
AGRO· 
Serras de madera, 

viveiros fOI'estales, 
cooperativas de gao, . 
criadeiros de molus
cos, panaderías, 
fábricas de queixos, 

d'Ozcos-Eo 

Labrando ostra na Lieira 

. llagar.es de sidra, 
obrado iros de mer
meladas, envasado
ras de me!..., supóin 
úa modalidá de desa
rrolló rural en alza y 
con trazas de durar 
nel tempo. Alredor 
d'úa trentena d'estas 
empresas repartidas 
na comarca tein os 
sous llabores produc
tivos, unde s'axugan 
conceutos novos de 
producción con 
outros antigos y 
unde hai aspeutos 
que nos sorprenden 
por pouco conocidos 
y por rematar coa 
tradicional visión 
dos empresarios y 
das empresas. 

.. Fredo de Carbexe· 

s cmiceyos de Castripol, A Veiga, Taramun
de, San Tiso. d'Abres, y Samarrín, Vilanoya y 
Santalla d'Ozcos acoyen úas agroindusrrias y 

".úas producCióis orix-inales qu'axudan a estre
mar a personalidá d'esta comarca. 

-Pra conocer estas empresas pártese del 
concento d'agroindustria, qu'acaye os Haba
res que tein que ver col maneXQ das produc

cióis agrarias: da agricultura, del gao, y as fore~tales . 

A valía del qu'é de noso 
A vinculación col territorio nel que s'asentan as 

empresas é ún dos elementos importantes al hora de 
valorar os efeutos que poden ter na medría da comar
c~ pensando ne! fururo,c 

Conocer a orixe d'estás agroindustrias resulta 
abrigaa pra ter úa visión dalga acertada del papel que 
poden xugar nel desarrollo da comarca. A vinculación 
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dos empresarios al territorio, a localización das 
empresas, as materias primas das que botan mao, a 
clientel~, a dependencia on non d'ourras erp.presas, 011 

hasta as espeutativas dos empresarios pral futuro, dei
~an entender el papel qu 'as' agroindusrrias poden ter 
ne! desarrollo local; na medría, da comarca. 

Qu'a relación entre as empresas y e! territorio 
nel que s'asentan sía máis du menos forte ven dao, en 
parte, polla naturaleza das mesmas. É fundamental 
saber se el xurdir d'estas empresas foi obra dos rraba
yadores da comarca ou d'empresarios vidos de fora 
d'ella. 

Productos novas pras panaderías del Occidente . . 

Tamén resulta obrigao ter en canta as caraute
rÍsticas das empresas en canto al sou ta!naño, ás rela
cióis que texen úas coas ourras, y saber asina se tamos 
delamre d'un sistema local de producción ou delantre 
d'empresas dependentes d'ourras máis grandes de 
fora . Y, cómo non, as ideas qu'os empresarios tein 
pensando nel porvir. 

D',estos aspeutos, elJ.tre outros, han, a depender 
as vint ulaCióis máis ou menos fortes que teJÍan col 
territorio nel que s' enconrran y, al cabo, ter úa valía 
ruáis al! menos grande dentro dos procesos de desa
rrollo local. 

Empres.arios que surXlrOn na 
comarca 

El xurdir d'ésras agro industrias nun se debéu al 
cambeo d'emplazamellto d'empresas vidas del resto 
d'Asturias ou das zonas metropolitanas. A fonte prin
cipal 'prá creación das empresas é el empresariao 
loca! . Os empresarios amostraD úa clara orixe ca mar-
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cal, senda nacidos en dalgún d'esros conceyos, que 
son ademáis os conceyos nos qu'instalan as súas 
empresas. 

Razóis pra ello son el ter un pedazo de tarrén 
alxeito nel qu'instalalla y, nel caso d'anrigos trabaya
dores, el ter conOCementos respeuto a quén pode 
suministrar materiales ou sobre únde fer as ventas. 

Pódese falar d'úa relación de caráuter territorial 
entre e1l1uipr de hacemento dos empresarios y e1l1u
gar d'instalación da súa industria, qu~ vén a consistir 
eh qu'os empresarios siguen residindo nel O)..esmo.Jlu
gar y son nacidos del meSQIO conceyo, ou d'ún vedn, 

unde a súa industria ta instalada. 
(Jn dos camíos pra chegar á 

condición d'empresario é a crea
ción d'empresas por antigos tra
bayadores que botan mao da súa 

. esperiencia práutica ademáis d'he-
redar un pequeno estabJecemento 
industrial, ' incluúldose neste caso 
os artesanos qu'heredaron pouco 
máis qu'a tradición familiar. Nun 
é rara a trasmisión da empresa en 
herencia polla que pasa dos anri
gas empresarios a os novas, de 
padres a· fiyos~ permitÍlldose astna 

. a súa ,continuidá. Y esta trasíni
sión en herencia ácostuma a férse 
comando xa el fiyo con dalgúa . 
esperiencia nel lIabor. 

