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En vista de que as promesas do Sr. 
Conselleiro non se cumprían  e que 
moitos solicitantes seguían sen recibir 
contestación por parte da Consellería, 
o 23 xuño deste ano, gandeiros e 
gandeiras pertencentes á FRUGA 
presentaron queixas ante o Valedor 
do Pobo para que ditara resolución e 
recomendara á Consellaría do Medio 
Rural resolver e notificar expresamente 
as axudas do CES no ano 2010. Estas 
queixas ao Valedor do Pobo foron 
admitidas a trámite polo cal o propio 
Valedor entende que hai indicios 
máis que suficientes que recoñecen a 
indefensión dos solicitantes.

Todo isto tivo os seus froitos o 
pasado venres 26 de agosto, cando 
a CMR publicou no DOG un reaxuste 

orzamentario para facer fronte ao 
pagamentos das novas solicitudes 
do CES do 2010 así como as 
ampliacións de compromisos. Trátase 
de 837 novas solicitudes, é dicir, 837 
explotacións máis que cobrarán o 
CES, que se suman ás 3754 que xa o 
viñan cobrando ao telo aprobado con 
anterioridade. 

Non nós cabe ningunha dúbida 
que este reaxuste orzamentario é 
froito da presión exercida pola FRUGA 
e os gandeiros e gandeiras que forman 
parte dela. Exemplo manifesto de que 
a mobilización e a loita colectiva é o 
único xeito de mudar as cousas.

FRUGA DENUNCIA DIANTE 
DA XUNTA OS CONTÍNUOS 
RETALLAMENTOS NAS 
AXUDAS AO RURAL GALEGO

A FRUGA CONSEGUE DESBLOQUEAR 
AS NOVAS APROBACIÓNS E 
AMPLIACIÓNS DE COMPROMISOS DA 
CAMPAÑA 2010 NO CONTRATO DE 
EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE

Perto dun cento de gandeiros e 
gandeiras de distintas comarcas da 
Galiza, así como distintos axentes 
sociais vencellados ao rural galego, 
déronse cita o 4 de agosto para 
protestar diante da Xunta pola política 
de marxinación do rural que está 
levando a cabo o PP de Galiza con 
Feijoó e Juarez á cabeza. En nome 
dunha suposta “austeridade” estase 
a facer desaparecer ou simplemente 
descapitalizar distintas liñas de axuda 
imprescindíbeis para a supervivencia 
do noso medio rural. Noutros casos, 
partidas xa aprobadas e mesmo 
comunicadas aos e ás beneficiarias 
das mesmas son inxustificadamente 
reducidas, sen que a Consellaría 
informe de onde están indo a parar 
eses cartos, a súa meirande parte 
procedentes da UE.  

Esta actitude da Xunta do Partido 
Popular pon en xaque a un 
grande número de explotacións, 
especialmente a aquelas que optaron 

por un modelo máis sustentábel e 
respectuoso co medio ambiente, 
e a aquelas situadas en zonas de 
montaña ou desfavorecidas. Estes 
retallamentos afectan tamén a 
servizos básicos para o rural, 
como o coidado de maiores, 
as escolas rurais ou as 
brigadas de prevención de 
lumes  artelladas desde as 
comunidades de montes.

Estamos a falar das axudas 
do Contrato de Explotación 
Sustentábel, CES, as 
de aconsellamento das 
explotacións, a Indemnización 
Compensatoria nas zonas de 
montaña, os Plans de mellora, 
as compensacións por ataques 
de fauna salvaxe, peche da UTE-
Bos, as axudas para a valorización 
e multifuncionalidade do monte, as 
axudas ás cuadrillas das comunidades 
de monte, recorte nos orzamentos dos 
GDR,s e nos Consellos Reguladores, 

recortes nas 
partidas destinadas 
á rehabilitación de 
vivendas rurais, 
eliminación do 
programa educativo 
Preescolar na casa do 
que se beneficiaban 
f undamen ta lmen te 
nenos e nenas do rural, 
retallamentos nas 
partidas destinadas 
aos servizos sociais 

con especial incidencia no mundo 
rural cunha gran cantidade de persoas 
maiores moitas delas dependentes, 
e así outras moitas medidas 
tomadas polo actual goberno do PP 
extremadamente prexudiciais para o 
medio rural. 

Ao final da concentración ,e tras a 
intervención do Presidente da FRUGA 
procedeuse a rexistrar un escrito 
dirixido ao Presidente da Xunta no que 
solicitabamos:

A restitución de todas as liñas de axuda 
que ou ben sufriron retallamentos ou 
simplemente foron suprimidas. 

Recuperar a política de servizos 
sociais para o rural, abandonada polo 
goberno do PP, e mesmo acrecentala, 
porque as necesidades son moitas 
neste medio. 

O apoio decidido aos sectores 
produtivos agrícolas, gandeiros e 
todos os relacionados co monte, como 
unha das medidas mais axeitadas 
para combater a crise pola que 
estamos atravesando e como fonte de 
postos de traballo nestes momentos 
de crecente paro. O abandono e a 
desertización do noso rural é un dos 
graves problemas da Galiza actual, 
aos que o goberno galego ten obriga 
de facer fronte. 

A Consellería do Medio Rural 
publicou recentemente no DOG o 
reaxuste orzamentario para facer 
fronte a estes pagamentos

O Contrato de Explotación 
Sustentable (CES), enmárcase no 
Programa de Desenvolvemento 
Rural de Galicia para o período 2007-
2013, e inclúe axudas dirixidas aos 
agricultores polas funcións territoriais, 
sociais e ambientais que se derivan 
de determinados sistemas agrícolas e 
gandeiros, pretendendo tamén reforzar 
a sustentabilidade das explotacións.

 Desde a FRUGA, denunciamos 
que as explotacións acollidas a estas 
axudas non reciben o apoio preciso 
por parte da Consellería do Medio 
Rural. Tampouco comprendemos 
como se desprotexe ás comarcas 
máis desprotexidas de Galiza; boa 
parte das explotacións que reciben o 
CES atópanse nas zonas agrícolas 
desfavorecidas de montaña e de 
despoboamento, co cal se agudiza o 
problema de perda de poboación do 
rural.

As bases do CES do ano 2010 
marcan o prazo máximo para resolver 
as novas solicitudes e ampliacións de 
compromisos, pero a Xunta de Galiza 
non resolveu como era a súa obriga, 
deixando nunha clara indefensión aos 
solicitantes das mesmas. 
Moitos gandeiros e 
gandeiras solicitaron 
explicacións, sen recibir 
contestación oficial sobre 
o estado de tramitación 
das axudas, e mesmo 
sen sequera asegurar 
se ía existir finalmente 
resolución que puxera fin 
ao procedemento.

 Posteriormente, a 
Consellería do Medio 
Rural (CMR) convocou 
en xaneiro de 2011 ás 
entidades que tramitan o CES, e 
comunicaballes por escrito “non seguir 
traballando na xustificación das novas 
solicitudes do CES tramitadas no 
2010” polo que se entendía que non 
ían ser aprobada ningunha delas.

