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EDITORIAL

 O vindeiro 5 de xuño de 2023 celebrarase por quincuaxésima 
vez o Día Mundial do Medio Ambiente. Apenas 87 días despois 
cumpriranse 50 anos de que o Goberno Civil de A Coruña resolvese 
a inscrición do Grupo Ornitolóxico Galego (GOG) de acordo coa 
lei de asociacións de 1964. Aínda que o seu nome podería suxerir 
un ámbito de actuación restrinxido á ornitoloxía, o GOG naceu 
cunha amplitude de miras adiantada ó seu tempo e cun ámbito 
de actuación máis aló das aves, ao incluír explicitamente na súa 
finalidade o “Estudo da natureza en xeral (mamíferos, insectos, 
vexetación, etc.)” e “Difundir estes fins o máximo posible e procurar 
conseguir a protección da natureza”. Con estes amplos obxectivos 
como punto de partida, foi apenas cuestión de catro anos que o GOG 
se refúndase como a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), 
unha das máis veteranas ONG de defensa ambiental do estado, co 
lema “estudar e divulgar para defender e conservar o patrimonio 
natural galego”.  Para poñer en contexto o ‘revolucionario’ que 
resultou a constitución de GOG-SGHN, baste dicir que houbo que 
agardar 23 e 24 anos, respectivamente, para que a Xunta de Galicia 
e o Goberno Central creasen unha Consellería e un Ministerio do 
Medio Ambiente.
 Estudar e divulgar para “Conservar e utilizar sostiblemente 
os océanos, mares e recursos mariños e a biodiversidade mariña” 
(actual Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 14 das Nacións 
Unidas) foron os motivos para constituír a Sección de Mamíferos 
mariños de SGHN. Colaborando con Greenpeace Francia como 
se pode ver na pegatina “Parade esta  matanza. As baleas deben 
vivir” da páx. 23 (pois aínda non existía Greenpeace España), SGHN 
participou activamente na mobilización internacional contra a caza 
das baleas dende 1980. A campaña desenvolvida por SGHN tivo un 
peso moi significativo na paralización desta actividade en Galicia, 
onde se concentraban as tres únicas factorías baleeiras existentes 
en España (das empresas Massó Hermanos e IBSA): Morás (Xove, 
Lugo), Caneliñas (Cee, A Coruña) e Balea (Cangas, Pontevedra). 
Unha vez paralizadas as factorías baleeiras, o voto de España na 
Comisión Baleeira Internacional mudou e foi decisivo para acadar 
a moratoria da caza para tódolos cetáceos en 1985.
 Velaquí neste Paspallás monográfico, da pluma de Xosé M. 
Penas Patiño (primeiro presidente do GOG, en 1973-76, e presidente 
de SGHN entre 1990 e 1995), os detalles desde histórica e exitosa 
campaña presentados así mesmo na vídeo conferencia “O final da 
caza de baleas” organizada pola CEMMA o 21-11-2022 co gaio do 
Día da Balea, coincidindo cos 40 anos da moratoria internacional 
da caza de baleas.
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Preciosa e moi apreciada talla conmemorativa, da autoría de Javier Estévez Cortizo

A MORATORIA NA CAZA DAS BALEAS
 Xosé M. Penas Patiño  
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A modo de presentación

 Como viña facendo nos últimos anos, o 
21 de outubro de 2022 (lembrando aquel 21 de 
outubro de 1985 no que se capturou o último 
rorcual nos mares ibéricos) a Coordinadora 
para o Estudo dos Mamíferos Mariños 
(CEMMA) organizou unha videoconferencia 
para conmemorar o Día da Balea, invitando 
nesta ocasión a Xoán Rodríguez Silvar e a 
Xosé M. Penas Patiño para expoñer o que 
foi a campaña a prol da moratoria na caza de 
baleas, cando a Sociedade Galega de Historia 
Natural levou a cabo diversas actividades 
para conseguir a devandita moratoria. 

 Moito se tén escrito encol da empresa 
IBSA, do atentado contra dous barcos 
baleeiros e da actividade de Greenpeace, 
mais case non se sabe cal foi o papel que a 
SGHN desempeñou naquelas datas e, dígase 
ben clariño, non foi menor (pode dicirse que 
se adiviña ao visitar o museo de Ferrol). Non 

se trata acó de falar da bioloxía das especies 
ou de dicir cales son as que se ven nas nosas 
augas, tampouco de afondar na historia 
da caza en Galiza ou no mundo, tan só da 
campaña a prol da moratoria, enmarcándoa 
cunhas pinceladas, un antes e un despois, 
para situármonos no tema.

 A mencionada videoconferencia, 
presentada por Alfredo López, prolongouse 
por dúas horas e non puido ser gravada por 
cuestións técnicas polo cal, para que quede 
constancia alomenos dunha parte da mesma 
e para coñecemento das persoas que non 
participaron no devandito día, é polo que 
agora se anota o explicado naquela altura, 
ademais puntualizando algún aspecto xa que 
a limitación temporal imposta pola transmisión 
impedía estenderse en certos detalles, que 
agora poden ser concretados.

 

Cartaz da conferencia impartida por Xosé Manuel Penas Patiño e Xan Rodríguez Silvar nas instalacións do Museo da SGHN en Ferrrol
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Entrevista publicada en La Voz de Galicia por 

mor da posición de SGHN na caza das baleas

Arpón do barco baleeiro IBSA I



O FINAL DA CAZA DE CETÁCEOS EN 
GALIZA: A CAMPAÑA DA SGHN

 Dicía un escritor do que non lembro o nome, 
que a memoria é unha compañeira inestábel, 
caprichosa, que por veces vén a nós e outras 
xoga con nós. Certo. No caso que nos ocupa 
bailan as lembranzas de todo o acaecido hai case 
corenta anos (nada menos que corenta anos!) a 
prol da consecución dunha 
moratoria, dun descanso, 
na captura (matanza soa un 
pouco forte?) das baleas no 
mundo. Logo entenderase 
a que nos referimos ao dicir 
“baleas”. E dígase xa desde 
agora o final da historia: a tal 
moratoria, o fin pretendido, 
conseguíuse. Delo da fe 
o lintel ou cubrición da 
porta dunha construción 
propiedade de Tucho Piñeiro, 
un dos “activistas” deste 
relato, feita cun anaco de 
queixada de rorcual tal como 
se viñera facendo ao longo 
dos anos en tantas vilas 
mariñeiras galegas. O anaco 
de queixada é ben explícito: “1988, na moratoria 
da caza de baleas”.

 Pero situémonos naquela altura. Andaba 
o mundo nese ano 1985 e entre outras nos 
xornais en ocasións aparecían novas, novas 
no pleno senso da verba, isto é, non usuais no 
mundo da información, que si a Marina retivera 
uns ecoloxistas que acosaban aos barcos que 
cazaban baleas, que si unha bomba botara a 
pique un destes barcos, que si a Comisión Baleeira 
Internacional isto ou aquilo... Nunca se falara do 
tema, nin en Galiza nin en España, alomenos 
como se verá, non en tempos do franquismo. 
Como se chegou a isto e cal foi o papel que xogou 
unha modesta asociación do país, a Sociedade 
Galega de Historia Natural, da que formabamos 
parte? Vaiámolo vendo.

POR QUE NÓS? 

 En 1973 un pequeno grupo de mozos 
que, cada un polo seu lado, se viñan adicando ao 
coñecemento do medio natural, coincidiron (non 
podía ser doutro modo) en Santiago na recén 
creada Facultade de Ciencias Biolóxicas así como 
na Escola de Maxisterio. Aínda que a situación 
política do país non era proclive ao asociacionismo 

(asunto legalmente regulado entón no “Fuero 
de los Españoles” e de acordo coas normas 
inspiradoras do “Movimiento Nacional”), co 
beneplácito do Goberno Civil do momento aquela 
tendencia á observación da natureza cristalizou 
na fundación dunha asociación, o GOG ou Grupo 
Ornitolóxico Galego, o primeiro colectivo do país 
dos que andando o tempo serían coñecidos 
popularmente como ecoloxistas. Aquela primeira 

Queixada conmemorativa do final da caza das baleas

Exemplo de actividade da SGHN. Col. do autor
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afección ao estudo 
dos paxaros pronto se 
quedou curta pois as 
aves non se podían 
desligar dos outros seres 
dos ecosistemas, fosen 
lagartos, bolboretas, 
árbores ou fungos, e 
mesmo dos distintos 
anacos de territorio onde 
se acubillaba a natureza 
menos alterada pola 
acción do home. Dese 
modo o GOG evolucionou 
dando paso á Sociedade 
Galega de Historia 
Natural. E así, case sen 
decatármonos, como 
quen vai costa abaixo, 
aquel inicial interese 
polo coñecemento dos 
vertebrados do país 
levounos a caer na 
conta de que existía 
un grupo de animais 
que polo seu modo de 
vida non terrestre era 
pouco coñecido, case 
se podería dicir que o 
misterio os envolvía: 
velaí os cetáceos, 
animais fabulosos, 
mesmo míticos, dos 
que ocasionalmente 
algún exemplar das 
súas distintas especies 
aparecía nalgún areal 
do país. Así que en 1977 
no seo da Sociedade 
Galega de Historia 
Natural creouse a 
sección de Bioloxía Mariña.

 E aquí empeza o asunto que nos ocupa 
e que posteriormente levaría á solicitude dunha 
moratoria na captura de grandes cetáceos.

Na serra da Peneda en percura das aguias reais. Foto de Serafín González, actual presidente da SGHN.

Na foto entre outros na fila superior, á esquerda, Quique A. Escudero (que posteriormente viaxou no 

motopesqueiro Xurelo na protesta polo depósito de residuos nucleares na fosa atlántica); vestindo xersei 

debuxado cunha aguia branca Pablo “Oitabén”, fundador da asociación e do espazo protexido privado 

Ridimoas e á súa dereita Miguel Pimenta, enxeñeiro do parque da Peneda-Gerês e Hermindo, guarda do 

mesmo; abaixo, sentado á esquerda, o autor destas liñas.
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Jonás e a balea. Abadía de S. Michel. Foto do autor

Tímpano da Catedral de Amberes. Foto do Autor

Bestiario do S. XIII British Library, British Library Harley 
MS 4751

QUE SE SABÍA DAS BALEAS? 

