
O Caurel é un concello situado no sueste da
provincia de Lugo. Limita cos concellos de
Quiroga, Pedrafita do Cebreiro, Samos, A Pobra
do Brollón e tamén con algúns concellos da
provincia de León (Oencia e Barxas). No 2019 a
Serra do Caurel foi declarada Xeoparque Mundial
da Unesco, o que supón un recoñecemento dos
seus valores xeolóxicos.
Os habitantes do Caurel maioritariamente
traballan na canteira, un lugar onde se extrae a
lousa. Actualmente está en funcionamento a 
situada na aldea da Campa. Neste servizo
atópanse traballando actualmente 70 persoas
das cales viven no Courel 40. 
Tamén destaca como fonte de ingresos na
economía do concello o sector dedicado ao ocio,
fundamentalmente o turismo rural. Este é unha
actividade turística que se realiza nun espazo
rural e natural. Hai varios tipos de aloxamentos:
as casas rurais, albergues, cabanas, bungalows,
camping, caravana… Tamén existen restaurantes,
que poderíamos incluír neste sector. Pensamos
que no Caurel este é un sector importante, porque
atrae turistas que queren ver algo diferente do
seu medio porque a maioría viven en cidades e
queren desconectar. Ademais pódense facer
moitas rutas, ir ao río, ver covas, facer escalada,
desfrutar da paisaxe…
O turismo científico tamén é unha forma de
turismo cuxa motivación é un interese pola
ciencia ou a necesidade de realizar estudos e
investigacións científicas. Debido á presenza da
Estación Científica da Universidade de Santiago
de Compostela, esporadicamente algúns
científicos ou técnicos alóxanse alí e pasan
temporadas estudando fauna, flora e xeoloxía das
nosas montañas.
Pero quizais para calquera pobo, o máis
importante é ter un forte sector primario. A
gandería probablemente tivo un papel importante
na evolución do ser humano. A súa sociedade e
modo de organización mudou de ser nómade e
se-
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dentaria, agricultora e gandeira. Por unha banda, fixo
ter o alimento máis dispoñible pero tamén fixo
comezar a depender dun territorio e defendelo.
Que é o sector primario? O sector primario é o
conxunto de actividades relacionado coa obtención
de recursos con pouca ou ningunha manipulación
como son a agricultura, a gandería, a apicultura, a
silvicultura, a caza ou a pesca. Este sector
proporciona alimento sen ter que depender doutros
países, o cal suporía un aumento de custos e unha
dependencia deses países. Existe certa tendencia na
sociedade a non valorar estes traballos esquecendo
que son a base da subsistencia de todas as persoas,
ademais do evidente beneficio da gandería que é
obter un alimento rico en proteínas.
A gandería evolucionou non só desenvolvendo
maquinaria que axude nos traballos, senón tamén na
creación e selección de individuos ou razas máis
adecuadas para cada tipo de uso (por exemplo, vacas
de leite ou de carne) e para cada tipo de climatoloxía.
No Caurel este tamén é un sector importante, aínda
que co envellecemento da poboación pouco a pouco
semella que está a desaparecer. Pero a gandería non
só beneficia a economía courelá, senon que permite
crear ecosistemas diferentes e incluso diminúe a
propagación de incendios. Outra característica da
gandería é que produce esterco e xurro, que vén
sendo bo para as leiras.

Rubia Galega en Noceda
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Diferenciar entre gandería extensiva e
intensiva
Deseñar un modelo de entrevista para realizar
aos gandeiros e gandeiras do Courel
Realizar un mapa do concello con presenza de
gando.
Averiguar que razas de gando bovino son
usadas no Courel.
Averiguar que razas de gando porcino son
usadas no Courel.
Averiguar que razas de gando ovino son
usadas no Courel.
Averiguar que razas de gando caprino son
usadas no Courel.
Avaliar se o terreo é unha dificultade no Courel
para ter gando.
Determinar se é posible vivir hoxe en día da
gandería no Courel.
Coñecer que razas de gando bovino, porcino,
ovino son usadas noutras zonas de montaña.
Resumir que razas poderían ser útiles para O
Courel.
Averiguar prezos de venda da carne en función
da raza

HIPÓTESE

O terreo: é moi costo e non hai prados.
Non hai relevo xeracional

Partimos da idea de que O Courel non é un bo
sitio para traballar a gandería por dúas razóns
principais:

OBXECTIVOS

METODOLOXÍA
O primeiro que fixemos foi documentarnos.
Traballamos na enquisa e chamamos os
gandeiros. A continuación, imos presentar a
información máis relevante que obtivemos sobre a
gandería.