A FRUGA reaccionou 
denunciando publicamente 
a situación nunha rolda 
de prensa celebrada 
conxuntamente co BNG 
no Parlamento de Galiza 
o día 4 de febreiro, na que 
participaron afectados por 
esta situación e na que 
se denunciou a falta de 
resolución das solicitudes 
do CES tramitadas no 2010. 
A CMR, pouco despois, 
anunciou nun comunicado 
que serían “aprobadas o 
antes posible”

A XUNTA DE GALIZA 
RECUOU TRAS AS 
PRESIÓNS FEITAS 
POLA FRUGA
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ENTREVISTA   A
ANTONIO OCA FERNÁNDEZ

seu territorio e lidere a política láctea do 
estado. Este era o obxectivo principal 
da Consellería do Medio Rural, CMR, 
do goberno anterior  para rematar 
ca vergoña de que os produtores 
galegos, que ofrecen o mellor leite 
producido no estado, sexan os que 
menos  cobran por el. Hai diferencias 
de máis 0,3 céntimos de € (5pts.) por 
litro. Pola contra no ano  2007 e 2008 
os produtores galegos cobraban os 
prezos máis altos do estado.

¿Que grao de responsabilidade ten 
o goberno do PP na Xunta nesta 
situación?

Para recuperar moitas terras, de 
alto valor agrícola, que estaban 
abandonadas, a CMR dirixida por 
Suárez Canal, creou o Banco de 
Terras, unha vella aspiración do BNG, 
que xa presentara a necesidade da 
súa implantación no programa de 
goberno das eleccións autonómicas 
de 1997. Durante a Campaña electoral  
o PP  tachouno de instrumento creado 
polo BNG para expropiar as terras aos 
seus propietarios. O Sr. Baltar (pai) 
foi máis lonxe e dixo que se ía utilizar 
para sovietizar a nosa agricultura…. 

O Banco de Terras foi deseñado para 
mobilizar as leiras (parcelas) incultas e 
abandonadas polos seus propietarios, 
permitíndolles que as rexistraran 
no Banco, e que os titulares  de 
explotacións, que lles interesara 
aumentar a superficie das mesmas, 
puidesen acceder a elas baixo un 
contrato de arrendamento, como 
mínimo de cinco anos, ao cabo dos 
cales o propietario podía recuperalas, 
se lle interesaba volver a actividade 
agraria.

Con este instrumento  moitas 
explotacións que superaban o nº de 
vacas por Ha. de SAU, podían solicitar 
e percibir as axudas do CES, xa que 
ao aumentar a superficie cumprían 
cos requisitos de sostibilidade 
esixidos no Decreto. Con estas dúas 
normas legais quedaba establecida 
unha nova situación que permitía 
viabilizar o noso minifundismo secular. 

renda das explotacións diminúe xa 
que os alimentos mercados (pensos 
e forraxes deshidratados) soben a 
un ritmo moi superior ao do leite ou a 
carne que producimos e vendemos.

É necesario pensar no contra sentido 
que supón nun país minifundista, no 
que nos últimos vinte anos (1990-2010) 
o número de explotacións que deixaron 
a actividade agraria, foron  tres de cada 
catro, a superficie  que cultivaban: 
SAU (labradíos e prados), en vez de 
destinala a aumentar a base territorial 
das que continuaban con actividade, 
tiveron outro destino. Moitos dos que 
abandonaron a actividade agraria, e 
co aplauso do goberno que presidía o 
Sr. Fraga (1990-2005), reforestaron as 
súas terras de cultivo (con subvencións 
públicas) e outros deixáronas, total ou 
parcialmente abandonadas.

Outro problema  estrutural é a falla 
de ordenación dos montes, que 
na actualidade ocupa 2/3 da nosa 
superficie e conta con máis de 600.000 
propietarios . A escasa dimensión das 
parcelas non permite a mecanización 
que require unha silvicultura moderna. 
Moitos dos Montes Veciñais en 
Man Común, con ou sen convenio, 
atópanse a mato, antes disfrazado 
baixo o eufemismo de pasto leñoso. 
O abandono dos montes é a primeira 
causa dos incendios, chamados 
forestais, que son unha sangría 
constante na nosa economía.

Tampouco tivo solución  a creación dun 
gran grupo lácteo que teña en Galiza 
o seu centro de toma de decisión. Hai 
que apostar porque Galiza que ten 
máis do 50% das explotacións leiteiras 
que producen perto do 40% do leite do 
estado, peche o proceso produtivo no 

Neste número da revista recollemos 
a entrevista que Fruga lle realizou a 
Antonio Oca Fernández, Director Xeral 
na anterior Consellería do Medio Rural 
e funcionario de extensión agraria.

¿Como ve a situación actual do sector 
agro-forestal galego? 

Paréceme que se están a desperdiciar 
moitas das potencialidades e recursos 
dos que a nosa terra dispón, si estes 
recursos ociosos fosen mobilizados e 
aproveitados, a calidade de vida dos 
labregos   melloraría e ao mesmo 
tempo  frearíase  o despoboamento 
de moitas comarcas, especialmente 
da Galiza interior.

Un problema estrutural básico, 
da maioría das explotacións 
(especialmente das gandeiras) é 
a escasa dimensión da súa base 
territorial. Aumentaron o nº de vacas 
pero  non a superficie cultivada, o 
leite ou a carne producida aumenta 
moito, a costa de depender cada vez 
máis dos alimentos mercados fora da 
explotación, e como consecuencia, o 
litro de leite ou o kg de carne cústalles 
cada vez máis cartos producilos. A 

Os sistemas de produción agro-
gandeiros dependerían moito menos 
de ter que mercar fora da explotación 
pensos e fertilizantes, cada vez máis 
controlados polos especuladores que 
manipulan a súa oferta, e polo tanto o 
seu prezo. 

Ao chegar o PP ao goberno da Xunta 
non se atreveu a derrogar estas 
normas que eran moi valoradas polos 
agricultores e gandeiros. Coa desculpa 
de eliminar o dereito ao tanteo, que 
a Xunta se reservara nos contratos 
formalizados polo Banco de Terras, 
e non dando opción a que as terras 
cualificadas como “pastos leñosos” no 
CES, fosen transformadas en pastos,  
a CMR  utilizou estas dúas argucias, 
para por unha banda, paralizar ao 
Banco de Terras e pola outra, demorar 
os novos contratos do CES  e diminuír 
fortemente as axudas que recibían 
as explotacións, tanto pola superficie 
declarada como polos servizos de 
asesoramento

Igual comportamento tivo o goberno 
do Sr. Núñez Feijóo coas Unidades de 
Xestión Forestal (UXFOR). Paralizou 
o seu funcionamento, que estaba a 
ter unha arrancada vigorosa, para 
coa desculpa de que a norma era 
moi intervencionista, establecer ás 
SOFOR, nas que da libre entrada, aos 
socios con capital e sen montes, para 
que xestionen os montes privados, 
tanto MM.VV. en MC. como de 
particulares.

¿Cales son as principais diferencias 
de gobernar da actual Consellaría do 
Medio Rural en relación á do anterior 
goberno dirixida polo BNG?