 Baleas? como moito algúns recordaban 
que nos textos bíblicos había algúns parágrafos 
onde se falaba de Jonás, aquel profeta que por 
desobedecer os designios divinos foi engulido por 
unha balea, pasando tres días no seu ventre. E 
pouco máis.

 O descoñecemento dos grandes cetáceos 
non só foi algo común en tódolos países ao longo 
dos séculos, senón que mesmo se consideraba 
que o gran Leviatán era unha manifestación 
demoníaca, de modo que as magníficas catedrais 
góticas de toda Europa teñen representacións que 
mostran como a porta de entrada aos infernos por 
onde camiñan os condenados é precisamente a 
boca da balea. 

 Como non podía ser doutro modo, outras 
representacións dos grandes cetáceos propias do 
medievo contaban así mesmo diversas crenzas, 
como a lenda de San Brandán (ou San Borondón), 
o monxe irlandés que nos seus periplos 
evanxelizadores recalou nunha illa que resultou 
ser unha balea. Sobre esta illa que aparece e 
desaparece hai diversas variantes, como a dos 
mariñeiros que en chegando a hora do xantar 
amarraron a súa embarcación a unha illa na que 
trataron de facer lume, momento no que o tal illote 
resultou ser unha balea. A citada lenda debeu estar 
moi estendida pois superando os séculos aparece 
citada por Angel Bernárdez en 1928: “según relato 
del señor Carreró, siendo muy joven oyó contar 
a marineros ancianos de Arousa, que también 
se lo habían oído a sus padres, que hallándose 
unos pescadores al lado del islote Noro, atracaron 
en lo que creyeron laja, que sobresalía del mar 
entre algas, para cocer la caldeirada que había de 
constituir su comida del mediodía. Una vez sobre 
la supuesta peña, hecho el castillete de astillas, 
colocado el caldero sobre él y encendido el fuego 
la laja se puso bruscamente en movimiento. Era, 
al parecer, una ballena”.

 O que aínda resulta máis sorprendente é 
que a mesma historia nos fora relatada a nós por 
mariñeiros da ría de Arousa en 1980, nas nosas 
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C a r t a z 

propagandístico. 

Col. A. Aguilar

andainas en percura de 
cetáceos varados, como se 
tal feito tivese acontecido 
efectivamente naquela ría.

 Nos primeiros 
tempos, talvez na 
propia prehistoria e sen 
dúbida durante moitos 
séculos, a humanidade 
aproveitou os cetáceos 
que ocasionalmente 
chegaban á beiramar, de 
forma semellante a como 
fan actualmente os osos 
polares.

 Os posteriores 
avances no uso de 
ferramentas (embarcacións, 
arpóns, armas diversas) 
fixeron posíbel a persecución 
directa destes animais aínda que a pouca distancia 
da costa, tal como se viña facendo ata hai poucos 
anos nas illas Azores, ou como se facía nas augas 
de Annobón e mesmo de modo semellante a como 
se viña facendo por parte dos inuits.

 A rendibilidade das capturas foi causa de 
que paulatinamente aumentara o tamaño das 
embarcacións que dese modo podían perseguir 
ás baleas cada vez a máis distancia. É a etapa de 
ouro da caza da balea vasca Eubalaena glacialis, 
séculos XV e XVI, especie que capturada sen 
limitacións acaba por ter a súa poboación tan 
diminuída que deixa de ser negocio armar un 
barco para ir na súa percura. Así o relata o insigne 
cetólogo belga Van Beneden en 1878: “Il n´y a 
plus guère de Baleines, de veritables Baleines, 
dans ces parages, ou autrefois elles étaient si 
abondantes; et ce n´est plus qu´à de très longs 
intervalles que l´on voit encore un de ces animaux 
apparaître, du moins sur les côtes d´Europe” e xa 
cen anos antes, en 1788, o noso ilustrado Joseph 
Cornide dicía: ”Muy común en otros tiempos en 
esta costa que enriquecía con su grasa y barbas, 
ya que en el día es tan rara que no habiendo visto 
alguna no me atrevo a determinar que especies 

Œuvres complètes d’Ambroise Paré  Bibliothèque Interuniversitaire de Santé, Paris-Descartes

sean...”. Mais antes desta etapa os vascos en 
persecución da balea chegan ata Galicia, xa 
no S. X, e paulatinamente os propios galegos 
aprenden como se realiza esta captura. Cando 
para o imperio español chega o seu declive son 
outros os que dispoñen de frotas adecuadas para 

Escudo do concello da Laracha (A 

Coruña)
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achegarse a lonxanos mares e proceder á caza, 
como explica Graells en 1889: “La decadencia de 
nuestra marina, después excluída de las grandes 
pescas, ya por falta de recursos en el país para los 
grandes armamentos, ya por la supremacía que 
sobre nuestra armada tomaron las de Inglaterra, 
Francia, Holanda, Rusia y Estados Unidos, que 
son hoy las naciones que principalmente ejercen 
la pesca de la ballena.., de tal modo que nuestros 
pescadores... la abandonaron por completo, no 
quedándonos más que gloriosos recuerdos...”.

 Os séculos XVII, XVIII e XIX son 
testemuñas de capturas sen outro límite que a 
propia capacidade dos buques e, no seu caso, 
as necesidades da tripulación. A diminución de 
capturas no Atlántico causou o desprazamento 
da actividade ao Pacífico. Eran os tempos de 
600 barcos operando, que Melville relata no seu 
coñecido “Moby Dick” ou que fugazmente se 
entrevé no film “Master and Commander”.

 Foi o descubrimento do petróleo como 
substituto do aceite de balea para a iluminación1, 
xunto co descenso do número de capturas (ou o 
que o mesmo, a diminución da rendibilidade da 
industria baleeira) o que motivou a primeira mingua 
naquel desenfreado afán de caza de cetáceos. 
En palabras de Scott McVay: “La ballena de 
Groenlandia y la de Vizcaya son los símbolos de 
la imprevisión humana en tiempos de 
los barcos a vela. La ballena azul y la 
ballena enana y posiblemente también 
el rorcual común y el del norte, son 
otras dos pruebas de la falta de visión 
del futuro de la industria ballenera en 
la época del barco a vapor”.

Modelo de recibo. Col. do autor

Rótulo da empresa. Col. do autor

 E xa indo aos nosos tempos, que se pode 
responder á pregunta formulada: Que se sabía 
das baleas? Moi lonxe quedaban aquelas épocas 
nas que por todo o litoral había non poucos portos 
baleeiros2. Aínda moito despois a chegada a 
terra dunha balea, como recolle Lence Santar, 
era un acontecemento: “La víspera de S. Juan 
se presentó muerta una ballena... su boca es 
tan grande como la puerta mayor de la casa de 
Santomé. Vino muchísima gente a verla de Vivero, 
del Valle de Oro, y de Sta. Marta”. Nos tempos 
en que andamos, fóra daquel reducido grupo de 
persoas que traballaban nas factorías baleeiras e 
das súas familias e viciños ninguén sabía nada.

1. En 1850 James Young, Edward Meldrum e Edward Binney formaron unha sociedade co nome de E.W. Binney & Co. en 
Bathgate e de E. Meldrum & Co. en Glasgow (Escocia); Bathgate (1851) foi a primeira refinería de petróleo privada do mundo. 
Mentres, o canadense Abraham Gesner, conseguíu refinar combustible líquido a partir de carbón, bitumen y petróleo conseguindo 
un produto ao que chamou queroseno, menos custoso ca os produtos cos  que competía, como por exemplo o aceite de balea; 
en 1850, Gesner creou a Kerosene Gaslight Company e empezou a usalo para iluminar as rúas de Halifax e outras cidades.

2. Os portos baleeiros en Galiza
Sen dúbida a actividade baleeira tivo unha non desprezábel incidencia no desenvolvemento das vilas litorais (alomenos 23 nas 
provincias de Lugo e a Coruña) e así o indica Canoura (“A pesca da balea en Galicia nos séculos XVI e XVII”, Xunta de Galicia, 
2002): “Os resultados avalan a importancia que a pesca da balea tivo nas costas do noroeste peninsular, converténdose nun 
sector económico de gran prosperidade ata mediados do S. XVIII” e o mesmo entenden Aragón & Alberdi (2006): “...todo ello 
coincidió con el proceso de crecimiento de las villas litorales gallegas entre 1230 y 1380 y el de plenitud entre 1380 y 1520...”
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Balea en Malpica, anos 60. Xornal La Opinión 2015

3. A factoría de Getares adicábase á captura de cetáceos en augas do estreito de Xibraltar; tiña capital noruegués, e dela os datos 
poden coñecerse en diversas publicacións por exemplo en “La Compañía Ballenera Española y la factoría de Getares”. Resulta 
moi interesante un comentario ao respecto: “...han hecho un estudio muy detenido del asunto durante cuatro años y sacaron el 
convencimiento de que hay peces suficientes para montar unha buena industria con probabilidades de constituir un gran negocio, 
tan grande que no se encuentra una acción de las emitidas por la Compañia, aún pagándolas muy caras”. Andando o tempo os 
nórdicos, despois de certa estadía en Galicia, fóronse a Terranova.

 Case ninguén oíra falar de IBSA. Todo 
apunta a que o empresariado das factorías non 
estaba interesado en que se falara do asunto. 
Certamente a finais dos anos 50 na praza de 
Santiago vendíase carne de balea pero de forma 
limitada, e tamén en Ourense, en Pontevedra e 
en Madrid. Entre a nosa xente nunca tivo éxito 
aquel sabor entre carne e peixe e ademais había 
que saber preparar aqueles filetes (a receita 
segundo nos contaron era deixalos en leite toda 
a noite e cociñalos ao outro día); tamén se comeu 
no cuartel de infantería e nos colexios maiores, 
pero en xeral o consumo foi baixo (aínda que foi 
ingrediente en pastillas de caldo de carne e en 
margarinas. E nós sen sabelo). Por outra parte, 
quen oíra falar da “Industria Ballenera” máis alá de 
Cangas-Vigo ou de Corcubión-Cee? Como queda 
dito, canto menos se falase desta actividade na 
prensa, mellor. Eran tempos nos que IBSA aínda 
sen o control da CBI e co beneplácito do goberno 
tiña bastante que  agachar e o diñeiro xa se 
sabe que foxe dos conflitos e dos comentarios 
desfavorables.