RESULTADOS

Na gandería extensiva o gando está situado en
espazos abertos onde a alimentación se extrae da
natureza e o gando está en completa liberdade.
Pola contra, na gandería intensiva os animais están
alimentados con produtos especiais e manipulados
para que se desenvolvan moito máis rápido, e

Diferenzas entre gandería intensiva e extensiva

atópanse en terreos pouco extensos onde a luz, a
temperatura, etc, é todo artificial.
No Courel tamén nos encontramos coa gandería
semiextensiva, que combina o pastoreo coa
estabulación (segundo as estacións).
Entrevistas cxs gandeirxs
Preparamos unha batería de 30 preguntas para os
gandeiros e gandeiras do Courel co obxectivo de
aprendermos do seu oficio, coñecermos os seus
gastos, dificultades e formas de vida, sabermos
se é rendible vivir da gandería e coñecermos a
súa opinión sobre a dificultade de ter gando
nunha orografía tan complicada coma a
nosa.Máis adiante destacamos as respostas
máis salientables.
Distribución de gando no Courel

No noso concello atopamos gandería como
mínimo nas seguintes aldeas:

Gando ovino usado no Courel vs outras zonas de montaña

Actualmente no Courel estase a usar en gando
ovino a raza galega (que é unha raza en perigo de
extinción). Existen dúas variedades, Mariñano e
de Montaña, dun peso algo máis baixo.Tamén se
está a usar a raza Churra, máis típica da
Mancha.Outras razas usadas nas montañas son a
Ansotana, Aranesa, Carranzana Negra e Xalda,
todas en perigo de extinción. Tamén destaca a
raza Sasi Arza de Euskadi (en perigo de
extinción) que é usada tradicionalmente para
cortar vexetación de difícil acceso.A Carranzana
e a Latxa tamén se usan noutras zonas de
montaña (nos Picos de Europa) mais non están
en perigo de extinción.
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Para algúns é un problema polas dificultades
para meter maquinaria nas nosas pendentes
pronunciadas.
Outros apuntan a posibilidade de diversificar o
tipo de gando en función do tipo de terreo que
se dispoña, porque, aínda que existen terreos
difíciles, non todos son igual de complicados e
a posibilidade de ter o gando en extensivo
facilita o labor.

Esta resposta non está clara para as persoas
expertas (como a maioría das cuestións
importantes). As opinións están divididas:

Canto ás cabras, no Courel úsase a raza Galega ou razas
mestizas. Noutras zonas de montaña tamén se usa a
Bermeya ou Roxa e a Pirenaica. Todas as razas de cabra
de montaña están en perigo de extinción debido á súa
substitución pola raza Alpina.

Canto ao gando porcino no Courel está estendido o uso
da raza Belga Branco de orixe danesa, aínda que hai
xente que comezou a criar o Porco Celta. As 3 razas que
existen en España adaptadas á montaña e en perigo de
extinción son: o Porco Celta, o Gochu asturcelta ou
Gochu’l País e o Euskal Txerria. Estas 3 razas tamén son
útiles para mellorar os bosques e reducir a biomasa.

Gando bovino usado no Courel vs outras zonas de montaña

extinción como a Cachena, a Caldelá e a Vianesa.
Tamén se usa a raza Casina (orixinaria do Parque
Natural de Redes, na montaña asturiana), en
perigo de extinción. Tristemente, en España
estanse a substituír razas autóctonas de
montaña por outras europeas, diminuíndo así a
diversidade xenética. Un exemplo moi claro
estaría na produción do leite: a vaca máis popular
é a Frisona (orixinaria da rexión de Frisia, entre
Holanda e Alemaña), aínda que existe unha raza
autóctona dos Picos de Europa, a Pasiega,
especializada en produción de leite.

A orografía do Courel é un impedimento para dedicarse a
gandería?

Gando caprino  usado no Courel vs outras zonas de montaña

Gando ovino usado no Courel vs outras zonas de montaña

Gando porcino  usado no Courel vs outras zonas de montaña

No que se refire á gandería bovina existe unha grande
variedade de razas autóctonas tanto a nivel galego,
español e europeo. Podemos deducir dese número de
razas que o gando bovino foi e é unha fonte de recursos
importante para as nosas sociedades, de aí a súa
especialización segundo os terreos e a climatoloxía.
En Galicia destaca a Rubia Galega como raza segura e
estendida. Os gandeiros conciden en que é unha raza
dócil para traballar, de boa carne, boas crías e que
produce moito leite para as crías. Mais tamén destacan
no Courel outras razas galegas que están en perigo de 

Pódese vivir exclusivamente do gando?