Coido que a máis significativa é a 
carencia por parte do PP dun modelo 
de política agraria propio que permita 
desenvolver as vantaxes comparativas 
das que disfrutamos e que son moitas.

A produtividade das nosas terra é 
moi elevada e moi variada segundo a 
que comarcas agrarias nos refiramos. 
Poñamos un exemplo, agás as zonas 
da montaña luguesa e ourensá por 

riba dos 700 m. de altitude, os nosos 
labradíos, sen rega, permiten colleitar 
máis de 12.000 kg. por Ha. de materia 
seca, dun cereal tan esixente como o 
millo,que ensilado,ten un valor nutritivo 
para o gando vacún, superior ao que 
aporta un kg. de grao de cebada. Si 
falamos dos rendementos das terras 
de viñedo, superan moitos  anos a 
cantidade de uva producida autorizada 
polos Consellos Reguladores, de 
cada zona vitivinícola, para que a súa 
calidade sexa sempre excelente. As 
nosas terras producen hortalizas de 
gran calidade e con altos rendementos, 
tanto en cultivos forzados como ao 

aire libre. Da alta produtividade dos 
montes galegos xa falamos.

Pero o importante para mellorar a 
renda das agricultoras/es non consiste 
só en producir alimentos, hai que 
pechar os ciclos produtivos en Galiza. 
Para iso precisamos contar con 
unha potente industria alimentaria, 
que seguindo o exemplo das nosas 
adegas, poña nos mercados de dentro 
e fora do noso territorio alimentos con 
calidade  contrastada. Somos líderes 
estatais na produción de leite e de 
madeira. Poren a riqueza que xeran 
é pequena, xa que o leite destinase  
principalmente a ofertalo nunha bolsa 
en forma líquida, para que as grandes 

superficies o vendan como produto 
reclamo, e a madeira producida, 
abastece celulosas e industrias de 
taboleiros. 

Á Consellaría do MR non parece 
importarlle mudar este escenario, 
si algo vai mal, bótalle a culpa ao 
bipartito ou ao goberno do estado. 
Nunca tan poucos enganaron a tanta 
xente, nunca defenderán os intereses 
galegos. Non acreditan para nada na 
nosa capacidade de auto-goberno, 
nin tan sequera se preocupan de 
desenvolver o actual Estatuto de 
Autonomía, aínda que non facelo 

rebaixe as transferencias que o Estado 
lle fai a Galiza.

 ¿Que medidas considera máis 
positivas potas en marcha polo BNG  
na anterior Consellaría de Medio 
Rural?

  -Elaborouse un novo Plan Estratéxico 
de Infraestruturas no Medio Rural 
(PEIM) que puxo fin ao PIR  que 
elaborara, con carácter sectario o 
goberno do PP  no 2005, e deixaba 
fora 67 concellos.

-Produciuse un forte impulso 
dos proxectos destinados a pór 
en produción terras mediante 
aproveitamentos silvopastorais. 180 
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FRUGA analizou nunha asemblea 
celebrada en Silleda a situación 
de crise de mercado que vive o 
sector leiteiro galego. No encontro 
presentouse a xestora da primeira 
Organización de Produtores Lácteos 
(OPL) constituída no noso país 
(AGALEGA-Asociación de Gandeiros 
de Leite de Galiza), que pretende 

aglutinar ao sector produtor para levar 
a cabo a negociación de contratos 
homologados coas industrias lácteas. 
Nace con vocación integradora, de tal 
xeito que si aparecen outras OPL,s en 
Galiza, AGALEGA é partidaria da unión 
de todas para lograr unha única que 
defenda e represente aos sector lácteo 
galego nas negociacións. Lembrouse 
que, coa nova normativa, serán as 
OPL´s as entidades encargadas 
de negociar os prezos, polo que é 
importante que se asocie o maior 
número posible de produtores para 
ter máis forza á hora de fixar prezos 
dignos en orixe e para que o peso do 
sector lácteo galego dentro do Estado, 
que supón o 52% dos produtores e 
o 40% da produción leiteira, se faga 
visible nas negociacións.

A SITUACIÓN DE
ALIMENTOS LÁCTEOS

Na asemblea tamén se abordou 
a situación de inestabilidade que 
está a sufrir a empresa de base 
cooperativa, impulsada e participada 
pola Xunta, Alimentos Lácteos S.A. 

Hai indicios de que as débedas e os 
pagamentos atrasados 
acadan contías millonarias, 
o que fai insostible o 
mantemento da sociedade 
nas actuais condicións. 
Ademais, as diferenzas 
internas levaron a que 
varias cooperativas estean 
abandonando o proxecto 
e á destitución do xerente. 
Esta inestabilidade está a 
influír nos baixos prezos do 
leite, porque moitas destas 
cooperativas, para sanear 
as contas, venden máis 
barata a súa produción 
marcando esta tendencia 
no mercado.

Neste sentido, FRUGA acusa á 
Xunta de ser cómplice e responsable 
directa desta situación, xa que no 
seu momento excluíu as cooperativas 
lácteas máis solventes do proxecto 
de adquisición da planta de Pascual, 
dividindo o movemento cooperativo 
como nunca antes se fixera, e 
os resultados demostran que se 
equivocaron. Así pois, instamos a 
administración galega a que poña as 
contas claras enriba da mesa e a que 
non volva repetir os mesmos erros 
noutros procesos, como no caso dos 
movementos que se están a dar para 
unha posible adquisición por parte de 
cooperativas lácteas da fábrica de 
Clesa de Caldas de Reis. 

En relación con este asunto, FRUGA 
entende que hai unha falta de 
confianza do sector cara á Xunta e 
que, nesta ocasión, as condicións 
deben estar claras desde o comezo, 
concretando cal vai ser o apoio 
económico da administración ao 
novo proxecto e como vai ser o 
plan de xestión da fábrica, tendo en 
conta que a paralización da mesma 
levou aparellada a perda dos seus 
subministradores e clientes. Así 
pois, e en referencia ás xestións 
que poderían levar a que diversas 
cooperativas se fagan coa fábrica de 
Clesa, FRUGA insta á Xunta a apoiar 
decididamente, e neste caso sen 
exclusións, un proxecto empresarial 
de base cooperativa que sirva para 
fortalecer o tecido industrial do país e 
para mellorar os prezos percibidos en 
orixe polos produtores.

proxectos,afectando a unhas 80.000 
Has.

-Suprimíronse as axudas ás 
forestacións das terras agrarias e 
estimulouse a plantación das terras 
non agrarias.
-No ano 2006 ampliouse  a ser 
beneficiarios da prima de 1ª 
incorporación de mozas/os aos 
cotitulares das explotacións. Nese 
ano o nº de incorporacións  foi de 
1.600. Esta cifra triplica a media de 
incorporacións dos anos anteriores. 
Na lexislatura incorporáronse 2.600 
mozas/os
-As mesas do viño alcanzaron 
acordos para fixación de contratos 
homologados na compra-venda de 
uvas nas distintas DD.OO.