 Os anos 40 e 50 en España son tempos 
de autarquía e silencio. Houbo que esperar á 

visita de Eisenhower en 1959 para que o réxime 
franquista fose considerado na órbita internacional. 
Precisamente foi a comenzos da década dos 50 
cando se retomou a explotación industrial das 
baleas (actividade que tiña o seu precedente na 
factoría de Getares3, 1921 e seguintes, así como 
na primeira instalación en Caneliñas en 1924). Sen 
dúbida os empresarios que aventuraron esta nova 
etapa eran conscientes de que internacionalmente 
xa había discusións en torno a un imprescindible 
control da actividade baleeira.

 Efectivamente, pouco antes, ano 1946, 
19 países con intereses no tema reuníronse en 
Washington asinando o protocolo de adhesión 
á recén creada Comisión Baleeira Internacional 
(CBI). Tendo en conta a non asistencia de 
España, a caza de baleas aquí puido levarse a 
cabo sen ningunha vixiancia nin desde o punto 
de vista internacional nin tampouco por parte das 
autoridades españolas. É a etapa de ouro da caza 
de baleas en Galiza, situación que se prolongou 
ata 1979, cando por razóns varias España 
incorporouse á CBI e debeu acatar as normas 
emanadas da dita Comisión.
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Cartel Col. do autor

SE NON SABEMOS, ENTERÉMONOS

 Se por algo se caracterizou a SGHN ao longo 
da súa historia foi que para reivindicar melloras no 
medio natural era necesario asesorarse e dispor 
de datos. Con este “condicionante” os entón 
membros interesados nos cetáceos, conscientes 
do seu descoñecemento do tema, trataron de 
investigar a cuestión. Dígase antes ca nada que 
para todo o que se fixo non se dispuxo de ningún 
tipo de subvención ou axuda. O plantexamento 
levouse nunha triple vertente:

a) Obter datos de primeira man por medio do 
traballo de campo, a fin de concretar que especies 
había nas augas galegas.

b) Conseguir a información que puidese 
haber na bibliografía que fora posible localizar

c) Averiguar que investigacións se levaban a 
cabo naquelas datas na Península Ibérica.                            

 Brevemente dirase que o primeiro aspecto 
consistiu no achegamento aos lugares onde 
se producira algún varamento de cetáceos, 
procedendo ao estudo dos mesmos. Para ter 
información destes achegamentos recorreuse 
ás novas de prensa, á información dos amigos e 
ademais Calros R. Silvar elaborou un cartel que 
se distribuíu por lugares da beiramar e que alén 
de explicar o que interesaba coñecer dábanse 
uns números de telefone. Certamente houbo quen 
se puxo en contacto connosco, tanto particulares 
como confrarías ou concellos e isto obrigounos 
a realizar desprazamentos, sempre en coches 
particulares e con combustible propio, chegando 
desde Ribadeo ata Cangas. 

 Son moitas as anécdotas que poderían 
contarse nesta etapa e a modo de exemplo 
digamos algunhas:

 En certa ocasión avisados por amigos 
achegámonos a unha praia preto de Cambados 
para estudar un golfiño, acompañados e guiados 
polos informadores. Tomadas as medidas 
pertinentes había que cortarlle a cabeza para que 
unha vez cocida e separada a carne puideramos 

Arquivo do autor SGHN
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certificar de que especie se trataba. Cando un dos 
amigos achegouse para axudar, o irmán para a 
nosa sorpresa berroulle: “XXX, aparta de aí, non 
sexas porco”. Dedúcese o que eramos os demais.

 Noutra ocasión, ao tratar de voltar de 
Baldaio onde tamén lle quitaramos a cabeza a un 
arroás, démonos de cara cun control da garda civil, 
que nos deu o alto. O motivo era que por aquelas 
datas varios chalets da zona sufriran roubos. 
No maleteiro estaba a cabeza cortada. Un dos 
gardas saudounos e pedíunos a documentación 
ao mesmo tempo que quería que abriramos o dito 
maleteiro. Xa estabamos considerando a sorpresa 
que levarían e como lle contariamos a que nos 
adicabamos cando un segundo coche pasou sen 
obedecer o sinal de alto, co cal inmediatamente 
mandáronnos marchar e seguiron ao outro. Vaia, 
explicacións aforradas!

 Tamén cabe 
explicar a “cerimonia” 
que adaptamos para 
traballar calquera cetáceo 
varado nun areal. Como 
queda comentado estes 
bichos mortos eran 
unha atracción para os 
viciños de localidades 
próximas. O atractivo 
dos pequenos (golfiños, 
toniñas) non era moito, 
mais incrementábase 
en proporción á talla 
do “mortiso” (a partir do 
tamaño dun caldeirón). 
Nun sábado calquera ou nun domingo a tal “tropa” 
acumulábase arredor do cetáceo e dificultaba 
tomar medidas e facer fotos, e así acordamos 
presentarnos cun mono (unha funda) de traballo 
e un maletín. Ao achegarnos ao animal xa nos 
miraban con curiosidade. Nós abriamos o maletín 
e sacabamos a maquina de fotos, o metro, as 
fichas a cubrir e un par de nada pequenos coitelos. 
Ao dicirlles que se separaran facíano aínda que 
a curiosidade podía máis e pouco a pouco íanse 
achegando. Ata que chegaba o momento de facer 
unha incisión no ventre, momento en que saían os 

gases que inchaban ao animal e inmediatamente a 
pestilencia poñía a boa distancia aos espectadores 
facendo innecesaria unha nova solicitude para 
que se apartaran.

 Certamente o olor dos cetáceos é 
característico, como o é o dos corvos ou o das 
cóbregas. Ou o da xente. Ou o da herba cortada 
ou o da terra mollada. O mao é que ese olor cando 
o animal está morto e xa comenzou o proceso 
de descomposición é tremendo e penetrante, de 
modo que impregna o interior dos coches aínda 
que non houbera un contacto directo. Ese cheiro 

O autor con Loli Vázquez e os irmáns José e Alejandro García Ares 

en Queiruga, Porto do Son

O autor con Carlos Rey en San Cibrao, Lugo
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consérvase días. Ademais a graxa e o sangue 
pingan, sendo imposíbel de evitar que cando 
eses restos viaxan na baca do coche (aínda que 
foran ben envoltos sempre había uns buratiños 
por onde caía pringue na carrocería) sempre 
acababamos preguntándonos por que non nos 
teriamos adicado ao estudo das bolboretas como 
facía Anxo Longarela ou ao dos cogumelos, como 
Marisa Castro e Luís Freire. Agora case dá risa, 
pero daquela sempre había protestas da familia.

 Unha última anécdota pode dar conta do 
peso dalgúns dos animais cos que tratabamos. 
Un bo día pola prensa coñecimos a presenza 
dun caldeirón en Barrañán (Arteixo). Alá fomos 
ao saír do traballo, 5 horas do serán. Localizado 
e medido o cetáceo (da especie era o exemplar 
máis grande que viramos, 7,90 m) quixemos 
facernos coa cabeza para o cal levabamos unha 
bañeira de zinc con asas, que logo de escavar na 
area colocamos xusto debaixo. Sempre pasaba 

O autor con Clara Penas e Mariña e Minia Penas Vázquez

Dermochelys coriacea Halichoerus grypus 
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Cráneos e outro material doados por Tucho Piñeiro e o autor á colección da  SGHN, xunto con separatas diversas

o mesmo: empezabamos a cortar con luvas, 
logo viña o momento que quitar esas luvas e 
impregnarnos as mans, logo viña a etapa de 
limparnos e remangarnos; os 50 cm de ferro non 
eran suficientes e alí acabamos metendo mango 
e brazo para cortar por riba e por baixo. Xa non 
notabamos o frío do inverno aínda que os salseiros 
do mar deixábanse notar na roupa.

 A noite gañaba ao día cando finalmente 
conseguimos separar cabeza e tronco e a primeira 
caeu na bañeira. Ben calculado. Mal calculado o 
peso da peza pois entre os dous “forzudos”, Tucho 
e un servidor, non fomos homes a levantar aquel 
cabezón e para a nosa desesperación houbo que 
acabar deixándoo alí, con bañeira e todo. A marea 
encargouse de mover aqueles restos e aos dous 
días o corpo apareceu en Baldaio. Da cabeza (e 
da bañeira) nunca máis se soubo.

 Ao longo das nosas pescudas polo litoral 
galaico non só atopamos cetáceos senón lobos 
mariños ou se queredes, focas (Halichoerus grypus 
como o da ilustración), desafortunadamente 
mortas, así como algunhas tartarugas mariñas, 
Dermochelys coriacea e Caretta caretta, das 
segundas exemplares novos, vivos; deles, o 

primeiro foi levado por Tucho Piñeiro a unha 
cetárea perto de Baroña, Porto do Son, co fin de 
que se recuperara e finalmente foi ceibada no 
mar cunha chapa metálica inoxidável cos datos 
pertinentes por se algún día era recuperada. As 
outras, tartarugas de coiro, chegaban mortas, 
xa por esgotamento con ocasión de fortes 
temporais, xa por quedar enmalladas en redes 
de pesca; tratábase de animais grandes, moi 
pesados e difíciles de manipular. A da foto acabou 
embalsamada nun centro social dependente do 
concello de Boiro. Naturalmente neste andar dun 
lado para outro tamén se detectaron animais vivos, 
tanto en plenas facultades e desprazándose con 
naturalidade, como era de esperar (por poñer un 
exemplo, os frecuentes arroases que nadan e en 
ocasións brincan fora da auga en Baldaio ou na ría 
de Camariñas, ou os golfiños comúns que tamén 
con frecuencia poden ser vistos na ría de Arousa). 
Así mesmo nos ensinaron un arpón que non foi 
posíbel obter para o museo aínda que si nos deron 
un coitelo ferruxento e sen mango, usado para 
cortar cetáceos e outro para matar porcos feito 
aproveitando unha escofina e coas cachas de 
óso de balea. Tamén se recuperou unha queixada 
usada como lintel da porta dunha casa de Malpica.
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Mentres tanto, que pasaba coa bibliografía 
buscada?