Se ben esto é e! que máis se dá, 
dalgús tomaron a iniciativa de 
IlOVO, contando con úa e'sperieh
cia distinta nun empezo, senda 
pois empresarios da prime ita 
xeneración . 

Outro dos xeitos que máis se 
dá é aquél poI qu'un amigo ttaba
yador da industria chega a empre
sario por canta propia, en dalgús 
casos dentro da mesma empresa 

na que xa vía trabayando. É ben escasa a participación 
dos emigrantes, col qu'el pretendido papel dos foras
te iros nel desarrollo agroindustrial da comarca queda 
abando mermao. 

Ademáis d'estos camios pra chegar a empresa
rio, tamén se dan casos nos ,que s'agrupan os conoce
mentos práuticos, xunta a formació n de peteiros de 
socios que poin a andar 'novas empresas. Estos socios 
cuntan con conocementos práuticos qu'avezana ir 
axugaos con dalgún socio tamén con certa formación . 
Esta xuntura de conocementos, sobre todo tendo en 
canta as redes informales d'asesoramento, das que 
botan mao os s.ocios, esplica el surximento de dalgú
as empresas. 

Un aspeuto máis a ter ~n canta é a presencia de 
dalgús empresarios de condición social máis ben baxa . 
--<:on padres lIabradores ou traba ya dores indusrria
"les- y que cuntan con úa formación escasa, en vez de 
vir d'úa condición social con riláis folgos. Este feito 
pon á lluz a relació,n fonda qu 'hai entre a sociedá 
local y as agroindustrias da comarca. 

Con esto, a formación que tein os empresarios é 
baxa, senda os estudios escasos el máis d~s veces : 
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~Jredor de dous tercios dos empresarios nu'n ten máis 
qu 'a escola; el tercio restante ten estudios secundarios 
ou superiores. Y este feito guarda relación col camín 
'coyido 'prá chegada a empresario, qu'é el d 'empezar 
pollo xeneral sendo un trabayador manual da agi-oin
dustria que vei a·scendelido y chega a abrirse paso fora 
da fábrica; d 'ei a instrucción escasa con que cuntan . 

A súa condición social fa i qu'os aforros persona
les nun sían abondo pra ter el capital de partida col 
qu'arrancar a empresa. Aveza a botar mao dos aforros 
personales, amecendo ' dalgún aforro da famjlia )', 
sobre todo, pidindo empréstamos a os bancos. Inda 
éste sigue senda el xeito de ferse con cuartos pras 
empresas cando xa tán en funcionamento. 

Empresas axugadas al territorio 
Foron nacendo estas empresas dende os empe

zas del seglo, cando con medios máis ben escasos 
empezóu a rrabayar dalgúa serra de madera. A partir 
d'ei, y sobre todo entre os anos sesenta y oirenta, 
pareceron el resto ' de serras, el máis das panaderías, 
dalgúas cOQperativas ... Y sería na década dos noventa 
cOndo ourras empresas, sobre todo as pequenas 

empresas an~sanas, botaron a 
andar, xa con planreamenros de. 
máis modernídá y aprov~tando 
parte d'ellas programas das admi
nistracióis pral desarrollo da 
comarca Ozeas-Ea. 

A súa distribución na comarca 
responde a raz6is d'estrarcxa 
empresarial, ás diferencias qu'e1 
territorio ofrece na Marina ou na 
Montaña, á rradici6n coa que 
cunta el lIugar de nacemento del 
empreS3no .. . 

As serIas de madera, industria 
que precisa de canridades grandes 
de materiales pra ser trabayaos? 
avezan a tar en conceyos da 
Marina. Encón,transe estas serras 
en Castripol y na Veiga, conceyos 
miyor comunicaos cos centros de 
suministro de materiales y de 
comp.ra das produccióis, tanto 
por carretera como por ferroca
rril. 

As panaderías compóin aurro 
grupo d'agroindustrias, tanto 
polla súa situación nel territorio, 
como pollos rasgos que ~streman 
as súas produccióis del resto 
d'empresas. A cercanía á clientela 
resulta abrigada nestas empresas 
pois al consumirse os productos 
cadaldía supón al empresario lIe
vallas, nel máis dos casos, á porta 
dos dientes. Son agroindustrias 
que precisan de menos cantidá de 
materiales prá fabricación, fcito 
que permite un certo distancia-
mento das miyores carreteras, 

Pollo tanto, encóntrallse máis estragayadas polla 
comarca, tanda presentes en cuase todos os conceyos. 

Un terceiro grupo, máis variao, é el del resto 
d'agroindustrias de muitos tipos, que se r'eparten d'a
corda a razóis tamén diferentes; os criadeiros de 
moluscos na Ría del Ea, cooperativas de gao na zona 
da Montaña ... Así y todo, atopamos dalgúas empresas 
xuntas, sobre todo as pequenas empresas artesanas de 
Taramunde, respondendo en parte á importante tra
dición artesana del conceyo. Empresas de queixo, 
mermeladas, sidra, mel. .. vincúlanse na tradición del 
quefer artesano, al tempo que tán en sintonía col mer
cao local y con ourros mercaos novas, como el turís
ticQ que xira en torno a este conceyo. El arresanía dos 
alimentos axuga, al igual qu"ourras muitas artesanías, 
con clientelas novas y en alza. 

