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Aldea de Galicia

Galicia: 1.338 núcleos sen habitantes
A sangría demográfica que afecta a Galicia nos últimos anos
está provocando un paulatino incremento do número de
aldeas que quedan abandonadas. As cifras son
demoledoras: a comunidade galega xa conta con 1.338
núcleos de poboación sen un só habitantes, tras sumar
outros 38 durante o último ano. E as previsións tampouco
son demasiado optimistas polo elevado envellecemento do
interior e pola falta de substitución xeracional.

Tal como reflicten os datos difundidos polo Instituto
Nacional de Estatística (Ine), Galicia segue sumando “aldeas

pantasma” ano tras ano sen que nada nin ninguén consigan pór freo ao abandono do medio
rural. Fai dez anos contabilizábanse 1.064 entidades baleiras, unha cantidade que aumentou un
25 por cento nese período.

É certo que esta cifra supón unha pequena proporción entre os máis de 30.000 núcleos de
poboación de Galicia. Pero detrás dos números escóndese unha realidade con terribles
consecuencias. Terras agrícolas sen aproveitar, abandono das superficies forestais -un aspecto
crave na loita contra os incendios- e deterioro do parque de vivendas son algúns dos efectos que
provoca o despoboamento.

Os datos do Ine tamén indican que este fenómeno xeneralizouse nas catro provincias, aínda que
ten especial incidencia no norte das da Coruña e Lugo. De feito, ambas son as que máis
aumentaron o seu volume de aldeas deshabitadas entre 2008 e 2009. Unha das zonas máis
afectadas polo abandono de núcleos de poboación é a situada nas proximidades do límite
provincial entre A Coruña e Lugo. Concellos como Ortigueira, As Pontes, Vilalba, Ourol ou Muras
xa superan a trintena de aldeas que se quedaron totalmente baleiras.

A práctica totalidade correspóndense con aldeas de pequeno tamaño, que foron vítimas do
éxodo rural, a emigración e o envellecemento. Aínda que tamén hai excepcións como varios
polígonos industriais -unha actividade diúrna pero sen residentes-, illas ou cruces de camiños.

O repaso tamén permite comprobar a parte máis divertida da toponimia de Galicia. E é que porlle
nome a máis de 30.000 núcleos de poboación ten a súa complexidade. Só na provincia da Coruña
aparecen A Babilonia, Parruchas, Fongarandón, Moucho ou Pataqueiro. Xunto a eles, decenas de
aldeas galegas recollen a palabra “Igrexa” nas súas diferentes formas.

As cifras do Ine tamén son inequívocas: Galicia conta con 735 núcleos de poboación nos que só
reside un veciño. A lóxica permite pensar que estas aldeas tarde ou cedo quedarán baleiras.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Cantos núcleos de poboación están deshabitados en Galicia?
2. Por que as previsións non son optimistas?
3. Como califican a estos núcleos sen poboación?
4. En que zona ten especial incidencia este fenómeno?
5. Cales foron as causas deste abandono?
6. Cantos núcleos de poboación hai en total en Galicia?
7. Lémbrastes dalgúns nomes curiosos?
8. Xunto a aldeas de pequeno tamaño que outros núcleos tamén están despoboados?
9. Que significa Ine?
10. En cantos núcleos reside só un veciño?


