
LENDO O MONTE
Proxecto Vincios Verde



A nosa CMM, dende o ano 1984 vén traballando na liña da multifuncionalidade, 
abranguendo todas as acepcións da palabra, dende a produción madeireira, mico-
lóxica, gandeira ou lecer, entre outras, tentando sempre estar na vangarda do que 
un monte veciñal pode aportar á sociedade.

No ano 2017 un incendio calcinou o 83% do noso monte, acabando en poucas 
horas co traballo de máis de 30 anos. Ante esta situación, e lonxe de virnos abaixo, 
decidimos comezar de novo e participar activamente na recuperación do monte, 
seguindo as liñas medioambientais que todos os organismos a nivel nacional e inter-
nacional están a marcar.

Hoxe en día, en plena “era Covid”, os montes veciñais convertéronse nun refuxio, e o 
monte énchese de xente as fins de semana, festivos, vacacións, etc., semella que a socie-
dade en xeral comeza a ser consciente da importancia dos espazos naturais como parte 
estrutural incuestionable, imprescindible e innegociable da mesma.

Dende que o protocolo de Kyoto e as sucesivas Conferencias das Partes entraron en 
escena, o cambio climático está presente en todos os foros medioambientais e econó-
micos, en calquera parte do mundo e a calquera hora. As cuestións ambientais xa non 
son secundarias, marcan o ritmo da sociedade e a súa economía, e disto parece resultar 
unha conclusión que fai sentenza, ninguén pode producir se o planeta non pode 
soportar esa produción.
 
A sociedade en xeral esixe e valora os compromisos por parte das institucions e 
empresas no cumprimento dos ODS e as aportacións para frear o cambio climático. 
Dende esta plataforma ofrecemos a posibilidade de colaborar de xeito tanxible, veraz 
e prolongado no tempo, afastándose do Green washing, a aquelas entidades que así o 
desexen, en proxectos que abranguen todos e cada un dos servizos do ecosistema.

Moitas grazas.



15 de Outubro de 2017

530 has queimadas
83% da superficie do monte veciñal

30 anos de traballo desaparecen nunhas horas

Miles de animais mortos ou sen 
comida nin fogar.

Pérdida de solo.

Proliferación de especies 
pirófitas.

Destrución da biodiversidade.

Emisión de CO2.

Escorrentía das augas.



A implicación dos axentes sociais é 
imprescindible para o mantemento e 

rexeneración do monte.

 ... a recuperación do 
monte como 
obxectivo ...

... estamos a presentar un proxecto 
que permita a participación das 

empresas, institucións, asociacións 
ou particulares de xeito directo 

sobre o terreo ...

... é tanxible, veraz, de proximidade e 
permanente no tempo, co obxectivo 

da rexeneración do monte e a posta en 
valor das entidades que colaboran ...



Apradriña un dos nosos proxectos!

Coida un espazo sostible e 
comprometido que permita á 
comunidade  que forma parte 
da túa empresa ou da túa vida 

sentirse partícipe da recuperación 
da  natureza cercana.

Participa con nós e devolve á natureza parte do que nos dá. 



En que consiste o proxecto? Ler a natureza.



... a miúdo acontece que os usuarios do monte non poden interpretar 
 o que están  a ver por falta de información...  cando en realidade ...

... a natureza é como un libro que hai que saber ler...
... fálanos do que sucedeu nese lugar...

... fálanos do que está a suceder...
... e falanos do que sucederá ...

O espazo QR permitiranos acceder a esa información 
e comprender o que estamos a disfrutar.

O uso dos QR permite utilizar información pouco invasiva no medio natural, sen 
cartaces. Toda a informacion será recollida nun código QR.

O monte veciñal ten varios proxectos singulares en 
marcha para a rexeneración do mesmo, que serán 
sinalizados con códigos QR no propio monte. 

Estes códigos conterán a información detallada do 
proxecto e os datos e enlaces dos padriños ou coidado-
res do mesmo.

Os QR estarán aloxados na Web da Comunidade 
de Montes de Vincios. Vincios.org

Os colaboradores poderán facer actividades neses 
espazos, como talleres, marketing, etc.



Decides o que queres que se saiba 
de ti a través do QR de xeito 
respectuoso e non invasivo co medio.

Escolles a que mellor 
se adapta a ti.

Valoramos o custo do 
mantemento anual desas parcelas.

As parcelas ou proxectos 
a apadriñar son sinalizadas 
con códigos QR.



