunidades locais, coñecidas como ICCAs (indigenous peoples'

and community conserved territories and areas) polas súas siglas en inglés.



Unha xestión moi enfocada a mellorar o aspecto do monte para que se
converta nun espazo cunha paisaxe agradable para o desfrute dos
veciños, tanto da parroquia como do resto de la cidade, que teñen
agora a posibilidade de pasear por un lugar máis coidado e conservado.
Neste contexto vemos como unha poboación totalmente desapegada
do monte comezou a identificalo como algo que lles pertence e que
teñen que coidar, tomando decisión coma ir cambiando pinos e
eucaliptos por outras especies coma o carballo ou o castaño, intentar
controlar as actividades daniñas para la fauna y la flora ou eliminar a
caza nos seus terreos. Observamos como unha comunidade tradicional
no pasado, que abandonou o monte durante décadas de unha forma
case total, identifica hoxe o monte como algo importante para eles no
senso de que lles proporciona un espazo verde sen ter que saír de un
municipio urbano coma Pontevedra.



Corolario 

Para un número importante de comunidades de MVMC na zona das Rías Baixas

observase unha nova e heteroxénea reconceptualización do aproveitamento do

monte que está permitindo a pervivencia deste tipo de institucións baixo uns novos

parámetros. Nos casos de estudio percíbese con facilidade a brecha xeracional

ocorrida coa ruptura entre a vella e a nova comunidade. Pola súa parte, a aparición

de normas legais que impoñen un determinado modelo institucional xogou tamén

un papel importante na construción das novas comunidades. Anque ambos

procesos seguen sendo de actualidade en moitos lugares, son de destacar

multitude de exemplos nos que se están realizando innovadoras formas de xestión.