Se a vinculación das agroindusrrias coa comarca 
se nos amostra polla súa localización nel territorio, 
tamén se ve polla súa naturaleza xurídica. Se a comar
ca cunta con estas empresas, débese á creación ·de cen
tros novas, autónomos, surxidos del llabor dos 
empresarios da terra, si n qu'houbese úa acoyida de 
sucursales dependen tes de grandes empresas d'outras 
zonas, nin tan sequera de contratas por parte d'éstas. 
Son empresas pequenas y autónomas, que surxiron de 



modo claro d'úa medría local y con estratexas emprc':" 
sariales d'acordo col territorio nel que s'enconrran. 

A calidá como porvir das 
produccióis 

A modernidá impón cambeos que .col tempo 
poden chegar a ser os que determ inen a viabil idá das 
produccióis. Entre estos cambeos ta el da calidá, ele
meoto a ter en canta nun mercao aberto a productos 
de cualquer lIugar, a baxos precios dálgús;al cabo, 
productos que supóin úa fone competencia pra os 
locales. . 

Cómo fer v.l ir lo local pasa a ser ún dos Uabo
res de primeiro orde nos queferes da producción. Fai 
falta atopar a clave pra 1I0grar producros que telían 
daqué que los estr.eQle del resto de productos apare
cidos. EstO permite a súa conocencia polla xente, 
sempre qu'haxa daqué que xusJifique a súa compra. 

El territOrio comarcal volve a ter muitO que dicir 
en canto ás produccióis das agroindusrrias igual qu'el 
ser máis ou menos alxeito pra establecer búas comu
nicacióis, oS tipos de rarrén málS ou menos bus pral 
!logro de materias primas, el clima llJ.áis ou menos 
favorable pra dalgúa fase del trabayo fora da fábrica ... 
A comarca Ozcos-Eo ten un rasgo claro en conto ás 
produccióis : máis qu'a bararura, el qu'estreme as súas 
produccióis del resto ha a ser a calidá. Ya calidá pasa 
a ser a razón d'un valor amecido noVo, unde os pro
ductOS tradicionales refórmanse d'acordo·a os cambe
os qu'os tempos esixen: calidá nas materias primas, 
cal idá nas trabayos y calidá na presentación final. Por 
ello as agroindustrias viran nel sou· quefer, valoran lo 
qüe yes é tradicional, promoven novas producCióis, 
en definitiva acoyen os cambeos. 
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É por ello qu'as serras de madera -hasta agora 
con produccióis encamiadas a abastecer ás minas con 
traba, bastidores, costeiros ... , botando mao pra ello 
de madera de pino y ocalito y fendo el sou secao al 
aire el~ talameiros- rán pasando a ter secadeiros 
pechaos, y cuntan con proyemos d'axuntarse varias 
serras pra fabricar. laminaos con maderas máis nobre~, 
de máis calidá y pollo tanto de máis valor amecido. 

É por ello qu'as panaderías tradicionales, que 
vían fendo pOlleo máis qu'el pan de sempr.c, van 3CO

yendo a feitura de novas productos. El consumo de 
pan nun vei a máis y ell o soluciónase con máis varie
dá ¡,el qu'ofertan. Dalgilas d'ellas xa poi n a disposi
CiÓ~l dos compradores, adcmáis del pan, boIlos, 
e.mpanadas, bizcoitos ... nos qu 'úa fcitura artesana dá 
fe da súa calidá. 

El resto das agroindusrrias vei acoyendo tanién 
con agayo os cal~beos que se preCisa n. Sobre tOdo as 
que tein métodos attesanales de producción, dan lIu
gar a úa oferta nova de productos, botando mao das 
materias primas da comarca, usando fru ras, herbas, 
lIeite, mel... que se rresforman en productos como 
mermeladas, sidra, Uicores, requeixóis, queixos, cre

. mas de mel... Son productos que rein cadaldía úa 
miyor acoyida polla xente, dalgúa d'hasta muitín 1I0n-
xe. 

y é qu'a comarca, a pouco que miremos pra ella, 
amóstranos úa medría que resulta nova pra muitos, 
uñde é a xente da terra a que bota a andar, na que se 
tein en canta os aspeutos da tradición y ramén da 
modernidá, unde s'axugan os conocementos de sem-
pre cos adelantos d'agora. • . 

l\1.irando de nun perder de vista el qu'é de sou, 
col norre posto na calidá, a medría da comarca tenta 
d'ir poI bon caDÚn y el fururo trai úa fruxe que vén a 
ser como da casa. ~ 