Que nos aporta este proxecto?
Responsabilidade Social

WIN

WIN

Á Comunidade de montes APÓRTALLE 
fondos que permitan manter, mellorar e ampliar 
os espazos dedicados aos servizos do ecosistema

Un bosque do que dispor para eventos. Unha publi-
cidade directa a través do 
codigo QR

Á empresa  APÓRTALLE
Un espazo no que facer talleres e encontros con 
traballadores, clientes, etc. creando comunidade.

E sobre todo, mellorar a imaxe de 
marca, transmitindo a sociedade en xeral o seu 
compromiso co planeta.



DSITRIBUCION SOBRE O TERREO DOS PROXECTOS SINGULARES DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAL EN MAN COMÚN DE VINCIOS

Name descriptio COORD X COORD Y

QR3 AUGA DA LAXE 523868 4664737

QR 10 CARBALLEIRA DA CERNADA 521434 4665695

QR 1 BOSQUE DOS NEN@S 523708 4665671

QR 2 CASTIÑEIROS FOROS DA RAIS 523806 4665327

QR 4 PEDRAFINA 524281 4664599

QR 5 SEQUOIAS DA FRAGA 524527 4666251

QR 6 NOGUIERAS DA PANASQUEIRA DE FRIN 523276 4666082

QR 7 PIÑEIRO DOS PEREIRALES 523401 4665884

QR 8 SOUTO DE MONTECALVO 521564 4667280

QR 9 CARBALLEIRA DO CASTRO DE XIAN 520946 4665586

EPSG: 25829 ETRS 89/UTM zone 29N
 
LENDO O MONTE
VINCIOS VERDE
 
  XANEIRO 2022

Os nosos proxectos



Bosque dos nenos

QR1

Superficie: 8 has.
Ano de plantación: 2020-2021-2022 
Especie: Frondosa Mixta, Castiñeiro 70% 
Acceso: Excelente.
Estado actual: Reposición de marras. 
Outros: Gran implicación social. 
Visibilidade estrada: Alta.
Ubicación: Merendeiro do Monte Galiñeiro. 
Coordenadas: 523708.00 4665671.00 
Duración colaboración: Anual prorrogable.

QR2

Ano de plantación: 2008
Superficie: 4 has.
Especie: Frondosa mixta, 90% castiñeiro. 
Acceso: Excelente.
Estado actual: Rexenerado tras incendio. 
Outros: Parcela con peche perimetral. 
Visibilidade estrada: Alta.
Ubicación: Ladeira suroeste M. Galiñeiro 
Coordenadas: 523806.78 4665327.32 
Duración colaboración: Anual prorrogable.

Castiñeiros dos 
Foros da Rais         



Agua da Laxe

QR3

Superficie: 8 has.
Ano de plantación: 2020-2021
Especie: Frondosa Mixta, Castiñeiro 80% 
Acceso: Camiñando.
Estado actual: Ano de transición tras a 
plantación.
Outros: Conxunto arqueolóxico, petro-
glifos de Auga da Laxe.
Visibilidade estrada: Baixa pero sinalizado 
en estradas comarcal.
Ubicación: Parcela situada na ladeira sur 
do Monte Galiñeiro.
Coordenadas: 523868.59 4664737.02
Duración colaboración: Anual prorrogable.

Pedrafina

QR4

Superficie: 2.5 has.
Ano de plantación: 2014
Especie: Frondosa mixta, 90 % castiñeiro. 
Acceso: Bo
Estado actual: Rexenerado tras incendio. 
Outros: Parcela con peche perimetral. 
Visibilidade estrada: Baixa.
Ubicación: Parcela con altos valores paisaxís-
ticos na ladeira suroeste Monte Galiñeiro. 
Coordenadas: 524274.35 4664629.93 
Duración colaboración: Anual prorrogable.



Sequoias da Fraga

QR5

Superficie: 6 has.
Ano de plantación: 2021
Especie: Sequoia Sempervirens.
Acceso: Moi bo.
Estado actual: Ano de transición tras a 
plantación.
Outros: Parcela con peche perimetral. 
Visibilidade estrada: Alta
Ubicación: Parcela situada na ladeira norte 
do Monte Galiñeiro.
Coordenadas: 524527.03 4666251.48
Duración colaboración: Anual prorrogable.

