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Os socialistas solicitarán no Parlamento o mantemento das axudas 
retiradas pola Xunta en 2010 para a conservación das pallozas de 

Piornedo, a pesares de ser BIC 
 
Este foi o compromiso adquirido por Santín e Burgo na xuntanza que mantiveron cos afectados, pois 
o custe da reparación da cuberta destas edificacións, despois dos temporais invernais, pode superar 
os 30.000 euros; cantidade que moitos propietarios non poden soportar ó estar a maior parte deles 
xubilados, cobrando só unha pensión do réxime agrario 
 
A administración autonómica destinaba a este fin unha media de 26.000 euros en cada 
convocatoria. Era unha cita anual que non fallaba dende hai máis dunha década ata que o Goberno 
galego, a pesares de ser o responsable do seu mantemento por tratarse dun Ben de Interese 
Cultural, decidiu eliminar esta aportación hai tres anos 
 
Ó importe da renovación do teito, que ten que ser contratada a unha empresa especializada, hai que 
engadir os gastos procedentes da sega, malla e transporte do centeo, que procede de León, debido 
a que en Galicia non existen as extensións deste cereal necesarias para poder facelo. En Piornedo, 
entre casas e construcións accesorias suman 7.000 m2 de cubertas de centeo 
 
Con esta, xa son dúas as ocasións nas que os socialistas se dirixen ó Goberno autonómico para 
reclamar o mantemento desta iniciativa. A primeira delas, foi na comisión parlamentaria do 30 de 
outubro, pero, a día de hoxe, o Executivo de Feijóo aínda non emitiu unha resposta á pregunta 
formulada polo Grupo do PSOE nesa data 
 
O Grupo Parlamentario Socialista instará á Xunta de Galicia, a través dunha nova iniciativa que presentará nos 
vindeiros días na Cámara galega, a manter a convocatoria de axudas que ata 2010 concedía ós propietarios das 
catorce pallozas existentes en Piornedo –a única aldea declarada Ben de Interese Cultural (BIC) da comarca dos 
Ancares-, para o mantemento e recuperación da cuberta destas construcións, que cada ano sofren un gran 
deterioro na época invernal ó estar formadas por un material tan sensible como é a palla. Concretamente, a 
administración autonómica destinaba a este fin unha media de 26.000 euros en cada exercicio. Era unha cita 
anual que non fallaba dende hai máis dunha década ata que o Goberno galego, a pesares de ser o responsable 
do seu mantemento por tratarse dun Ben de Interese Cultural, decidiu eliminar esta aportación hai tres anos. 
 
Por este motivo, os deputados autonómicos -Juan Carlos González Santín e Concepción Burgo- acompañados do 
Alcalde de Cervantes -Benigno Tadín- mantiveron este xoves unha xuntanza cos afectados. No transcurso da 
mesma, e sempre en aras de velar polos intereses patrimoniais e culturais da provincia, os socialistas asumiron o 
compromiso de levar este asunto ó Parlamento galego. Concretamente, pedirán que o Partido Popular concrete 
se o Goberno autonómico ten previsto continuar coas actuacións de teitado tradicional destas edificacións, así 
como que outras medidas de mellora das infraestruturas dos Ancares vai levar a cabo para impulsar esta zona da 
Montaña luguesa. 
 
“Quixemos estar cos veciños. Moitos deles séntense impotentes, xa que ven como, día tras día, as pallozas se 
desfán cada ano polo mal tempo. Este ano xa levamos dous temporais, e estas instalacións estanse a ver moi 
afectadas. A Xunta de Galicia non pode abandonar así ós cidadáns desta localidade que, por cuestións 
xeográficas, sempre tiveron menos recursos. Resulta sorprendente atopar pallozas cubertas de chapa, pero ós 
propietarios non lles queda máis remedio. Esta é a única maneira de evitar o dano da chuvia e da neve. Teñen 
que teitar cos medios que poden, aínda que o impacto visual sexa notable. A Consellería ten que asumir a súa 
responsabilidade, pois ela é a encargada de tramitar e de manter os BICs”, destacaron Santín e Burgo. 
 