-A Mesa do leite asinou un acordo 
de establecer un modelo de recibo 
transparente en marzo de 2.007. Creou 
o Observatorio Lácteo de Galiza. No 
ano 2.008 o seu traballo culminou 
coa aprobación dos Contratos 
Homologados para a compra-venda 
do leite, pese a oposición do goberno 
do estado e da FENIL.

-Aprobouse o Plan de Desenvolve-
mento Rural (PDR 2.007-2.013) 
elaborado con medios propios da 
Consellaría . Os seus obxectivos 
con dotación orzamentaria  para 
executalos entre outros eran:

* Apoio a modernización das 
explotacións, fomento da 
incorporación de mozos/as, aposta 
polos       Contratos de Explotacións 

Sostibles (CES) e polos produtos de 
calidade (denominacións de orixe, 
producións ecolóxicas, label de horta, 
VAC1)

*Valoración das superficies forestais 
mediante a súa ordenación.

*Diversificación das actividades nas 
zonas rurais e a mellora da calidade 
de vida dos seus habitantes 

-Reforzo da política de Investigación 
e Innovación: Posta en marcha 
do INGACAL. Consolidación  do 
Centro Tecnolóxico da Carne, Centro 
Tecnolóxico do Leite e Aula de 
Produtos Lácteos. Creación dunha 
nova sede para o LIGAL.

- Financiamento destinada á 
renovación da maquinaria agrícola, 
Plan RENOVE, nos anos 2.007 e 2.008 
perto de 2.000 explotacións recibiron 
19,3 millóns de € de subvencións para 
renovar os seus tractores.

-Impulso dos programas de sanidade 
animal a través dun programa sanitario 
marco para que o desenvolvesen as 
ADSG ,

-Apoio decidido a mellora das razas 
autóctonas, especialmente ao 
gando de aptitude leiteira: Novas 
instalacións na UTE de Bos. Apertura 
vía web do aceso aos gandeiros dos 
datos das súas reses en Control 
Leiteiro. Equipamento co PDAs aos 
AFRICORES

Creación de SEAGA e apoio decidido 
ao fomento do asociacionismo agrario 

especialmente, ás Sociedades Coope-
rativas de produción, transformación e 
comercialización de produtos agrarios. 

Vostede ten colaborado con FRUGA 
nestes primeiros meses da súa 
existencia. ¿Como valora a súa 
creación?

Veño colaborando con FRUGA moi 
gustosamente. Paréceme unha 
organización seria que conta con uns 
servizos técnicos de gran calidade 
en todos os sectores  produtivos con 
relevancia na nosa nación: Leite, 
carnes de vacún e ovino, viticultura 
e viño, horta, fruticultura, producións 
ecolóxicas e producións forestais. 
Ao meu entender as equipas de 
aconsellamento que FRUGA lles 
presta aos agricultores/as e gandeiras/
os son dun nivel excelente.

Valoro moi positivamente que FRUGA 
lles dese continuidade ás Xornadas 
Agrarias, que puxeran en marcha 
o sociólogo Ramon Muñiz e outros 
colaboradores  no ano 1983, e que 
levaban moitos anos sen celebrarse. 
Nestas Xornadas celebradas en 
Melide servíronme para reafirmarme 
na convicción de que as/os labregos 
deben ser os protagonistas dos 
cambios que se teñen que dar no 
noso sector agrario. Nas  reunións que 
organiza FRUGA percíbese sempre un 
ambiente  de camaradería que fomenta 
a participación e o compromiso en pé 
de igualdade entre os asistentes, sen 
dogmatismos tecnocráticos. 

Desexo que FRUGA siga a facer 
esta labor de asesoramento moitos 
anos,  para que os/as agricultores 
e gandeiros xestionen mellor as 
explotacións e diferencien ben cales 
son os atrancos que impiden o 
desenvolvemento do noso medio rural. 
Non se amaña todo con tecnoloxía, 
necesítase compromiso político para 
remover eses atrancos e como acabo 
de contar só desde o nacionalismo  
existe a vontade  de que ese obxectivo 
sexa unha realidade.
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A AGV organizou recentemente 
reunións informativas en San Miguel de 
Tabagón (Subzona do Rosal), en Arbo 
(Subzona do Condado) e en Ribadumia 
(Subzona do Salnés) onde asistiron 
perto de 300 viticultores/as e nas que 
os responsables da AGV na DO Rías 
Baixas, Jorge Cardoso (Coordinador 
da AGV no Rosal), Antonio Álvarez 
(Coordinador no Condado e vocal 
do Consello Regulador) e Roberto 
Rivas (Presidente da AGV e vocal 
do Consello Regulador) expuxeron 
o posicionamento da Asociación 
diante das perspectivas para a actual 
vendima.
A aprobación dun aumento de quilos nos 
rendementos máximos admitidos que 
o Consello Regulador pode aumentar 
ata un máximo dun 25%, supón unha 
decisión que debe ser argumentada e 
razoada entre os diversos integrantes 
da Denominación. Débese ter en 
conta a capacidade de casar oferta 
e demanda, ao fin de manter o prezo 
a percibir polos viticultores/as. Hai 
que aumentar prezo en vez de quilos. 
 
A AGV defende como norma os 
máximos de produción admitidos que 
son 12.000 quilos por Ha, polo que 
elementos de excepción non deben 
ser convertidos en norma. Débense 
propoñer iniciativas informativas, 
formativas e técnicas para incidir nas 
causas obxectivas dos aumentos de 
rendementos das últimas campañas 
é así evitar situacións de controversia 
que pouco axudan a boa imaxe da 
Denominación. Dicir que no ano 
2010 a produción fora do admitido 
supuxo menos do 0,5% do total. 
 
É necesaria unha profesionalización 
do Pleno do Consello Regulador, que 
só haxa vocais que se “xoguen os 
cartos no sector”. Os acordos deben 
seguir as circunstancias cambiantes 

dos mercados, hai que elevar o rigor 
no control de rendementos, sobre 
todo naquelas zonas onde se detecta 
con frecuencia os excesos e que 
resultan unha realidade moi limitada 
no conxunto da DO. Hai preocupación 
por certa baixada do prezo en  viños 
de Rías Baixas, por iso a necesidade 
de acompasar produción, embotellado 
e venta. O grande problema é que a 
Xunta de Galiza aplicou graves recortes 
en control de calidade e promoción 
do viño, e así malamente podemos 
defender o prezo se non se inviste 
na promoción da D.O. Rías Baixas.  
 
A AGV defende que a Mesa do Viño 
debe negociar un novo contrato no 
próximo ano antes da floración. Esta 
claro o papel estabilizador que ten 
o contrato, xa que garante recollida 
e prezo, e evita grandes sacudidas 
das cotizacións da uva como pasaba 
antes. Asináronse 2.500 contratos e 
hai que estendelos aos 7.000 inscritos 
na DO. O prezo para este ano é 1,52 
€ máis IVE o quilo de uva a 13º. O 
custes mínimos de produción son, na 

No inicio da vendima a AGV 
demandou da Consellería do Medio 
Rural a convocatoria con carácter de 
urxencia das Mesas do Viño,  mesas 
de negociación para o anovamento ou 
iniciación de contratos homologados 
da compravenda de uva naquelas 
Denominacións onde non os houbese. 
Xa que a día de hoxe non se pode 
afirmar que está garantida a recollida da 
uva no conxunto das Denominacións. 

