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Galicia precisa dunha plani!cación 

e dun ordenamento do territo-

rio baseados na sustentabilidade 

dunha agricultura, gandería e ex-

plotación forestal e mariña rendi-

bles, á vez que conservacionistas; 

dun aproveitamento axeitado e 

e!caz dos recursos enerxéticos 

naturais, e dun desenvolvemento 

económico que non colida co coi-

dado do medio. Nesta liña, a rea-

lización de rigorosos estudos de 

impacto ambiental e a busca de 

solución a moitos problemas pre-

sentes no país, necesitan profesio-

nais da xeoloxía e a colaboración 

doutras disciplinas. Nun mundo 

globalizado e complexo, a maioría 

dos proxectos deben ser necesa-

riamente abordados por equipos 

multidisciplinares, e no relativo ao 

medio case sempre teñen como 

base de partida a xeoloxía.

O rico patrimonio paleontolóxico, 

aínda non investigado dabondo, 

pode desaparecer antes de ser es-

tudado completamente. Por outra 

banda, os numerosos indicios xeo-

lóxicos son moi útiles para que os 

estudosos analicen os cambios 

climáticos do pasado e compren-

dan mellor o presente. Galicia 

presenta un moderado perigo de 

padecer fenómenos naturais de 

orixe xeolóxica (sísmicos e outros), 

polo que profundar nos estudos 

do noso subsolo é imprescindi-

ble á hora de previr e adoptar                            

medidas correctoras.

Os galegos temos a honra de con-

tar con xeólogos de renome mun-
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Galicia posúe un rico e pouco 

coñecido patrimonio xeolóxico, 

como recentemente están a re-

*ectir diferentes medios de comu-

nicación. Este acervo autóctono, 

de gran beleza e interese cientí!-

co, é froito da historia dunha terra 

formada ao longo de millóns de 

anos, o que lle con!re un impor-

tante valor como recurso natural, 

paisaxístico e económico.

O pregamento do Courel, as sin-

gulares e antigas rochas de cabo 

Ortegal, os cantís de Vixía Herbei-

ra, ou as formacións graníticas do 

Monte Pindo, chaman a atención 

e son obxecto de estudo e visita 

por parte de cientí!cos do mundo 

enteiro. Por outra banda, a nosa 

Comunidade posúe unha enorme 

variedade de rochas e minerais, 

a miúdo de interese económico 

e industrial, e dispón de materia 

prima de elevada calidade para a 

industria cerámica. A explotación 

das augas subterráneas, o aprovei-

tamento recreativo-medicinal das 

augas termais, e o uso da enerxía 

xeotérmica e outras fontes re-

novables, teñen cada vez maior 

proxección de futuro e merecen 

ser coñecidos e gozados por to-

dos os cidadáns galegos. Dito isto, 

parece obvio que o noso medio 

debe ser unha cuestión de estudo 

e investigación polos presentes e 

futuros cientí!cos e cientí!cas de-

dicados ás ciencias xeolóxicas.

dial, como D. Isidro Parga Pondal, 

cuxa contribución ao coñecemen-

to cientí!co do noso país merece o 

maior recoñecemento. Así mesmo, 

posúe unha magní!ca e singular 

colección de xeoloxía no Museo 

de Historia Natural Luís Iglesias 

da Universidade de Santiago de 

Compostela.

Na outra cara da moeda atópase 

a formación académica dos estu-

dantes galegos. Temos tres uni-

versidades, pero ningunha dispón 

de Facultade de Xeoloxía, nin de 

Ciencias Ambientais. Esta tan só 

existe na modalidade a distancia 

da UNED de Pontevedra. A par-

tir deste momento tampouco os 

alumnos de bacharelato estuda-

rán Xeoloxía, porque no Ano Inter-

nacional do Planeta Terra (2008), 

elimínase da listaxe de materias 

optativas no 2º. curso de bachare-

lato, cando no vixente ata agora e 

no antigo COU, era unha das opta-

tivas que o alumnado da modali-

dade de Ciencias podía cursar. Na 

última reforma mantéñense todas 

as materias e engádense algunhas 

novas que benvidas sexan, pero 

suprímese, sen máis, a Xeoloxía.

Sinceramente, penso que habería 

que reconsiderar a situación e in-

cluíla como unha materia optativa 

máis no currículo do bacharela-

to. Trátase, simplemente, de que 

os alumnos e as alumnas que o 

desexen, poidan estudala. Non 

me cabe a menor dúbida de que 

a formación cientí!ca deste país                 

sairía gañando.
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