 Francamente, non foi nada doado 
conseguila. Primeiramente houbo que enterarse 
do que estaba publicado e aí fomos de tombo en 
tombo, quer dicirse que cada traballo conseguido 
daba novas pistas para buscar outro. Outra cousa 
foi saber onde, en que institucións había que 
preguntar. 

 

As bibliotecas máis a man naturalmente eran a da 
universidade de Compostela e tamén o Instituto 
de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Con 
todo, pouco foi o conseguido e como pode verse 
tratábase de publicacións que xa tiñan os seus 
anos: Graells, 1889; Fernando de Buen, 1927; 
Sobrino Buhigas, 1917; Lence Santar, 1912... 
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algunhas conseguidas en Madrid a través de 
amigos. As máis interesantes sen dúbida: a clásica 
“Descripción del Reyno de Galizia” do licenciado 
Molina, de 1551, a “Fauna Mastológica” de Galicia 
de Lopez Seoane, 1861, e a algo máis recente 
“Mamíferos” de Angel Cabrera, que aínda que é 
do 1914 tén datos biolóxicos de interese. Tamén 
o “Diccionario de Artes de Pesca de España y sus 
Posesiones”, de 1923. Despois da celebración 
das 1as Xornadas que se citan máis adiante, 
Salvador Filella  fotocopiounos a monumental e 
imprescindible “Ostéographie des Cétacés” de 
Van Beneden. E grazas ao infatigábel pescudador 
de bibliotecas Carlos Pedreira tivemos novas 
de prensa dos anos 1923 e seguintes, algúns 
moi interesantes pois alén de ter fotos daban 
información da caza de cetáceos naquela primeira 
etapa anterior á guerra civil, así baixo o título 
“Nuevas factorías en estas costas. La pesca de 
la ballena en Galicia” Angel Bernández explica 
a fundación de factorías neste país: “... se había 
solicitado por un vecino de Madrid la autorización 
necesaria para establecer en la ensenada de 
Barra una factoría flotante para utilizarla en el libre 

Rorcual común na praza de despece da factoría de Caneliñas cara a 1925
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ejercicio de la pesca de la ballena y otros 
cetáceos... En Finisterre va a establecerse en 
breve una factoría terrestre con el mismo objeto” 
e aclara quen está realmente detrás: “Mr Ihorleif 
Christophersen, de nacionalidade noruega”, e 
segue: “La factoría de Finisterre la monta la misma 
empresa que tiene establecida la de Algeciras” e 
aínda di, fixémonos ben: “No se trata de gente 
inexperta en esta clase de negocios sino de 
industriales especializados que vienen haciendo 
sus prácticas con satisfactorio éxito... la factoría 
de Algeciras ha cogido en 1922 más de 600 
cetáceos... en lo que va de año [1923] ha cogido 
más de 800. Una de las ballenas que cayeron en 
las últimas semanas medía más de treinta metros 
de largo”. Non tén desperdicio. Naturalmente que 
os noruegueses sabían o que facían (negocio!). E 
así, sen referentes aquí do que sucedía no mundo 
enteiro, dicíase noutras páxinas: “... y a cuya 
industria debemos ayudar todos los españoles 
por las hermosas enseñanzas que encierra la 
pesquería de la ballena...”

 Con todo, a caza de cetáceos nos mares 
de todo o mundo ía en declive como o mostra o 
gráfico adxunto de Da Cruz, quen ao respecto 
dicía: “...se puede observar claramente 
como se fueron explotando salvajemente 
las diversas especies a lo largo del presente 
siglo, siguiendo siempre el único criterio de 
explotar lo más rapidamente posible los stocks 
más rentables”. Ao pouco tempo no “Boletín 
de Pescas” da “Dirección General de Pesca” 
danse estes datos:  “... entraron de 1º de julio 
de 1923 a 30 de junio de 1924 950 piezas. En 
igual período de 1924-25 las piezas cobradas 
fueron 752. Desde 1º de julio de 1925 a 30 
de junio de 1926 cayeron 549 piezas”. Como se 
ve as capturas van en diminución e ademais cada 
vez os barcos deben ir máis lonxe para conseguir 
presas, como se di na “Ilustración Financiera” de 
17.11.1926: “... obligando a internarse más a los 
barcos y consumir más carbón”, é dicir, xa non hai 
a rendibilidade inicial e os noruegueses o saben 
pois así traballan: preséntanse nun lugar, cazan 
sen límite e logo vanse. Neste caso ven un maior 
interese nas augas de Galicia e aquí se presentan; 
o buque-factoría Rey Alfonso, fondeado na ría 

de Vigo, só de abril a outubro de 1926 capturou 
398 baleas. E como se recolle en “La Compañía 
Ballenera Española y la factoría de Getares” en 
palabras de Alex Aguilar: “El olfato de los noruegos 
les advertía que los beneficios estaban en otras 
latitudes. Levantaron el vuelo”. O xa dito canto ao 
modo de obter pingües beneficios: instalarse nun 
lugar, cazar indiscriminadamente ata case esgotar 
o recurso e trasladarse a outra zona para repetir 
a operación (segundo Rey Salgado, “A Natureza 
Ameazada” 2005, aquel stock quedou reducido ao 
18% do inicial). 
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 Coas dificultades comentadas fomos 
conseguindo datos máis recentes, isto é, da 
segunda metade do S. XX e así vemos que 
máis alá dos intentos de José Chas en 1947, da 
factoría de Benzú no mesmo ano e novamente 
Getares en 1948, diversos empresarios, entre 
eles Iglesias Corral, Docampo e outros adquiren 
as accións de IBSA. En 1955 os irmáns Massó 
poñen en marcha unha factoría en Cangas, onde 
teñen a conserveira, traendo de Benzú material 
e persoal e cando pecha Getares en 1962 abren 
outra factoría en Morás (adquirida en 1977 por 
Alúmina-aluminio). En 1971 os Massó intégranse 
en IBSA. Son os anos de ouro da caza de baleas 
en Galiza. España non entrara aínda na CBI e 
porén non tiña por que atender os condicionantes 
que a Comisión ordenaba. O goberno español 
non estaba interesado no tema ou talvez o “peso” 
dos accionistas de IBSA, que non interferían 
co réxime, facía que non se cuestionara aquela 
industria. Os datos de capturas dos que dispoñía 
a administración era a que subministraba a propia 
empresa polo que aínda que existen non pode 
dicirse que sexan fiábeis, velaí o que di Humberto 
da Cruz en 1982 (Guía de los grandes cetáceos 
y actividad ballenera. Ed. Miraguano): “respecto 
a la ausencia de información científica suficiente 
proporcionada por las autoridades españolas dice 
que éstas no estaban obligadas a tenerla dado 
su reciente ingreso”. De modo semellante Héctor 
Quiroga4 manifesta: “Es a partir de 1981 cuando 
por la administración española se le exige a la 
empresa ballenera la obligatoriedad de tener en 
cada una de las factorías terrestres y en 
cada buque un libro de registro de capturas 
según la normativa de la Comisión 
Ballenera Internacional. Por ello para el 
período 1981 a 1985 se dispone de una 
información completa y detallada”. Tal vez 
por iso os datos dos cadros que seguen non 
concordan, mais en todo caso está claro 
que ata eses anos a empresa viña facendo 
o que podía, sen interferencias, e que o 
cambio veu motivado pola incorporación 
de España á CBI en 1979.

Evolución de las capturas de cetáceos desde 1868 a 1939

4. La caza de ballenas en aguas ibéricas. Ed. Deputación Provincial da Coruña. Alomenos en 1982 Quiroga foi observador en 
representación da administración española na factoría de Caneliñas.

Tomado de Humberto da Cruz, 1982
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Tomado de Humberto da Cruz, 1982

O negocio

 Como tiña ocorrido nos anos 20 a caza de 
baleas era un gran negocio. En 1976 un rorcual 
podía valer un mínimo de 20.000 dólares só de 
carne. Datos de 1979: un barco de Taiyo cargou 
378.576 kg de masa muscular e 109.146 kg de 
touciño, cola e ventresca, todo o cal supuxo un 
rendimento de 1.033.971 dólares USA. O arpoeiro 
Miguel López, en entrevista na revista Ardentía, 
2009, é de semellante opinión: “Unha balea ou un 
cachalote eran un negocio moi grande. Un xaponés 
contárame que daquela xa pagaban 10.000.000 
pts por cada unha”. Dous antigos tripulantes de 
baleeiros, Plácido Montenegro e Chuco Alfaya 
dicían: “llegamos a capturar once cachalotes en 
un mismo día”. Obsérvese a cantidade de capturas 
daqueles anos no cadro que se acompaña e 
fágase unha estimación (aínda que como queda 
dito considerando que as cifras reais deberon 
ser bastante superiores). Parece evidente que 
as poboacións de rorcuais e de cachalotes tiñan 
que resentirse, tal como se observa na gráfica 
que se xunta, relativa a estes últimos. O beneficio 
era parecido en todo 
o mundo e así o 
acredita Lino J. Pazos* 
(2000): “en 1982 los 
pescadores noruegos 
alcanzaron la cifra 
de 1963 capturas de 
cetáceos... con un valor 
aproximado de 500 
millones de ptas. En 
1998 Noruega capturó 
503 animales ... con un 
valor de 2,8 millones 
de dólares”. O mesmo 
Pazos recolle unha 
nova da Voz de Galicia 
do 24 de outubro de 
1997 que di: “El gobierno japonés pondrá a la 
venta 298 toneladas de carne de ballena... será 
vendida en bloques de 15 kilos al precio de 60.000 
pts lote”. Se os cálculos non fallan os 298.000 kg 
fan 19.866 lotes, que supoñen a desorbitante cifra 
de 1.192.000.000 pts da época! 