A diferencia de situacións anteriores 
non houbo ningunha intervención por 
parte da Administración para sentar 
aos integrantes do sector e facer 
previsión das vendimas, posibles 
incidencias, saída da acumulación de 
existencias, etc. 

Este ano 2011 hai unha previsión de 
máis de 70 millóns de quilos de uva 

nas diferentes DO, das que a maioría 
corresponde a uvas de variedades 
preferentes, polo que estamos falando 
de rexistros históricos, o que confirma 
a tendencia ascendente dos últimos 
anos con importantes ampliacións 
da presencia do viños nos diferentes 
mercados. Acontece que a saída da 
produción na venda do viño embotellado 
ten que seguir o ritmo de ascenso 
das colleitas, evitando baixadas nos 

prezos, cousa 
que se está 
detectando e que 
dificulta unha 
estabilidade global 
para o sector. Non 
é asumible que en 
tempos de crise, 
e cun segmento 
e c o n ó m i c o 
puxante como o 
viño, a Xunta de 
Galicia aplique 
recortes do máis 
do 50% en control 
e promoción 
correspondentes 
aos Consellos 
R e g u l a d o r e s 

e aos seus órganos de control e 
certificación. Tendo en conta as 
esixencias de trazabilidade en 
mercados cada vez máis extensos 
xeograficamente, obrigan a dotarse 
de máis recursos aos Consellos 
Reguladores, especialmente en zonas 
onde o contexto socioeconómico é 
máis difícil como acontece no interior 
do país.

A AGV-FRUGA demanda á Consellería 
do Medio Rural abandone a actitude 
pasiva que está ata agora adoptando 
ante os problemas actuais e a previsión 
doutros máis graves no futuro. Na 
DO Ribeiro se estiveron facendo 
contratos durante moitos anos e non 
se instou aos integrantes da anterior 
Comisión de Seguimento a renovar 
o contrato nunha Denominación que 
aínda ten que acometer o remate da 
reconversión varietal. Na DO Rías 
Baixas houbo nas últimas campañas 
un aumento significativo das 
producións que obriga ao sector a dar 
saída a máis de 14 millóns de botellas 
a maiores en apenas dúas campañas, 
polo que se debe actuar nos posibles 
problemas en caso de novas colleitas 
abondosas. Estas situacións afectan 
a viticultores/as e adegueiros/as 
xa que unha baixada de prezo na 
uva corresponde inevitablemente a 
baixada no prezo da botella, co que 
se inicia a espiral de baixada xeral 
da calidade da Denominación, e por 
tanto, da valorización económica dos 
seus integrantes. Temos exemplos 
en Denominacións de Orixe como 
Rueda que ten baixado nas últimas 
campañas de maneira dramática as 
súas cotizacións en uva e botella. Por 
estrutura de custes nas explotacións 
galegas tense que ir cada vez máis a 
mercados con maior valorización do 
produto e por tanto maiores rendas 
aos viticultores/as.

A ASOCIACIÓN GALEGA DE 
VITICULTURA (AGV) DEMANDA 
A CONVOCATORIA DAS MESAS 
DO VIÑO

A AGV INFORMA SOBRE A 
ACTUAL VENDIMA NA D.O. 
RIAS BAIXAS

uva de 12º, 1,20 € o quilo, por baixo 
deste prezo hai perda asegurada. 
 
Sobre o futuro falouse de incluír 
novos parámetros para remunerar 
a uva como pode ser a acidez e 
pH. Verificación inmediata da uva 
entregada polos viticultores e a 
facturada por adegas. Inclusión das 
variedades Treixadura e Loureiro nos 
contratos (xa que se están pagando por 
debaixo de custo). Trasladar calquera 
información sobre irregularidades e 
problemas na recollida ao Consello 
Regulador. Eliminar zonas incluídas 
sen viticultores inscritos, etc.
Finalmente destacouse o respaldo ás 
funcións e papel que desempeña o 
Consello Regulador, que é o garante 
de preservar a calidade  mínima do 
viño que chega aos consumidores, e 
de favorecer os mecanismos de control 
da oferta para a protección económica 
das empresas e as rendas dos 
viticultores/as. No Consello Regulador 
houbo moitas reunións que permitiron 
sacar adiante temas espiñentos como o 
novo regulamento, control da calidade 
dos viños, vendimas e rendementos, 
etc. Nesas reunións a AGV sempre 
mantivo unha posición seria e 
profesional, procurando un futuro á 
D.O que garanta calidade nos viños, 
mercados ás adegas e prezos para os 
viticultores. Por iso a importancia de 
aumentar a representación da AGV 
no Consello Regulador nos próximos 
anos.
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DÉBESE NEGOCIAR 

UN NOVO CONTRATO 

EN TODAS AS 
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ANTES DA 

FLORACIÓN
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A Indemnización Compensatoria 
(IC) é unha axuda destinada a 
profesionais da agricultura en zonas 
desfavorecidas e con limitacións 
medioambientais específicas, teñen 
como obxectivo, entre outros, asegurar 
un uso continuado das terras agrarias 
contribuíndo ao mantemento dunha 
comunidade rural viable, á vez que se 
fomentan sistemas agrarios sostibles 
e respectuosos co medio ambiente. 
Para isto definíronse unha serie de 
zonas agrícolas desfavorecidas, que 
á súa vez, determinan dous tipos de 
IC: as de zonas de montaña e as de 
zonas distintas ás de montaña.

Desde o ano 2008, comezouse a 
aplicar ás explotacións que reúnen 
os requisitos esixidos o criterio 
de concorrencia competitiva, 
establecendo unha puntuación 
mínima necesaria para obter a axuda 
de acordo a un baremo de puntuación. 
Desde a Federación Rural Galega-
FRUGA, detectamos a constante 
redución nesta liña de axudas, xa 
que a puntuación mínima esixida ía 
en aumento. Agora esta situación 
agravouse, na última campaña que 
se ten aprobado, a do ano 2010, esta 
puntuación necesaria para ter dereito 
a IC subiu moito respecto á anterior, 
de tal xeito que moitas explotacións 
non se lles aprobou.

De todo isto o que é aínda mais grave 
é que nin sequera se lles notificou por 
escrito por parte da Consellería do 
Medio Rural aos agricultores que non 
a van cobrar.

No contexto de crise económica no 
que nos atopamos, as explotacións 
que viñan cobrando a IC e este ano 
non a van recibir deberan sabelo o 
antes posible e non decatarse cando 
se interesan polo que pensan que é un 
simple atraso no pago.

