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FRUGA AMOSA O SEU MALESTAR 
E REXEITAMENTO Á DECISIÓN 
UNILATERAL DO CONCELLO DE 
SANTIAGO DE PECHAR O MERCADO DE 
GANDO DE AMIO.

Non existen razóns obxectivas para 
este peche que deixa a moitas 
explotacións da comarca e de 
bisbarras próximas nunha peor 
situación para a xestión das súas 
explotacións.

Na Federación Rural Galega, 
FRUGA, non entendemos nin 
podemos compartir a decisión do PP 
no Concello de Santiago de pechar 
o mercado de gando de Amio. Unha 
decisión tomada unilateralmente 
polo Goberno Municipal, non 
sabemos baixo que criterio, sen 
consultar cos afectados nin moito 

menos escoitar o que os usuarios 
de mercado puideran dicir. Unha 
decisión tomada ás presas e sen 
ter en conta os inconvenientes e 
repercusións negativas que poda 
traer para moitas explotacións e 
para a propia cidade de Santiago. 

O mercado de gando de Amio é a 
continuación de máis de 120 anos 
de tradición de mercado gandeiro na 
cidade de Santiago que o seu actual 
goberno municipal quere eliminar 
tan ledamente de golpe. Amio é 
unha marca de calidade coñecida 
internacionalmente, cun volume 

de negocio de arredor 
de 1 millón de euros por 
feira, ten hoxe 52 días de 
ocupación ao ano e vendas 
de 2.400 cabezas de gando 
todas as semanas cun 
nivel de transaccións que 
xa quixeran para si outros 
mercados. As posíbeis 
deficiencias que podan 
ter as actuais instalacións 
no deben ser razóns para 
acometer o seu peche, 
se non que se teñen que 
procurar maneiras de 
solventalas.

Non existen polo tanto 
razóns obxectivas para a 
súa eliminación. A non ser 
unha visión “urbanita” e 
paleta do actual goberno 
municipal de entender 
o mundo rural como un 

atraso, algo a eliminar na súa visión 
paifoca do que ten que ser Santiago, 
unicamente unha cidade de servizos 
vinculados ao turismo. Poren, 
Santiago é a cabeceira dunha 
comarca natural eminentemente 
agraria, e rodeado doutras moitas 
(Barcala, Xallas, Ordes, Soneira, 
Arzúa, etc) tamén fundamentalmente 
agrarias, e que teñen no mercado 
de Amio o seu centro referencial de 
transaccións, aportando á cidade 
diversificación económica e fluxos 
económicos importantes.

Esta decisión ademais de negativa 
para o sector e para a cidade, e de 
ser tomada unilateralmente en forma 
de imposición aos usuarios, resulta 
a todas luces improvisada e feita 
ás presas, pois o propio Goberno 
Municipal recoñece non ter tomada 
decisión algunha de que facer 
coas instalacións que quedarán 
valeiras e sen uso en Amio. Esta é 
a mostra máis evidente de que esta 
decisión non responde á cuestións 
obxectivas e só pode ser entendida 
na perspectiva de desmantelamento 
do mundo rural que está a acometer 
o PP en Galiza.

Por todo isto a FRUGA participou 
activamente na constitución da 
Plataforma Cidadá de Apoio á Feira 
de Amio, onde colectivos veciñais, 
organizacións políticas, asociacións 
profesionais e diversos colectivos 
de Compostela e comarca están a 
desenvolver diversas actuacións 
para facer rectificar ao Goberno 
municipal do PP de Santiago na súa 
decisión de pechar o mercado de 
Amio.

MILLEIROS DE PERSOAS POLA 
PERMANENCIA DA FEIRA DE 

GANDO EN COMPOSTELA

Así o sábado 12 de novembro máis 
de 3.000 persoas ateigaron as 
rúas de Compostela para protestar 
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Compostela, mentres non fan 
ningunha declaración pública ao 
respecto.