Tomado de Héctor Quiroga 2002

 Como se ve algunhas das publicacións 
citadas foron conseguidas con posterioridade ás 
datas da moratoria; referímolas pois concordan 
coa información consultada ata entón.
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4. Na súa ponencia J. Pueyo indicou “La ordenación y conservación de los mamíferos marinos. Una visión jurídica internacional” 
moi asisadamente propoñían: “Proceder a un adecuado intercambio de observadores radicados en los buques-factoría y 
estaciones terrestres entre países conservacionistas y países cazadores y no solo entre estos últimos con el fin de conseguir un 
verdadero sistema de inspección y control”

Que se investigaba na altura nos distintos 
territorios da Península Ibérica?

 Como queda dito os datos conseguidos a 
través do traballo de campo e ao lido no publicado 
pretendiamos engadir unha nova fonte de 
información, a que podía resultar do coñecemento 
das investigacións que se viñan efectuando por 
aqueles anos por diversos expertos na Península. 
Co fin de ter estas novas referencias ocorréusenos 
a posibilidade de invitalos a fin de saber dos seus 
traballos (e presentar os nosos). Convócase así 
o que se chamou Primeiras Xornadas Ibéricas de 
Mamíferos Mariños, que se celebraron en 
Santiago, en dependencias do Museo do 
Pobo Galego (a nosa gratitude ao finado 
Carlos García Martínez, entón director 
da institución) en agosto de 1981, baixo 
a presidencia do profesor Luís Freire, 
daquela Presidente da SGHN (e como se 
ve nas fotos, baixo a atenta mirada de Valle 
Inclán). 

 A convocatoria foi un éxito 
(seguramente porque eran tempos nos 
que xa se falaba da caza de cetáceos en 
augas galegas, así como da posibilidade 
da moratoria) e a Compostela acudiron 
científicos de talla. Na publicación das 
Actas aparecen os nomes de Carlos 
Nores da universidade de Oviedo, Gerardo 
García-Castrillo, do Museo Marítimo do 
Cantábrico, Antonio Teixeira do CEMPA de 
Lisboa, Francisco Reiner do Museo do Mar 
de Cascais-Portugal, os cataláns Esteve 
Grau e Catalina Sanpera e Antonio Martínez 
Puñal e J. Pueyo4, da Facultade de Dereito 
de Santiago. 

 As xornadas debían completarse 
cunha visita á factoría de Caneliñas, que 
tivo que facerse de modo informal dado que os 
empresarios non  contestaron á solicitude enviada 
pola SGHN para coñecer as instalacións.

Intervencións de Catalina Sanpera e Antonio Piñeiro

 E ben, unha vez obtidos os datos e 
informacións ata aquela altura, que era o que 
procedía?
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A CAMPAÑA POLA MORATORIA

 Non quedaba outra. Había 
información suficiente para saber cales 
eran os cetáceos que aparecían nas augas 
galegas e como algúns deles, os máis 
grandes, eran explotados comercialmente 
de modo non sempre aceptábel, 
contribuíndo deste xeito, aínda que fose 
nunha escala non comparábel á doutros 
países, á regresión das súas poboacións. 

 Como non podía ser doutro modo 
comezamos por achegarnos ás factorías 
que entón estaban en funcionamento: Caneliñas 
e Cangas (a de Morás xa pechara). As primeiras 
visitas foron levadeiras, máis adiante tal situación 
cambiou: non se vía ben que tentásemos 
fotografar a actividade e as preguntas sobraban; 
a impresión do momento era que os empresarios 
convenceran aos traballadores de que había uns 
ecoloxistas que pretendían acabar coa empresa 
e deixalos sen traballo. Non é necesario dicir 
que a nosa presenza nas factorías non contaba 
con autorización de ningún tipo, ao fin e ao cabo 
queriamos ver o que se facía sen avisos previos 
por parte da xerencia. As nosas visitas en 1978 e 
1979 debían ser consideradas por quen nos vía 
como as duns turistas, ou uns curiosos sen outro 
particular: nós a mirar con cara de sorpresa aqueles 
corpos inertes de 17 ou 20 m, e os empregados 
ao seu, destripando cos seus coitelos e coas súas 
botas de chatolas para non escorrer naquel piso 
cuberto de sangue que acababa no mar. Velaí 
a foto en Caneliñas onde Tucho Piñeiro 
“cargaba” co seu fillo Xurxo (fotografía páx. 
34). Que pode haber máis neutral, máis 
informal que un pai co seu fillo ao lombo? Na 
seguinte visita ao mesmo lugar atopamos 
a cancela cerrada e ao falar con xente de 
dentro acabaron dicíndonos que como se 
achegase alí Rodríguez de la Fuente e os 
seus amigos, os colgaban dun piñeiro (era 
un falar, Félix finou marzo de 1980). Algo 
semellante ocorreu en Cangas onde unha 
furgoneta da empresa cerrou o paso ao 
noso “dous cabalos”. Non faltou moito para 
que caésemos ao mar.

1980, Día do M. Ambiente no Toural, Santiago. Arq. SGHN

Recollendo sinaturas en Santiago. SGHN

O autor acabando a pintura da balea
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 As cousas puxéronse feas 
e desde entón houbo que facer 
as observacións a distancia (ao 
contrario que os científicos cataláns 
que estudaban as capturas, 
digamos que asepticamente, 
medindo corpos, tomando 
fotografías e andando polas 
factorías “como Perico por su casa”, 
velaí o insuperábel libro “Chimán” 
de Alex Aguilar). Pode notarse que 
moitas das nosas fotos están feitas 
con teleobxectivo.

 En 1980 a SGHN acordou 
adicar o Día Mundial do Medio 
Ambiente ao asunto da caza das 
baleas. Con tal motivo montáronse 
paneis explicativos na praza do 
Toural de Compostela e comezouse 
coa recollida de sinaturas para 
presentar ao goberno solicitando a 
moratoria (entre a moita xente que 
asinou habíaa coñecida, como por 
exemplo o político Xosé Manuel 
Beiras ou o escritor Antonio Gala).

 Ademais construíuse unha 
balea con tea rechea con globos 
cedidos por El Pilar Grandes 
Almacenes, balea que en dias 
sucesivos foi paseada por varias 
cidades galegas (Santiago, A 
Coruña, Ferrol e Vilagarcía cando 
menos) para sorpresa de cantos a 
vían enriba do Land Rover de Álvaro 
Sanjurjo, automóbil que contaba 
cunha estrutura metálica para o 
transporte das embarcacións do 
clube náutico de Pontecesures. A 
exhibición era seguida discretamente 
pola policía de maneira que cando 
o noso coche rodaba por unha rúa 
na Coruña, outro da forza armada ía 
en paralelo por outra. A balea tamén 
estivo no peirao de Ferrol onde 
estaba detido o Rainbow Warrior, o 
barco de Greenpeace. 

A balea polas rúas da Coruña. Arquivo SGHN

Recollendo sinaturas en Ferrol. Xan Silvar observa o guapo que está o seu coche. Arq. SGHN

Vixiando o “Lobeiro”
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Material elaborado durante a 

campaña da moratoria (sobres, 

carteis e camisetas).

Pegatinas (algunhas asinadas tamén por Greenpeace) e colgantes 

(de Jaime Barreiro, Paparolo), usados durante a campaña 

Pintadas nas rúas
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 Que ocorría naquela altura, alén 
das actividades da SGHN?. O 27 de abril de 
1980 houbera un atentado con explosivos 
en Marín contra os baleeiros IBSA I e IBSA 
II, abarloados naquel peirao, co resultado 
de danos moi graves nun deles e mais 
leves no outro, que foi refrotado. Moitos 
culparon do sucedido ao Sea Sheperd 
e a Paul Watson, antigo membro de 
Greenpeace e que xa atacara en Lisboa 
ao baleeiro pirata “Sierra”, que tiña a súa 
base en Canarias. A Greenpeace pedíanlle 
10 millóns de ptas de multa. A mediados 
de xuño daquel ano varias 
zodiacs daquela organización 
impediran que o IBSA III arponara 
cetáceos, polo cal a Armada 
obrigou ao barco ecoloxista a 
dirixirse a Ferrol onde quedou 
custodiado pola forza pública. 
A SGHN mantiña contactos coa 
tripulación (John Castle durmíu 
na nosa casa do Preguntoiro) e 
tiveron unha intensa relación con 
Xoan R. Silvar, Xabier Porta e 
outros socios da SGHN daquela 
cidade (que os axudaron na 
sorprendente fuxida do barco, 
por certo foi causa da destitución 
dun moi alto cargo militar).

Publicacións derivadas da realización da campaña a prol da moratoria na caza de cetáceos, a segunda no ano 1989

O Rainbow Warrior detido en Ferrol

Nun hotel de Corcubión. De dereita a esquerda: Carlos Durán e Mari Mosquera, o autor 

destas liñas, Tucho Piñeiro (con visera), Remi Parmentier no centro e outros tres membros de 

Greenpeace á esquerda.
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Escrito enviado a outras asociacións 

 Naquel verán tres membros da SGHN 
viaxamos a Madrid para reunirnos con outros 
interesados na moratoria. Unha das persoas 
coas que estivemos foi Humberto da Cruz, quen 
seguramente se encargou de “mover” o tema no 
seo do propio goberno. Humberto, que estivo 
vinculado a Esquerda Unida, tivo cargos políticos 
durante o primeiro goberno de Felipe González. 
Non podemos perder de vista a situación política 
do estado español: Franco finara no 1975 e a partir 
de aí é cando algunhas cousas foran cambiando. 
España entrara nunha etapa de democracia, 
aínda que con resistencias e vixiancias. En 
outubro de 1978 fora aprobada a Constitución. 
En 1982 González presidíu o primeiro goberno 
socialista, moi consciente  de que outros países 
observaban a evolución política de España. Felipe 
tiña que conseguir a aprobación internacional e a 
moratoria na caza das baleas (actividade mal vista 
por moitos gobernos) era unha baza, pequena se 
se quere, pero unha mostra do cambio. O propio 
Humberto publicou un libro co título “Guía de los 
grandes cetáceos y actividad ballenera” no que 
entre outras consideracións dicía: “...dificilmente 
se puede abordar con un mínimo de seriedad 
cualquier debate en torno a las medidas a 
adoptar para evitar que el estrecho economicismo 
imperante imponga su ley en este campo”.