Tamén hai que sinalar que as 
explotacións que si recibiron a IC da 
última campaña, víuselles reducido o 
importe recibido, o valor medio dunha 
IC de montaña na campaña 2009 foi 
de 1.690 euros, pasando a ser de 
media no 2010 de 1.470 euros, o que 
supón, nun só ano, un recorte de mais 
dun 13%, ou o que é o mesmo, 220 
euros menos por explotación. Tendo 
en conta que, por exemplo, o número 
de expedientes de IC aprobados en 
Lugo na última campaña foi de uns 
8.000, isto supón, só na provincia de 
Lugo, un recorte nas IC de máis de 1.5 
millóns de euros

Compre lembrar que é aínda máis 
incomprensible tendo en conta que o 
57,56% destas axudas son financiadas 
por fondos comunitarios, e o 21,22% 
restante son completados con fondos 
do Ministerio de Medio Ambiente, Rural 
e Mariño, polo que sómente o 21.22 % 
do total vai a cargo dos orzamentos da 
Consellería do Medio Rural.

Nas IC, tanto a Unión Europea 
coma o Ministerio están obrigados 
a poñer a disposición a parte que 
lles corresponde, desde a FRUGA, 
pensamos que deste xeito ao 
aprobarse as IC cun importe total 
menor, é a Xunta de Galiza a que 
non aporta a súa parte, pola tanto, hai 
fondos europeos comprometidos coas 
explotacións gandeiras galegas que 
non son recibidos porque a Consellería 
do Medio Rural non cumpre co seu 
21%.

FRUGA DENUNCIA 
RECORTES NAS 
INDEMNIZACIÓNS 
COMPESATORIAS (IC)

FRUGA, ADEGA E A ORGANIZACIÓN 
GALEGA DE COMUNIDADES 
DE MONTES PRESENTAN 
CONXUNTAMENTE ALEGACIÓNS Á 
LEI DE MONTES

Na última campaña aprobada, as IC en zona de 
montaña reducíronse de media 220 euros, outras 
explotacións quedan totalmente excluídas

A FRUGA, a Organización Galega de 
Comunidades de Montes veciñais en 
Man Común e a asociación ecoloxista 
ADEGA elaboramos un documento 
conxunto de alegacións á Lei de 
Montes que o PP está a tramitar. Os 
eixos fundamentais das alegacións 
son os seguintes:

Substituír no texto o termo “forestal” 
polo de “monte”; e onde apareza o 
termo “propietarios forestais” engadir 
“e titulares dos montes”. O que se 
pretende é utilizar unha terminoloxía 
máis correcta, xa que os termos 
“monte” e “forestal” non son sinónimos, 
o forestal non deixa de ser un aspecto 
máis do monte e por iso se estima mais 
conveniente falar de aproveitamentos 
do monte que de aproveitamentos 
forestais. Por outra parte no caso dos 
montes veciñais o termo propietario 
non é o mais acaido, xa que os 
veciños e veciñas comuneiros, mais 
que propietarios son usufrutuarios. Así 
mesmo no articulado da lei deberíase 
ter un especial coidado co uso correcto 
do noso idioma e usar unha linguaxe 
non sexista.

Un aspecto fundamental da nosa 
oposición a esta Lei é que elimina a 
prohibición de forestar terras agrarias, 
provocando así un incremento 
do desorden territorial, incidindo 
negativamente na prevención 
dos incendios e redundando no 
abandono do rural, pois un dos temas 
que máis incide na pervivencia e 
desenvolvemento das explotacións 
agrarias é o acceso a terra. Se 
permitimos forestar as terras 
agrarias, reduciremos a capacidade 

de incrementar a superficie agraria 
das explotacións e pondo en risco 
a súa capacidade produtiva e a 
súa pervivencia e creando unhas 
explotacións mais dependentes das 
flutuacións especulativas dos insumos. 

Esta Lei de Montes introduce unha 
serie de modificacións da Lei 3/2007 
de prevención e defensa contra os 
incendios forestais, que demostran 
unha grande irresponsabilidade. De 
feito, pódese dicir que a nova Lei ten 
como obxectivo baleirar de contido a 
Lei 3/2007. Redúcense as distancias 
das plantacións forestais de especies 
de alta inflamabilidade (eucalipto, 
piñeiro) a só 30 metros das vivendas 
e construcións preexistentes, ou 4 
metros a zonas de cultivo, prados ou 
pastos non clasificados de especial 
protección agropecuaria, cando se 
traten de repoboacións 
con frondosas 
autóctonas. Elimínase 
a prohibición de masas 
monoespecíficas de 
máis de 50 hectáreas, 
co que a creación de 
descontinuidades na 
vexetación que frean 
o avance do lume 
non se garantiza. 
Desvía aos concellos 
a responsabilidade 
de facer cumprir a 
obriga de tratamento 
da biomasa residual 
ou de realizar a 
execución subsidiaria 
pertinente (antes 
r e s p o n s a b i l i d a d e 
da Consellaría do 

Medio Rural), cando a maioría deles 
non dispoñen dos medios cos que 
acometer esa tarefa.

Non estamos de acordo coa 
visión produtivista desta Lei, 
centrada no aproveitamento da 
madeira, esquecendo o resto dos 
aproveitamentos. O sector forestal 
e a sociedade galega, demandan un 
monte valorizado e muntifuncional. 
Os modelos de xestión como o que 
propón o PP, baseados en plantacións 
monoespecíficas de especies de 
crecemento rápido, reveláronse 
ineficaces, provocaron a aparición de 
problemas sanitarios, esgotamento de 
recursos, baixada de prezos e lumes.

Outro dos obxectivos que persegue 
esta Lei é iniciar o camiño para a 
desnaturalización e desaparición dos 
montes veciñais en man común. Son 
varios os artigos nos que se elimina 
a natureza xermánica dos mesmos 
substituíndoa por un termo indefinido 
como o de “natureza especial”, ao 
tempo se inician os procedementos 
para a apropiación encuberta dos que 
se podan encontrar con problemas de 
escaseza de recursos económicos.

Por todo isto a FRUGA considera que 
está Lei ten que ser transformada no 
sentido que acabamos de expor. 

A XUNTA NON AVISA AOS 
LABREGOS QUE VIÑAN 
RECIBINDO A AXUDA DE 

QUE NON A VAN COBRAR
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A auga é un recurso fundamental no 
desenvolvemento da vida e resulta un 
ben limitado que convén preservar. 
Son precisas políticas de xestión 
responsábel da auga que garantan 

o subministro e minimicen o impacto 
da actividade humana na calidade 
das augas. Mais establecer unhas 
taxas (canon da auga e coeficiente 
de vertido) que gravan por igual a 

quen non son iguais non semella 
a mellor das solucións. Dende 
FRUGA consideramos máis efectivo 
a redacción e execución dun Plan 
Hidrolóxico con accións de mellora 
de infraestruturas, depuración e 
xestión de concas, e actividades 
de concienciación fomentando o 
consumo responsábel da auga. O 
Decreto que presenta a Xunta non 
procura a racionalización do consumo, 
non introduce melloras na xestión, nin 
medidas de salvagarda da calidade 
da auga. É unha norma movida 
exclusivamente polo afán recadatorio, 
como se comproba no establecemento 
da base impoñíbel non suxeita a 
canon para usos agrarios no 50% do 

consumo e o cobro do canon 
ás comunidades de usuarios 
e aos pozos particulares.