73% das persoas expertas preguntadas consideran
que si se pode vivir da gandería. E aínda que
confesan que é un traballo duro, tamén 100% afirma
que é un traballo que lles gusta.
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Ecolóxico
Tenreira galega suprema (calquera raza en que o xato
sempre tivo lactancia materna)
Tenreira galega suprema de Rubia Galega (o xato
sempre tivo lactancia materna mais é raza Rubia
Galega)
Tenreira galega (calquera raza, mais con diversos
tipos de alimentación)
Vaca e Boi de Galicia (alimentados polo menos nun
80% con forraxes da zona). Nesta categoría pódense
acoller as seguintes razas: Rubia Galega, Cachena,
Caldelá, Frieiresa, Limiá, Vianesa, Roxa, Limusina
(Francia), Blonda de Aquitania (Francia), Frisona
(Holanda/Alemaña), Parda Alpina (Francia) e as
mestizas.

Existen carnes con Indicación Xeográfica Protexida (IXP),
o cal permite certificar a orixe e en consecuencia ter un
determinado prezo. En Galicia existe a seguinte
certificación:
1.
2.

3.

4.

5.

Sorprende que a denominación Tenreira Galega inclúa
razas de fóra de España, igual que a de Vaca e Boi
galegos, como a Limusina, Blonda de Aquitania, Frisona
ou Parda Alpina. Pensamos que debería haber un
certificado exclusivo de razas autóctonas da montaña ou
en perigo de extinción.

Neste caso o gandeiro non só está a
alimentarnos senón que está a realizar tamén un
labor de conservación de variedades xenéticas.
Esta conservación é importante ante posibles
alteracións nas condicións ambientais ou
eventuais pragas: canto maior é a diversidade
xenética máis probabilidade hai de que algunha
variedade resista novas condicións adversas,
garantindo a produción futura.
Tamén é curioso que dende a tauromaquia se
soliciten axudas por un suposto problema de
extinción da raza de Lidia (cando este tipo de
gando non está en perigo de extinción) habendo
25 razas de gando españolas destinadas á
alimentación en perigo de extinción (e unha
delas, a Mantequera Leonesa xa extinta).
Escollemos de referencia o prezo do kg de carne
de filetes. O prezo de venda ao público en orde
descendente para é:

Prezos de venda de carne

Cooperativa Carqueixa de Ancares
Cachenas de San Breixo (Triacastela)

Os prezos de venda da carne deberían ser máis
beneficiosos para o gandeiro, que vende por moi
pouco a súa carne comparado cos prezos que
atopan os consumidores nos supermercados.
Tamén se pode facer unha compra directa aos
produtores dende a páxina de FEAGAS
(Federación Española de Asociaciones de Ganado
Selecto) a prezos moi bos, mais
sorprendentemente nesta páxina non está
presente ningunha ligazón de venda de carne de
vacún galego.
Sabemos que existen iniciativas de venda de
carne directamente como:

Pensamos que estas opcións son moi boas, xa
que estamos vivindo nun tempo no cal prolifera a
venda online (moito máis durante o
confinamento). Esta pode ser unha boa
oportunidade para o rural: poder entrar en
contacto directamente co consumidor, aforrando
os intermediarios.

Caldelá en Seceda

Vianesa en Vilamor
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No Courel existe unha gandería semiextensiva e/ou
extensiva.
Existe unha distribución de gando no concello máis
ampla do que pensabamos inicialmente.
A raza de gando bovino máis usada no Courel é a
Rubia Galega. Tamén existe presenza de Caldelá,
Cachena, Vianesa e Casina.
A raza de gando porcino máis usada no Courel é a
Belga Branco. Tamén se usa o Porco Celta.
A raza de gando ovino máis usada no Courel é a Ovella
Galega, aínda que tamén está presente a Churra.
A raza de gando caprino máis usada no Courel é a
Cabra Galega, aínda que tamén hai mesturas.
Non existe un consenso entre os gandeiros e
gandeiras sobre se o terreo é o impedimento para
desenvolver con normalidade a gandería no Courel.
Existe unha maioría de gandeiros e gandeiras (73%)
que cre que a gandería como saída profesional é
posible no Courel.
É necesario:

Unha aposta por parte da Xunta polas razas
autóctonas e de montaña coa súa propia
Identificación Xeográfica Protexida ou
Denominación de Orixe.
Unha regularización dos prezos de venda para os
produtores.
Axudas dende o concello, dende a Xunta e dende o
Estado para manter o sector primario no Courel.
Apoio por parte das administracións para
desenvolver a venda online directa de produtores e
consumidores.
Axudas rápidas e suficientes para previr e reparar
posibles ataques de lobo á gandería.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
a.

b.

c.

d.

e.
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