 Ao mesmo tempo outras circunstancias 
mudaran na caza das baleas. A adhesión á CBI 
en 1979 non foi exactamente unha mostra de 
boa vontade por parte de IBSA. Por que ía perder 
aquela situación de privilexio que lle permitía 
facer tan bos negocios? A resposta estaba fóra: 
a Comisión Baleeira Internacional obrigou aos 
estados compradores de produtos derivados 
dos cetáceos (no noso caso, o Xapón) a que 
este comercio se fixera con países que estiveran 
integrados na propia CBI, precisamente co fin de 
poder efectuar un mellor control das capturas e 
este foi un dos motivos para a entrada de España 
na CBI. Outra foi a ameaza dos EEUU de dificultar 
certos intercambios comerciais. En calquera caso 
a posición de España nas reunións da CBI anos 
1979, 80 e 81 foi a de apoio a Xapón e aos países  
anti-proteccionistas, negociando duramente para 
aumentar os cupos asignados.
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Diversas notas da prensa da época e B.O.E. ampliando a concesión á actividade de IBSA
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De arriiba a baixo, 

os baleeiros Lobeiro, 

IBSA I e IBSA II.

O Lobeiro, o 

Carrumeiro e o IBSA 

II foron afundidos 

“para crear biotopos 

favorables á cría de 

peixes”.

Foto inferior: 

mercante xaponés 

para recoller carne 

de balea, ancorado 

en Ribeira. Foto do 

autor

 A campaña de recollida de sinaturas 
para presentar diante da administración ía ben. 
Diversas asociacións estaban interesadas en 
que se conseguira a moratoria e nesta recollida 
de firmas ademais da SGHN participaron ASECA, 
AEPDEN, ADEGA, Amics de la Terra FAT, 
Andalus, Asociación Canaria para la Defensa de 
la Naturaleza, Comisión Ecolóxica do Ateneo da 
Coruña, GEG, Grup Balear d´Ornitologia i Defensa 
de la Naturalesa, MEVO e Katagorri Taldea.

 Ademais recibimos o apoio do Nucleo 
Portugués de Estudo e Protecçao da Vida 
Selvagem,  Animal Welfare Institute of America, 
UICN, Marine Action Center e Centre Ecologique 
de Port-Au-Saumon (Canadá).

 Deste modo presentouse un escrito na 
Subsecretaría de Pesca amparado por 120.000 
sinaturas pedindo o cese das actividades 
baleeiras, facéndoo chegar a todos os partidos 
políticos e que deu como resultado a formulación 
de interpelacións parlamentares. O 16 de 
decembro preséntase unha proposición non de lei, 
aprobada en febreiro de 1982, sobre o cesamento 
da actividade industrial na caza das baleas. 
Finalmente a delegación española levou á CBI 
na súa 34 reunión da Comisión o voto favorábel 
á moratoria, que foi decisivo para a aprobación da  
paralización das capturas.

 Nas xestións tendentes a manter a 
actividade da industria baleeira sempre se 
entendeu que un accionista en particular tiña 
un status que lle permitía mover os fíos desde a 
sombra, e cando dicimos “mover fíos” referímonos 
aos contactos que este persoeiro tiña a tódolos 
niveis, incluído o político. Falamos de Manuel 
Iglesias Corral e, así, mentres que a campaña por 
un lado tentou resaltar que a familia Massó obtiña 
grandes beneficios da matanza de cetáceos polo 
que había que facer un boicot aos produtos das 
súas empresas (velaí o lema en carteis e pegatinas: 
“Non merques conservas Massó, os asasinos 
das baleas”) por outro lado tamén se elaboraron 
carteis co lema: “Buscase. Manuel Iglesias Corral, 
o principal interesado en que a matanza de baleas 
continúe”, que se colocaron por diversos lugares 
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sempre con moitas precaucións, polo temor a 
algunha posíbel repercusión de índole policial ou 
xudicial.

 O currículo de Iglesias Corral pode 
cualificarse de espectacular. Nado en 1901, foi un 
dos políticos máis destacados tanto antes como 
despois da ditadura franquista e un auténtico 
exemplo de político camaleónico que sabía 
adaptarse ás circunstancias do momento. Na súa 
mocidade participou na redacción do Estatuto de 
Autonomía de Galiza e foi deputado polo Partido 
Republicano Gallego, alcalde da Coruña e Fiscal 
Xeral da República. Despois da guerra civil exerceu 
como avogado (decano do Colexio de Avogados 
da Coruña), presidente da Academia Galega de 
Xurisprudencia, senador pola UCD e presidente 
provincial deste partido,  pasando logo a Alianza 
Popular. Foi ademais presidente de Frigoríficos 
do Noroeste, conselleiro do Banco do Noroeste 
e secretario do consello de administración de La 
Voz de Galicia. En IBSA foi Secretario do consello 
de administración durante catro décadas. Tal era a 
montaña que debiamos mover.

 Volvendo aos escritos que se entregaron 
ao goberno solicitando a moratoria hai que dicir 
que na documentación tamén se tiña en conta a 
situación dos traballadores das factorías, a cal se 
consideraba entre os outros puntos:

1. Moratoria indefinida na caza de cetáceos.
2. Definición pública do Goberno sobre o tema e 
inclusión da protección dos mamíferos mariños na 
Lei Xeral do Medio Ambiente.
3. Actitude activa proteccionista do goberno 
español no terreo internacional.
4. Reabsorción dos traballadores, que deben 
pasar a un traballo substitutorio.

 Efectivamente IBSA contaba con arredor 
de cen empregados e empregadas (algúns falan 
de ata 130). En xeral estaban satisfeitos co seu 
traballo, que consideraban que era como outro 
que puideran levar a cabo en calquera outra 
industria, tanto os que ían nos barcos como os e 
as que traballaban en terra, e manifestaban que 
se puideran continuarían a traballar na mesma 

Folla de control de capturas polos tres barcos en 1980. Os datos de 

capturas que se acompañan nesta folla conseguíanse grazas a unha 

persoa que traballaba na baleeira e nolos pasaba; evidentemente se-

ría para nós imposíbel estar a pé de factoría cada día.

Cartaz co lema: “Buscase. Manuel Iglesias Corral, o principal 

interesado en que a matanza de baleas continúe”
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Factoría de Caneliñas, lonxe de miradas induscretas e sen problemas 

por contaminación ou por olores indesexados 

empresa (aínda que este traballo levábase a cabo 
só en parte do ano e moitas persoas combinaban 
este oficio con outros). 

 Durante anos os primeiros eran 
estimulados por medio de primas de diversa contía 
que recibían polas capturas (para que apreixaran 
o maior número de exemplares, e veces houbo 
en que perderon cetáceos por traer mais dos que 
era posíbel para levar amarrados nos costados 
do barco), así Jesús Caamaño, un dos vixías 
que desde o “niño de corvo” do barco axexaban 
o mar en percura dun surtidor, dicía: “Chegaron a 
pagarnos ata 8.000 pts por cada balea ademais 
do salario”, informando tamén da captura dunha 
balea azul de case 30 m.

 No xornal de entón onde se recolle a 
entrevista, lese: “Los que como Jesús vivían 
de la caza de cetáceos eran gente con suerte. 
Trabajaban de junio a noviembre y no se  alejaban 
más de cien millas. No tenían que luchar horas y 
horas con redes y nasas, solo afinar la puntería y 
regresar a tierra con la caza pegada a un costado 
del barco. Aquello, cuenta Caamaño, era un buen 
medio de vida, un medio que se acabó de repente 
en 1985”.

 Xa moitos anos antes noutra publicación, 
comentando o traballo en terra, escribíase: 
“durante las horas de trabajo no se ve más que 
sangre por todas partes, grasa que casi no se 
puede andar por la exposición que hay de caerse; 
moscas de todas clases, colores y tamaños, y 
olores malos, que algunos dicen insoportables; 
pero allí hay vida industrial, hay negocio”. Claro 
que había negocio. Por poñer un exemplo dígase 
que en 1980 cazáronse segundo os nosos datos 
270 exemplares (non concordan cos indicados nas 
táboas que se acompañan; o lector pode facer os 
seus propios cálculos), que se pagaron arredor de 
20.000 dólares/exemplar, do cal resultan 5.400.000 
dólares; se por aquelas datas o cambio dólar/peseta 
era aproximadamente 1$  = 72 pts o beneficio foi 
de 388.800.000 pts nun ano!! Naturalmente IBSA 
fixo o posíbel para evitar o inevitábel; o devandito 
Humberto da Cruz sinala: ”La actitud española 
ante la CBI resulta clara en el informe presentado 
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en 1981 por la Subsecretaría de Pesca donde 
no solo admite haber llegado a acuerdos con 
otras naciones balleneras a fin de beneficiarse 
mutuamente sino que admite igualmente el haber 
cazado gran número de ballenas por debajo de las 
tallas mínimas establecidas”.

 De calquera maneira a moratoria non 
é certo que chegara de repente; levaba anos 
sendo algo anunciado, unha posibilidade que a 
propia empresa tiña presente, se ben a ocultaba 
aos seus traballadores (en todo caso procurando 
que chegase o máis tarde posíbel e mentres 
facía caixa). Xa en 1946 tíñase celebrado en 
Washington unha reunión, precursora da CBI, 
convocada polo alarmante descenso nas capturas 
en todo o mundo. En 1972 a Conferencia das 
Nacións Unidas para o Medio Ambiente celebrada 
en Estocolmo pedía unha moratoria por dez anos, 
algo que non se levou a cabo pola forte oposición 
de Xapón e da Unión Soviética. Finalmente a 
reunión da CBI celebrada en Brighton, Inglaterra, 
en 1982 acordou a moratoria, a levar a cabo desde 
1986. Mentres puido, IBSA foi unha oportunista 
e xa queda dito que a documentación da que 
dispoñía a administración sobre capturas ata 1981 
non era fiábel. Ademais, como sinala Humberto 
da Cruz: “al margen de las exportaciones a Japón 
existen ventas internas incontroladas destinadas a 
industrias de alimentación que utilizarían carne de 
ballena sin referirlo, lo cual constituye un notable 
fraude al consumidor así como ventas a la industria 
del calzado y a diversas industrias químicas”.