Ao establecer a base 
impoñíbel non suxeita ao 
novo imposto  para usos 
agrarios, se non hai contador 
ou porcentaxes de uso 
reflectidas na autorización 
administrativa, se considere 
que se corresponde coa 

metade do volume total de auga 
subministrado. Isto é, divide en dúas 
partes o consumo total de auga, 
adxudicando o 50% do mesmo á 

vivenda (e polo tanto, suxeito a canon) 
e a outra metade á explotación (que 
será a parte exenta de pagamento). De 
todos é sabido que unha explotación 
adica unha porcentaxe maior do 50% 
do consumo da auga á actividade 
agraria. No Plan Hidrolóxico Galicia-
Costa establécense unhas dotacións 
segundo o número de persoas, 
cabezas de gando e metros cadrados 
a regar, parécenos máis xusto que 
se usen esas mesmas dotacións 
para establecer a porcentaxe de 
volume total de auga consumida 
correspondente á explotación e polo 
tanto exenta de de taxas.

 Por último, indicar que nos 
parece escandaloso cobrarlles o 
canon da auga ás comunidades de 
usuarios e aos propietarios de pozos 
particulares, pois son persoas que se 
viron obrigadas a autoxestionar o seu 
abastecemento, encargándose das 
obras de execución e conservación 
das infraestruturas necesarias. A pesar 
de o Goberno Galego ter anunciado 
mecanismos que permitirán non 
pagar o canon da auga ás persoas 
que estean nesta situación, unha 
lectura minuciosa do texto do Decreto 
non descobre a aparición destes 
mecanismos en ningunha parte do 
articulado que se presenta.

Este verán tróuxonos un encadeamento 
de noticias relativas ao peche sucesivo 
dos escasos medios que utilizaban 
en exclusiva a lingua propia do país 
ou que lle daban unha presenza non 
meramente simbólica até chegarmos 
ao ermo case absoluto actual, que 
nos fai recuar máis de un século. 
Face a esta lamentábel situación, 
produciuse un vento de esperanza 
coa aparición do proxecto ‘Sermos 
Galiza’, que convoca a sociedade 

FRUGA 
PRESENTA 
ALEGACIÓNS AO 
CANON DA AUGA

A FRUGA DEMANDA Á XUNTA 
UNHA LIÑA DE AXUDAS PARA 
COMPENSAR AS PERDAS 
POLA SECA

FRUGA APOIA A 
INICIATIVA “SERMOS 
GALIZA” POR UN MEDIO 
DE COMINICACIÓN 
GALEGO E EN GALEGO

máis concienciada na procura dos 
apoios precisos para a posta en 
funcionamento dun semanario en 
papel e dun diario dixital en galego 
que teñan a Galiza como centro da súa 
atención informativa. Se as persoas 
amantes da nosa lingua e do noso 
país coincidimos en que o momento 
é grave, debemos reaxir e apoiar este 
proxecto, tamén economicamente, 
pois é un proxecto vital tanto para a 
lingua galega como para a nación. 
E ten de ser igualmente un proxecto 
común, plural e transformador. Talvez 
non fiquen moitas máis oportunidades. 
Son horas de nos unirmos e de nos 
comprometermos nunha empresa 
que debe ser de todos e de todas. 
Logo non valerán as lamentacións nin 
as escusas. Ninguén o vai facer se 
entre todos e todas non somos quen 

de o facermos. De nós depende que 
sexa posíbel. Porque as persoas que 
vivimos en galego e como galegas e 
galegos conscientes tamén queremos 
ter voz. A voz que nós precisamos. 
A voz que a Galiza precisa. Para 
máis información, compra de accións 
e subscricións en sermosgaliza.
blogspot.com

A escaseza de chuvias no primeiro 
semestre do ano trouxo as primeiras 
consecuencias nas explotacións 
gandeiras de Galiza. Primeiramente, 
na elaboración dos silos de herba 
observouse un importante descenso 
da produción, que segundo os casos 
supuxo entre un 30 e un 40% menos 
que no ano pasado, e que continuou 
coa recollida da herba seca, onde 
houbo perdas de até o 50% do volume 
da colleita anual, ademais dunha 
importante perda de calidade.

 As chuvias continúan a escasear, 
e no tocante ao millo forraxeiro, á 
espera do resultado final da colleita, 
é evidente que tamén haberá unha 
produción menor do que é habitual. 
Por unha banda obsérvase unha 
redución importante de volume da 

planta e por outro un pequeno tamaño 
na espiga. Por todo o anterior, pódense 
estimar perdas de entre o 50 e o 60%. 
Ademais, estas condicións de falta de 
chuvia son propicias para a aparición 
con maior incidencia do habitual de 
pragas como a rosquilla e o verme de 
arame, así tamén como unha menor 
eficacia nos herbicidas. Esta seca 
xeneralizada está a ocasionar a falta 
de recursos forraxeiros para o día 
a día das explotacións, o que está a 
provocar que se teña que recorrer aos 
silos que normalmente reservábanse 
para meses mais tarde.

 Así as cousas as explotacións 
gandeiras acumulan ás perdas na sega 
de herba de 4.500 euros de media, 
alcanzando nalgúns casos os 11.000 
euros, outros 3.000 euros como media 

de perdas no millo forraxeiro, podendo 
chegar incluso a un total de 18.000 
euros. Este dado obtense tendo en 
conta non só a reposición (neste caso, 
a compra) deses forraxes, se non que 
tamén hai que incluír os gastos de 
labranza e abonado das fincas, custes 
que se disparan cando se depende 
de medios externos á explotación, por 
exemplo, contratación da maquinaria 
de sementeira.

 Por todo iso, desde a Federación 
Rural Galega-FRUGA, demandamos 
unha liña de axudas ás explotacións 
gandeiras galegas por parte da 
Consellería do Medio Rural e así 
evitar agudizar a crise económica que 
están a padecer. Esta solicitude non é 
nada extraordinario xa que en outros 
lugares da UE, como é o caso de 
Francia, ante unha situación parecida 
si se están recibindo axudas e apoio 
da administración pública. É evidente 
que en Francia entenden que o sector 
agrario e gandeiro é fundamental 
na súa economía e así o coidan e 
apoian, contrasta esa visión política 
coa da Xunta de Galiza que mira 
para outro lado ante os problemas 
do noso agro. Tamén é de destacar 
que agora que se fai máis necesario 
mercar complementos alimenticios 
para o gando, parte da produción 
cerealista do Estado Español vai para 
Francia, provocando unha desvantaxe 
coas explotacións galegas, chegando 
incluso, a poder supoñer un risco de 
desabastecemento na Galiza.