Desde FRUGA queremos denunciar 
este intento por parte destas 
organizacións de desacreditar a 
loita pola permanencia da feira en 
Compostela, introducindo cuestións 
que non están agora sobre a mesa 
(como a forma de venda) e das 
que posibelmente haxa que falar 
no futuro, cando se garanta a 
continuidade da feira, ou posicións 
de carácter localista, algo ao que 
xa nos teñen acostumados e que só 
conseguen estériles enfrontamentos 
que lonxe de solucionar o problema, 
producen debilidade entre o sector 
e desunión, un dos principais 
problemas do agro no noso 
País. Ademais desde a FRUGA 
queremos lembrar que procesos 
de “concentración” como o que se 
pretende en torno ás instalacións 
de Silleda debilitan ao sector desde 
o momento que se concentre a 
maior parte da actividade en torno 
a un modelo que, de fallar ou ter 
problemas, podería levar á práctica 
desaparición deste tipo de citas na 
xeografía galega.

polo peche da feira de gando, 
convocados pola Plataforma. No 
decorrer da mesma coreáronse 
diferentes consignas pedindo a 
permanencia da feira na cidade 
e criticando a actitude do rexedor 
municipal de Compostela, Gerardo 
Conde Roa. De feito, en conversas 
mantidas con representantes de 
colectivos adscritos à Plataforma 
chegou a recoñecer que a decisión 
tomada era estrictamente política, 
esquecendo que como alcalde 
de Compostela se debe ao seu 
concello e, por tanto, á defensa 
dos intereses dos seus veciños e 
veciñas. Así, é evidente que pesan 
mais as estratexias de partido, neste 
caso, o intento de refrotamento das 
instalacións da “Semana Verde” 
de Silleda, onde se pretende que 
gandeiros e tratantes leven a súa 
actividade, que a defensa dunha 
actividade que reporta importantes 
ingresos tanto aos gandeiros e 
gandeiras do concello e a súa área 
de influencia como ás propias arcas 
municipais.

Agora a pelota esta no tellado do 
PP, e terá que ser Conde Roa quen 
decida se quer seguir na senda do 
enfrontamento e da destrucción de 
riqueza, ingresos e postos de traballo 
que representa a Feira de Ámio, ou 
se pola contra se debe en exclusiva 
ás ordes do PP e do Conselleiro 
Rueda, presidente da Fundación 
Semana Verde de Silleda, e decide 
pasar a historia da cidade como o 
alcalde que eliminou unha feira con 
tantos anos de historia.

MÁIS DE 3000 SINATURAS EN 
DEFENSA DA FEIRA DE AMIO

Apenas uns días despois de ter 
comezado unha campaña de 
recollida de sinaturas, a Plataforma 
Cidadá de Apoio á Feira de Amio 
amósase gratamente sorprendida 
pola boa acollida entre a cidadanía 
da campaña de defensa da 
feira e a permanencia na cidade 
dunha actividade vital para o a 
supervivencia e o desenvolvemento 
da actividade gandeira da comarca. 
Todo isto mentres a ofensiva contra 
a permanencia da feira se agudiza 
coas declaracións feitas públicas 
polas organizacións agrarias con 
representación no Consello Agrario 
Galego. Así desde as filas de UUAA-
UPA e XXAA-ASAJA apostase sen 
condicións polo desmantelamento 
de Amio e o “traslado” a Silleda, 
con argumentacións localistas e 
mesmo tentando desviar o debate 
cara á pouca idoneidade do modelo 
de compravenda utilizado na feira 
compostelana. Ao mesmo tempo 
desde o SLG-COAG apostase 
pola ambigüidade para así manter 
dúas posturas, segundo se atopen 
na comarca do Deza ou na de 

NON EXISTEN RAZÓNS 
OBXECTIVAS PARA A 
SÚA ELIMINACIÓN.
SÓ A TEIMA ANTIRURAL 
DO PP.
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FRUGA ESIXE Á CONSELLARÍA DO 

MEDIO RURAL AXUDA URXENTE 

PARA AS EXPLOTACIÓNS 

AFECTADAS POLOS LUMES.