 Manuel  “Romero” (Manolo Hermelo), que 
foi xefe de mantemento da conserveira de Cangas, 
nunha entrevista da Voz de Galicia o 17 de febreiro 
de 2016, tamén comentaba: “La  ballena se vendía 
mucho en el sur para pinchos morunos. Sazonada 
con especias la gente pensaba que era carne. 
La compraban en grandes cantidades porque les 
resultaba más barata que el pollo o el cordero”. O 
dito: un fraude ao consumidor.

 Ao final IBSA a través do representante 
do goberno español ante a CBI pretendeu que 
se lle dera un cupo de “caza científica” (30 a 50 
capturas/ano) o cal non foi aceptado, ou ben 

Factoría de Cangas. Arriba: o traballo de enganchar as capturas ao 

mencer
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que se considerara que a caza aquí era similar 
á dos países aboríxenes e debía continuar, o 
cal evidentemente tampouco foi aceptado. Os 
traballadores pola súa parte naturalmente fixeron 
o posíbel para que a industria continuara aberta 
levando a cabo accións como ocupar un barco 
da factoría en Corcubión ou manifestándose 
ante o Parlamento galego, onde foron obrigados 
a disolverse pola forza pública. Tiveron durante 
un tempo, iso si,  as axudas por estar no paro, 
mais todo se acaba e por outra parte ofrecéuselle 
ir á pesca do peixe espada a Sudamérica, aínda 
que en dous anos rematou. A empresa non quixo 
involucrarse en buscar solucións e en pouco 
tempo todo quedou en nada: uns, ricos, os outros 
a buscar a vida.

 Dis que o tempo todo o cura (ou polo menos 
quita ferro). Andando os anos tivemos ocasión 
de entrar en contacto con diversas persoas que 
no seu día traballaron en IBSA, ben nos barcos, 
ben nas factorías de terra (por exemplo nas V 
Xornadas de Pesca do Pindo en 2010). Claro 
que lembraban os tempos pasados, cando eran 
máis novos e cando traballaban nunha empresa 
que pagaba puntualmente, horas extras incluídas. 
Unha desas persoas coas que falamos foi Miguel 
López, o arpoeiro (ou como din os portugueses, 
o trancador), oficio que aprendeu de vascos e 
noruegueses e que traballou primeiramente no 
estreito de Xibraltar. El foi o que capturou a última 
balea (mellor o último rorcual) que se procesou 
nas factorías galegas, concretamente na de 
Caneliñas. Entre outras cousas foi quen nos falou 
do “niño de corvo” e como cando o mar se movía 
algúns vomitaban nun caldeiro, o que nos dixo 
que de “ballena a la vista” ou “por ali resopra” 
nada de nada, o que se berraba era “toda”, a 
toda máquina en dirección a onde se vira o sopro 
do cetáceo. Miguél é un home amábel, agora 
algo xordo dun oído, que non ten inconveniente 
en dicirnos que durante anos navegaban sen a 
presenza de inspectores a bordo e que algunhas 
veces cazaban o que non se debía, como rorcuais 
de talla inferior á permitida ou femias preñadas. 
Nunha ocasión arponaron un rorcual azul tan 
grande que o barco non podía con el e tiveron que 
abandonalo. Algunha vez, para probar o canón, 

Miguel López co autor
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De dereita a esquerda Alex Aguilar, Tucho Piñeiro, Javier Santiago e 

Araceli Hidalgo, Alfredo López e Marta Dacosta e finalmente o autor 

destas liñas

UNHA OPORTUNIDADE PERDIDA...

 Si. Chegou a moratoria e as factorías 
baleeiras pecharon. Foi pasando o tempo sen 
que para aquelas instalacións houbera un destino 
manifesto. Téñennos dito que Caneliñas pasou a 
ser propiedade dun banco, que houbo o proxecto 
de facer alí unha piscifactoría e tamén se falou 
de que se ían urbanizar os terreos e en Cangas 
facer un porto deportivo de luxo. Nada. Peor 
que nada. Algunhas pezas foron levadas polos 
Massó e poden verse no museo de Cangas entre 
instrumentos náuticos, mostras da actividade 
conserveira e maquetas de embarcacións. Parte 
do que había vendeuse como chatarra e ademais 
houbo roubos. Na actualidade o lugar onde se 
troceaban as baleas, onde se percibía aquel 
olor característico, onde se sentía o ruxeruxe da 
maquinaria e aquel ir e vir de homes e mulleres é 
hoxe en día unha pura ruína, como un cachalote 
ao que lle deixaran só o esquelete ou aínda peor, 
pois o lixo e a desorganización imperan por todas 
partes.

 Todas as persoas coas que falamos, 
fosen traballadores, ou ecoloxistas ou os 
mesmos científicos que alí estiveron, concordan 
en que debeu facerse un museo, alomenos 
nunha das factorías, algo que sería moi atractivo 

teñen disparado contra outras especies, por 
exemplo contra candorcas. “O problema era que 
tiñas que traer pronto a terra as capturas pois se 
non estragábanse” e por iso non podían ir lonxe 
nin cazar máis de dúas ou tres pezas, aínda que 
houbo veces que se duplicou esta cifra. Cousas 
daqueles tempos. Na miña biblioteca gardo como 
ouro en pano un libro que me regalou: “Vida y 
muerte de las ballenas”. O contido non é nada 
especial, pero o mellor é a dedicatoria: “A Xosé 
M. o derradeiro arpoeiro de baleas con moito 
agarimo”. A pé de páxina, a lápis, escribín eu: 
“Miguel López comenzó cazando cachalotes en 
los años cincuenta en Ceuta y acabó arponeando 
el 21 de octubre de 1985 la ultima ballena que se 
pescó en España”. Son verbas tomadas de Alex 
Aguilar, no seu libro “Chimán”.

Situación de derrubio e ruína no interior da factoría de Caneliñas
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turisticamente e que preservaría a memoria da 
actividade e das xentes do lugar. 

 Durante anos o primeiro que chamaba 
a atención do visitante da factoría de Caneliñas 
eran dúas xigantescas queixadas que abeiraban 
unha das portas de entrada. Tivemos ocasión 
de fotografalas nas nosas primeiras visitas. 
Correspondían segundo a bibliografía consultada 
ao primeiro rorcual que se colleu nesta última etapa 
de caza. Así o relata Lino J. Pazos: (Balleneros, 
Barcos factorías,,, siglo XX. Ed. Damaré, 2008) “La 
primera pieza que se cobra en este nuevo período 
es una ballena de considerables proporciones que 
tiene que ser desguazada en la propia playa ya 
que las nuevas instalaciones aún se encontraban 
en construcción. El cetáceo medía 24 m de largo 
y llevaba una enorme cría en sus entrañas. El 
gerente en persona toma la decisión de que se 
respete la mandíbula del animal para que sea 
conservada como recuerdo de tan significativa 
fecha”. 

 Cincuenta anos despois a apatía, a desidia, 
cecais o gamberrismo foron causa de que un lume 
acabase con tan magnífica testemuña, como pode 
verse nas fotos que se xuntan. Talvez nada mellor 
que esta queixada para simbolizar o ocaso dunha 
actividade e unha oportunidade que se deixou ir.

 Non ocorreu outro tanto noutros territorios 
que teñen a gala ser países mariñeiros, de 
ter unha historia de navegacións, mesmo de 
descubrimentos. Velaí sen ir máis alá o que ocorreu 
noutro dos lugares con tradición de caza de baleas 
como o País Vasco ou as illas dos Azores. Como 
tivemos ocasión de comprobar e para nosa envexa 
en varias daquelas illas se conserva a memoria e 
mesmo reconverteuse a actividade ofrecendo ás 
persoas interesadas a posibilidade de observar 
cetáceos no mar; diversos museos (algúns 
non pasan de ser unha habitación) conservan 
ferramentas, fotos, documentos, e mesmo na illa 
de Pico reconvertéronse algunhas edificacións, 
anteriormente adicadas a gardar os botes cos que 
se perseguía aos cachalotes, para ter un bo Museo 
dos Baleeiros. Mantense aberto algún edificio 
usado tradicionalmente como atalaia e é coñecido 

Diversas fotos 

da factoría de 

C a n e l i ñ a s . 

Obsérvese a 

situación inicial 

e a actual, de 

l a m e n t a b l e 

abandono
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Foto tomada de Tourinews (www.tourinews.es)

en todo o mundo o café de Peter en Horta, Faial, 
que garda unha incomparábel colección de dentes 
e ósos tallados ou gravados.

 E se non nos limitamos aos Azores velaí 
está o exemplo de Noruega, país onde un grupo de 
persoas xuntáronse para mercar, por subscrición 
popular, o que foi o noso IBSA I para transformalo 
en museo que agora exhiben con orgullo e do que 
se benefician como reclamo turístico. Segundo 
Aguilar custou 1000 pts, mentres que para Pazos 
foron 120.000 libras.

 En todo caso como di un xornal: “supieron 
valorar su valor patrimonial e histórico y lograron 
salvarlo del desguace para convertirlo en una de 
las principales atracciones del único museo de la 
ballena de Europa”. Para eles unha xoia cultural 
na que poden empaparse da historia baleeira 
daquel país. Se alguén o visita non lerá “IBSA 
I”, senón “Southern Actor”. Ao fin e ao cabo nós 
renunciamos a el.
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Sá de cetoloxía do Museo de Historia Natural que SGHN ten en Ferrol

... E UNHA OPORTUNIDADE EN MARCHA

 Ao longo do estudo dos seres que viven no 
mar, da súa peripecia vital e da interacción entre 
a especie humana, a nosa, e os outros habitantes 
deste planeta, fomos conseguindo coñecementos 
así como diverso material que en boa lóxica debe 
ser preservado e posto a disposición do público 
en xeral, e en especial das novas xeracións para 
que poidan achegarse á nosa propia historia, a 
historia das transformacións que o home realiza 
nos ecosistemas. 