Dúas ocasións en tres meses 
Con esta, xa son dúas as ocasións nas que os socialistas se dirixen ó Goberno autonómico para reclamar o 
mantemento destas axudas. A primeira delas, foi na comisión parlamentaria do 30 de outubro de 2013. Naquel 
momento, o Grupo do PSOE presentou unha pregunta para coñecer as previsións da Xunta con respecto a este 
tema e os prazos que manexa a administración autonómica para aprobar o proxecto de alumeado público de 
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Piornedo, pois malia que, esta é a aldea máis representativa deste espazo natural, as corenta persoas que nela 
residen, aínda carecen deste servizo público básico. Pasaron case tres meses e, a día de hoxe, o Executivo de 
Feijóo aínda non emitiu unha resposta.  
 
Importantes custos 
Galicia conta na actualidade cunhas 250 pallozas. A maior parte, atópanse en tres parroquias do Concello de 
Cervantes: Donís, Pando e Cereixedo. O estado de abandono destas edificacións é cada vez máis notorio. 
Precisamente, o elevado custo que supón o seu mantemento, unido á escasez de axudas oficiais, retrae ós 
propietarios e augura un futuro negro para estas construcións de pedra e palla típicas de Os Ancares de Lugo, 
Asturias e León. 
 
Por tanto, con esta supresión, o Executivo de Feijóo está a provocar que varias destas construcións corran o risco 
de desaparecer, xa que a reparación á que deben facer fronte os propietarios ten un custe que pode superar 
amplamente os 30.000 euros; cantidade que moitos deles non poden soportar, xa que a maior parte da 
poboación deste lugar está xubilada e cobra unha pensión do réxime agrario.  
 
Así mesmo, ademais do esforzo económico que supón a renovación do teito, que ten que ser levada a cabo por 
unha empresa especializada, hai que engadir os gastos procedentes da sega, malla e transporte do centeo, que 
procede do territorio leonés xa que, na actualidade, non existen en Galicia as extensións deste cereal necesarias 
para facer os teitos. Tal é así que, cubrir unha soa palloza de tamaño medio, pode requerir ata unha hectárea de 
plantación de centeo. En total, en Piornedo, entre casas e construcións accesorias suman 7.000 metros cadrados 
de cubertas deste cereal. Só unha das vivendas, a máis grande, ten 700 metros, cun grosor de medio metro de 
palla prensada.  
 
O enclave máis visitado dos Ancares 
Piornedo, e a súas pallozas, son o enclave máis visitado dos Ancares. A maioría das construcións xa non se usan 
como vivendas, senón para gardar os animais e a maquinaria agrícola. Destacan A Casa do Sesto, a única palloza 
recoñecida pola Xunta como Colección Visitable, e a Baltasar. Esta última, que foi restaurada na súa totalidade 
polos propietarios e que está adicada ó turismo rural, é única destas características en todo o territorio nacional. 
Por ela pasan cada ano centos de persoas chegadas de diversos puntos de España, e incluso de países como 
Inglaterra ou Brasil. 
 
No núcleo cervantino de San Román non se conservan xa edificacións orixinais en bo estado. Nembargantes, 
conscientes do valor cultural desas construcións, o Concello, tal e como subliñou o Alcalde deste municipio, 
deseñou un proxecto para mostrar a veciños e turistas un conxunto etnográfico formado por dúas pallozas e un 
hórreo. Unha delas, acolle o museo arqueolóxico do municipios e recrea á perfección a estrutura orixinal. 
Ademais das existentes neste municipio, existen outras seis construcións en O Cebreiro. Neste caso, unhas teñen 
usos socioculturais e outra serve de refuxio para os peregrinos que cada no recorren a primeira etapa do Camiño 
Francés. 
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