Nogueiras da 
Panasqueira

QR6

Superficie: 4 has.
Ano de plantación: 2021
Especie: Nogueira, Junglans Regia enxerta-
da de variedade Chandler.
Acceso: Bo
Estado actual: Plantación a marco de 7*7 
para produción.
Outros: Parcela con peche perimetral. 
Visibilidade estrada: Media.
Ubicación: Parcela situada na ladeira oeste 
do Monte Galiñeiro. 
Coordenadas: 523276.10 4666082.52
Duración colaboración: Anual prorrogable.



Piñeiro dos
Pereirales

QR7

Superficie: 15 has.
Ano de plantación: 2020-2021-2022
Especie: Pinus pinaster.
Acceso: Excelente.
Estado actual: Masa rareada.
Outros: Produción madeireira para calidade 
Visibilidade estrada: Alta.
Ubicación: Merendeiro do Monte Galiñeiro. 
Coordenadas: 523401.57 4665884.82
Duración colaboración: Anual prorrogable.

Souto Montecalvo

QR8

Superficie: 5 has.
Ano de plantación: 1998
Especie: Castanea spp, e Q. rubra.
Acceso: regular.
Estado actual: necesita recuperación. 
Outros: Produción castaña
Visibilidade estrada: Non.
Ubicación: Montecalvo
Coordenadas: 521564.71 4667280.61 
Outros valores: Zona de alto valor ecolóxico. 
Duración colaboración: Anual prorrogable.



Carballeira do
Castro de Xian

QR9

Superficie: 2.5 has.
Ano de plantación: DENDE SEMPRE 
Especie: Quercus robur, erica arborea. 
Acceso: regular.
Estado actual: mantemento.
Outros: Ruta arqueolóxica e paisaxística.
Visibilidade estrada: Lonxe.
Lugar: Xián.
Coordenadas: 520940.97 4665586. 84 
Outros valores: Zona de alto valor ecolóxi-
co, patrimonial e paisaxístico.
Duración colaboración: Anual prorrogable.

Carballeira da
Cernada

QR10

Superficie: 2 has.
Ano de plantación: DENDE SEMPRE
Especie: Quercus robur.
Acceso: Camiñando.
Estado actual: Mantemento.
Outros: Baño de Bosque.
Visibilidade estrada: Non.
Lugar: Cernada.
Coordenadas: 521434.05 4665695.53      
Outros valores: Zona de alto valor ecolóxico. 
Duración colaboración: Anual prorrogable.



Proxecto Control 
Especies Alócto-
nas e Eucalipto

QR11

Superficie: Repartida por máis de 100 has.
Obxectivo: Control de eucalipto e acacia 
fóra dos lugares indicados.
Especie: Eucalyptus globulus e Acacia 
Melanoxylon.
Acceso: Camiñando.
Estado actual: Perigo de extensión.
Ubicación: En todo o monte.
Duración colaboración: por xornadas, 
anual.

 ... usa o espazo forestal 
como taller 

medioambiental ...

Aproveita a parcela apadriñada para facer 
talleres con empregados, clientes, ou cos 

pequen@s da familia.

...talleres de prehistoria...
  ...talleres de anfibios...

...talleres de rastros e pegadas de animais... 
...talleres de plantas comestibles... 

...talleres de sendeirismo...
...rutas guiadas...

Consúltanos e informarémoste.



?
Cal é a intención desas axudas?
Dedicalas ao mantemento anual das parcelas ou proxectos seleccionados.

Canto tempo é efectivo o acordo?
A colaboración fíxase por períodos anuais igual que as aportacións, poderase ampliar a 
máis anos por mutuo acordo.

De onde saen as contías  a aportar?
Da valoración dos custos de mantemento que teñen as parcelas, poden variar cara arriba 
ou cara abaixo cada ano, dependendo dos labores ou as tarifas das empresas encargadas de 
facer os traballos

Poden os padriños ou colaboradores colocar carteis ou similar nas parcelas?
Non, o uso de pequenas sinais con QR é para evitar converter o monte nun espazo 
sobrecargado de cartelería. O que si se pode é usar carteis de xeito puntual para campañas 
ou publicidade que se retirarán ao rematar o acto.

É necesario comunicar os actos que se vaian facer na parcela á Comunidade de 
montes?
Si, no espazo forestal realizánse traballos forestais ou actividades relacionadas coa fauna e a 
flora que poden necesitar coordinación.

Podo cambiar o meu apadriñamento cada ano?
Si, sempre e cando estea dispoñible o proxecto, xa que non se poden compartir apadriña-
mentos, excepto para o QR11.

LENDO O MONTEFAQ Proxecto Vincios Verde
666 029 280  | 986 469 692

666 029 280 
coordinador@vincios.org

vincios.org 