 A iniciativa da SGHN de creación dun 
museo que puidese recoller canto poden atopar 
nas súas andainas os membros deste colectivo 
forzosamente tiña que completarse co relativo aos 
réptiles e aos mamíferos mariños. Pouco a pouco 
e grazas á dedicación altruísta de moitos, incluída 
a CEMMA, foise complementando o xa existente 
ata ser o que é hoxe, algo imprescindible nun país, 
o noso, con tantos quilómetros de litoral. 

 Non andamos sobrados os galegos de 
institucións que se ocupen nesta actividade e 
concretando xa ao caso que nos interesa (os 
cetáceos) en Galiza alén do xa citado Museo de 
Massó, só existe outro en San Cibrao, Lugo (o 
Museo Provincial do Mar). Hai algúns restos óseos 
noutros lugares como o museo da Universidade 
de Santiago, o Museo do Mar de Vigo, o da Pesca 
en Fisterra (a charla con Alexandre Nerium paga 
a pena), o Museo do Mar de Laxe, o de Man en 
Camelle e algún outro. De aí a importancia do 
museo da SGHN en Ferrol, grazas ao traballo de 
Xoan Rodríguez Silvar e outros compañeiros e 
onde non foi menor a participación de Juan Ignacio 
Díaz da Silva e de Yosi. 

 Outra oportunidade en marcha a 
salientar está na creación da devandita CEMMA 
(Coordenadora para o estudo dos Mamíferos 
Mariños), unha ONG galega que sorprende pola 
calidade dos seus estudos sobre cetáceos así 
como polas actividades de recuperación dos 
mesmos. Foi precisamente esta Coordenadora 
quen acordou celebrar cada ano o “Día da Balea” 
e neste 2022 invitar a Xoan R. Silvar e a Xosé M. 

Penas Patiño para que rememoraran a campaña 
a prol da moratoria na caza de baleas, que ambos 
agradecen.

 Canto ás mencións feitas indicando que 
a caza de cetáceos é unha parte importante da 
nosa historia consúltese o texto de Rey Escariz: 
“En el trayecto de la desembocadura de la ría de 
Coruña hasta en cabo Ortegal existía un punto de 
recalada para los balleneros, el Prioiro, fundado 
por el convento de Sobrado... El monarca D. 
Sancho (refírese ao rei de Galiza Sancho IV, fillo 
de Afonso IX o Sabio) desde Lugo concedióle al 
referido convento un quiñón de las ballenas que se 
matasen en el puerto del Prioiro...”. O documento 
está datado en 1286. Se se botan as contas, 
entre ese ano e 1985, cando se cazou a última 
balea, van case 700 anos. 700 anos de caza de 
baleas, mais innegabelmente 700 anos tamén de 
desenvolvemento económico do litoral, 700 anos 
de historia de Galiza.
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 As baleas son un símbolo, o símbolo do maltrato á natureza, 
e a súa caza a representación da soberbia humana e da miopía 
dalgúns. Estas páxinas van dedicadas a cantos loitan por un mundo 
ecoloxicamente máis sustentábel. Ningún esforzo é pequeno ou 
inútil. Non perdamos a esperanza, pero non deixemos de empurrar.

"Este Paspallás monográfico recolle a información presentada 
na video-conferencia "O final da caza de baleas" organizada 
pola CEMMA o 21/10/2022 co gaio do Día da Balea, coincidindo 
cos 40 anos da moratoria internacional da caza de baleas"



Onde estamos e como nos organizamos
SGHN organízase por delegacións e seccións.
Podes ver o detalle e contacto das mesmas en
https://sghn.org/sghn/directorio/

Museo
 Ten unha estrutura expositiva 
distribuída en dous andares. No 
andar baixo está a recepción, o salón
de actos, biblioteca, laboratorio e 
sala de lectura.
 O andar primeiro hai dúas 
salas, que suman uns 500 m2, con 
módulos didácticos atendendo á súa 
temática.
 O MHN está aberto gratis 
ao público grazas a un convenio co 
Concello de Ferrol. As instalacións 
abre todos os días, agás luns, 1 de 
xaneiro e o 25 de nadal. O horario é 
de 9:30-13:30 h e de 16:30-20:30; os 
meses de xullo e agosto é festivos é 
de 10-14 h.
 O MHN of rece v is i tas 
guiadas a grupos maiores de cinco 
ou máis persoas baixo demanda e 
visitas libres.

Calamar xigante (Architeuthix dux)

¡COLABORA CONNOSCO! 
 O labor da SGHN precisa da colaboración dos seus socios e simpatizantes, tanto nos labores 

administrativos, coma nas actividades. Suxire, propón, aporta as túas inquedanzas na túa Delegación, na 
túa vila ou en calquera das Seccións existentes. Calquera aportación é benvida e necesaria.

A SGHN é unha asociación legalmente 
inscrita no Rexistro Nacional de 

Asociacións co nº 584.918, inscrita no 
rexistro de Entidades de carácter ambiental 
da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 

2009/0110 e co número AO/C-000/382 no 
Rexistro de Asociacións Culturais Galegas.

 A Sociedade Galega de Historia 
Natural (S.G.H.N.). Fundada en 1973, 
é «unha asociación independente e 
científica, dedicada ó estudo, divulgación, 
conservación e defensa da natureza e 
do medio ambiente, que non tén na súa 
actuación fins lucrativos» (Art. 5º dos 
Estatutos).

Publicacións
 D i v u l g a m o s os 
coñecementos e a concienciación 
a través de diversas publicacións 
como
Paspallás, revista divulgativa 
BRAÑA, revista científica
Atlas, somos os autores do primer 
atlas de vertebrados de Galicia, 
revisión dos hérpetos e tamén de 
invertebrados, en curso o Atlas de 
especies exóticas invasoras e outros 
máis de insectos.

Custodia do Territorio
 Dirixida a rehabilitar hábitats 
para especies como a conícora 
(Vanellus vanellus), cardo das 
ribeiras (Eryngium viviparum), sapiño 
de esporóns (Pelobates cultripes) 
e resto de fauna e flora asociada a 
hábitats lacustres.

 Actualmente temos en 
propiedade 1,32 ha en veigas 
asolagables da chaira limiá (zona 
húmida Antonio Villarino)
Alugados ó Bantegal 37,94 ha
Acordos de custodia 20,72 ha
Un total de 97 predios e 59,98 ha

 Somos parte fundadora de 
Terras do Mandeo, constituida por 
Rabo de Galo, GN Hábitat e SGHN, 
con 26,83 Ha en custodia.
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Ti debes ser o cambio que desexas ver no mundo.
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)

¡FAITE SOCIO! ¡Apoia a labor da SGHN en defensa da Natureza Galega!
Cubre e envía unha fotocopia desta ficha ó apdo. nº 330, C.P. 15780 de Santiago de Compostela. Se sinas 
electronicamente enviaa a sghn@sghn.org
Se domicilias o pago dos recibos, entrega unha copia no teu Banco / Caixa de Aforros.

Apelidos: _____________________________________ Nome: _____________________________________________
DNI:_________________________________________  Data de nacemento*: _________________________________
Correo electrónico: _____________________________  Teléfono: ___________________________________________
Enderezo: _______________________________________________________________________________________
Localidade: ___________________________________  Código Postal: _____________ Provincia: ________________
Sinatura (física ou dixital con DNI electrónico)   Data:_______________________________________

No caso de socios familiares indicar o nome da segunda persoa
Apelidos: _____________________________________ Nome: _____________________________________________
DNI:_________________________________________  Data de nacemento*: _________________________________
Correo electrónico: _____________________________  Teléfono: ___________________________________________
Sinatura (física ou dixital con DNI electrónico)   

Área/s de interese:    Astronomía e Contaminación Lumínica  Botánica
 Entomoloxía  Herpetoloxía       Ornitoloxía 
 Vertebrados Mariños  Outras: __________________________
Categoría de Socio (riscar no x)
 Xuvenil (ata 18 anos) 20,00 EURO/ano   Estudiante (ata 25 anos)        30,00 EURO/ano
 Numerario  40,00 EURO/ano   Familiar** (dúas persoas no mesmo domicilio)      60,00 EURO/ano
 Protector (aboar dunha soa vez o equivalente a un mínimo de 50 cotas de numerario) 2.000,00 EURO

PAGO DAS COTAS:
- A mellor opción é que indiques ó teu Banco/Caixa que realice un ingreso automático na nosa conta, na data que queiras do 1º 
trimestre anual (solicítanos o nº de conta), xa que así aforramos os custes de emisión de recibo, que pode chegar a ser o 5% 
da cota. (lémbrate de informarnos desta opción e a data elixida).
- A segunda opción é a domiciliación bancaria, para elo cumprimenta os datos que se piden a continuación.

Sr. Director do Banco/Caixa: __________________________________________________________________________
Sucursal nº _________________________ en (localidade) __________________________________________________
Prégolle que admita os recibos que no sucesivo lle remita ó meu nome a Sociedade Galega de Historia Natural e os cargue 
a miña conta nº (IBAN) __ __ __ __  __ __ __ __   __ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __***
Sinatura (física ou dixital con DNI)     Data:

A S.G.H.N. usará estes datos exclusivamente para os propios fins organizativos e cumprindo a Lei Orgánica 15/1999 de 
13 de nadal, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do 
Consello do 27 de abril de 2016. Estes datos non son cedidos a terceiros salvo nos casos de obriga legal ou emisión de 
recibos. Coa sinatura de solicitude para asociarse, consíntese en que SGHN comunique ó socio as actividades, novas e 
comunicacións relacionadas coa actividade da asociación.
Dacordo coa Lei, poderá exercer dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, mediante escrito á 
SGHN, apartado de correos nº 330, 15780 Santiago de compostela (A Coruña).
* Imprescindible indicar a data de nacemento ó estar limitadas algunhas categorías de socios pola idade. 
** Indicar o nome, idade e DNI das dúas persoas
*** Por favor, indicar o IBAN completo da conta (20 díxitos) 