 Desde a Federación Rural Galega-
FRUGA, demandamos por parte 
da Xunta de Galiza unha maior 
implicación co sector agrario galego e 
que non se agache ante os problemas 
que estamos a padecer. Se queremos 
competir en igualdade de condicións 
con outras explotacións da UE, en 
concreto coas francesas por exemplo 
na produción láctea, temos que facelo 
en igualdade de condicións.
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Estes danos, que agravan a situación 
de crise que vive o sector agrario 
galego e dificultan a viabilidade de 
moitas explotacións agrarias, son este 
ano de especial intensidade

Os danos da fauna salvaxe estanse 
a converter nunha verdadeira lousa 
para as explotacións agrogandeiras 
galegas. De todos é sabido as 
importantes desfeitas ocasionados 
polo xabarín, producindo grandes 
perdas nos cultivos forraxeiros, o 
cal supón unha baixa importante na 
recolleitas previstas na campaña, 
especialmente no millo, na herba ou 
noutros cultivos de horta. Igualmente 
o lobo está a ser sumamente daniño 
cando ataca rabaños de gando 
ocasionando perdas importantes tales 
como morte de animais, abortos, etc.

Esta problemática da fauna salvaxe, 
súmase a unha profunda crise do 
agro galego, que se ve agravada 
como consecuencia da seca que se 
está a dar. A día de hoxe, boa parte 

das explotacións gandeiras ven como 
non están a colleitar a herba prevista, 
tanto en ensilado como en herba seca, 
sufrindo baixas que superan o 30% en 
moitos casos, o que supón perdas de 
ata 10.000 euros por explotación.

Todo isto unido aos baixos prezos que 
existen na producións agrarias e o 
brutal recorte de axudas levado adiante 
polo señor Feijoó, desde FRUGA 
pensamos que se está a dificultar a 
viabilidade de moitas explotacións 
agrogandeiras neste País.

Ante toda esta situación, o que fai 
a Xunta de Galiza é sacar ordes 
nas cales se regulan axudas para 
os gandeiros afectados pola fauna 
salvaxe, evidentemente parécenos 
positivo, pero iso si, para ser 

FRUGA SOLICITA Á XUNTA 
ORZAMENTO SUFICIENTE 
PARA PALIAR OS DANOS DA 
FAUNA SALVAXE

consideradas como tal, deben dotarse 
cun orzamento capaz de cubrir os 
danos ocasionados.

Sirva como exemplo do que está 
pasando o feito de que dado que 
o orzamento que a Xunta destinou 
inicialmente para compensar os 
danos producidos polo lobo no 2011 
era insuficiente, aumentou a partida 
en 11.901 euros para todo o País, o 
cal indica ben claro cal é o interese 
do goberno galego polos labregos e 
labregas. Este aumento non cobre 
os danos que pode ocasionar o lobo 
nun rabaño de vacún, ou dito de outro 
modo, non chega nin para paliar o 1% 
dos danos que se veñen ocasionados 
polo lobo cada ano.

Desde FRUGA demandamos da 
Consellería do Medio Rural que as 
dotacións orzamentarias destinadas 
a paliar os danos da fauna salvaxe 
teñen que cubrir a totalidade dos 
danos ocasionados. Estamos de 
acordo en que é preciso conservar 
o noso ecosistema, pero o que 
temos moi claro é que manter a 
biodiversidade non pode recaer única 
e exclusivamente nos gandeiros e 
gandeiras deste País, o mantemento 
e conservación desta riqueza natural é 
patrimonio do conxunto da sociedade 
e, polo tanto, as súas consecuencias 
tamén teñen que ser asumidas pola 
administración, non unicamente polas 
persoas que vivimos das producións 
agrogandeiras. 

XA Á VENDA
POR SÓ 10 EUROS

UN FANTASTICO LIBRO 
CATÁLOGO

DAS ÁRBORES SENLLEIRAS
DA PROVINCIA DE LUGO

BUSCAO NAS LIBRERIAS
OU SOLICITAO NOS NOSOS LOCAIS
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A Federación Rural Galega foi un dos 14 colectivos 
convoncantes da concentración do pasado 17 de 
setembro na Quintana de Santiago en contra da reforma 
da Constitución. Entendemos, e así foi dito polo PP 
e o PSOE, que esta reforma ten como único obxectivo 
satisfacer aos “mercados”, isto é, ao capital financeiro-
especulativo responsábel da crise na que nos atopamos, 
e que non vai axudar a saír deste estado, nin mellorar a 
situación da maioría do pobo, en especial o do mundo 
rural. 

Impedir o déficit público na actualidade, sumado á 
negativa do PP e do PSOE de aumentar os ingresos vía fiscalidade progresiva, control da fraude e das 
transaccións especulativas, etc., vai ocasionar unha diminución dos recursos das administracións. A 
maiores, na reforma determínase a prioridade absoluta de adicar os cartos públicos primeio a satisfacer 
os compromisos co capital financeiro, e despois, co que quede, manter as inversións, os servizos sociais 
e os servizos públicos. É evidente o risco de mantemento dos servizos públicos, e a posibilidade da súa 
privatización unha opción desexada polos “mercados” ao impor está reforma e así facerse co negocio tan 
apetitoso dos servizos públicos e sociais.

No mundo rural padecemos unhas infraestruturas cativas, uns servizos públicos deficitarios e de 
menor calidade que noutras zonas do territorio, polo que un empeoramento no seu financiamento será 
especialmente lesivo para nós. Nun horizonte de privatización a desaparición dos servizos públicos no 
mundo rural será o resultado lóxico da procura exclusiva de rendibilidade económica.

Ao mesmo tempo esta reforma incide na recentralización do estado español ao obrigar ás comunidades 
autónomas aos mesmos compromisos, negando, polo tanto, a nacións como Galiza, á mínima capacidade 
de autogoberno e deseño de políticas propias para situacións propias como as nosas. Un mundo rural 
como o galego, coas súas especificidades de dispersión e envellecemento da poboación, require de 
políticas públicas decididas no gasto se queremos manter un rural vivo, con futuro e cunhas condicións 
de vida adecuadas. Cousa que parece non querer o noso presidente Núñez Feijoo, que co ánimo de ser o 
máis listo da clase, non só non defende o autogoberno galego e a capacidade de atender ás necesidades 
especificas de Galiza, se non que quere ser máis papista que o Papa e determina tamén un tope de gasto 
para o Goberno Galego.

Esta reforma é o último chanzo do camiño percorrido polo PSOE e o PP nos últimos tempos de entrega 
absoluta aos ditados do gran capital, abandonando a defensa dos intereses públicos, e antepoñendo o 

beneficio dos especuladores ao mantemento da calidade de 
vida e os dereitos do pobo. Ante as próximas eleccións xerais 
non podemos seguir apostando polo mesmo camiño, non 
vale a alternancia, cambiar ao PSOE polo PP, pois defenden 
e representan o mesmo. Temos que apostar por políticas 
alternativas que defendan os intereses colectivos, o ben 
público, que non se dobreguen ante os mercados, se non que 
os regulen. Por iso nas próximas eleccións xerais temos que 
apostar por quen defende os intereses do pobo, apostar por 
unha voz galega en Madrid, apostar polo proxecto político que 
defende o nacionalismo galego. De todos e todas depende 
que se fagan outras políticas e existan alternativas reais 
neste mundo de pensamento único que queren construír en 
beneficio exclusivo duns poucos.

FRUGA ANTE A 
REFORMA DA 
CONSTITUCIÓN E AS 
ELECCIÓNS XERAIS