á pasividade da Xunta unha vez 
producida a actividade incendiaria, 
desembocou nunha catástrofe de 
enormes dimensións na provincia 
de Ourense.

Máis alá das importantísimas 
repercusións ecolóxicas e 
ambientais, non nos podemos 
esquecer das repercusións 
que para moitas explotacións 
gandeiras da provincia está a 
ter esta catástrofe. Son moitas 
as explotacións que quedaron 
materialmente sen superficie, e 
sen posibilidade de manter o seu 
gando. 

A provincia de Ourense é a que 
máis sofre o problema do abandono 
do medio rural, que axuda a que 
acontezan catástrofes como esta, e 
a que xa conta con o menor número 
de explotacións gandeiras, moitas 
delas son o recurso económico 
fundamental que permite que 
sigan vivas amplas zonas do rural 
ourensán que sen a existencia de 
esta actividade agraria estarían 
definitivamente mortas.

Por iso dende FRUGA esiximos 
á Consellería do medio rural que 
desenvolva urxentemente liñas 
de axuda para estas explotacións 
que se atopan en situación de 
emerxencia. Non poden seguir 
asentados os nosos gobernantes 
na pasividade e na incompetencia 
e transformar esta catástrofe 
tamén nunha catástrofe 
humanitaria que desemboque 
no peche de explotacións, no 
abandono das zonas afectadas, e 
na morte da actividade agraria na 
provincia de Ourense.

Por esta e outras razóns FRUGA 
participou activamente na 
concentración que o sábado 22 
de outubro celebrouse na Pobra 
de Trives en defensa dos nosos 
montes e para esixir á Xunta 
de Galiza solucións para os 
gandeiros e veciños afectados.

campaña antincendios e mandara 
para a casa ás brigadas da Xunta, 
desmontando o operativo e dando 
por concluída a tempada de 
incendios, cando coas condicións 
climáticas que se estaba a producir 
indicaban o precipitado e a 
temeridade desa forma de actuar. A 
isto hai que engadirlle a eliminación 
por parte da actual Consellaría 
das medidas de prevención, das 
axudas á multifuncionalidade do 
monte, a eliminación das axudas 
ás comunidades de montes 
e a eliminación das unidades 
veciñais de vixilancia forestal e do 
voluntariado do monte entre outras 
moitas medidas. Todo isto, unido 

Durante o mes de outubro a 
cidadanía galega asistiu atónita a 
unha nova mostra de incompetencia 
por parte do Goberno da Xunta. 
Ante a dimensión dos incendios 
que estaban a arrasar a provincia 
de Ourense, o Goberno Galego 
limitouse a manifestar que todo 
se reducía a un problema de 
delincuencia e que polo tanto a 
solución era responsabilidade 
do Goberno do Estado. A súa 
pasividade e manipulación de 
datos só fixo agravar a situación ata 
levala a dimensións de catástrofe.

A finais de setembro o conselleiro 
Samuel Juárez anunciara 
uns triunfalistas resultados da 

4



Ano 2 - nº 6, Outono de 2011

INICIADA A ROLDA DE 
CONTACTOS     NO    PARLAMENTO 
PARA APRESENTAR AS NOSAS 
ALEGACIÓNS Á LEI DE 
MONTES
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Asociación para a Defensa Ecolóxica 
de Galiza (ADEGA), Confederación 
Intersindical Galega (CIG), 
Federación Rural Galega (FRUGA) e 
Organización Galega de Comunidades 
de Montes Veciñais en Man Común 
(ORGACCMM) reuníronse co grupo 
parlamentar do BNG para tratar o 
proxecto da Lei de Montes de Galiza. 

Perante a que semella inminente 
aprobación do proxecto de Lei 
de Montes de Galiza, as catro 
organizacións presentamos o pasado 
dia 19 de Outubro solicitude de 
reunión cos grupos parlamentares que 
teñen representación no Parlamento 
de Galiza: BNG, PP e PSOE, sendo 
recibidos en primeiro lugar polo BNG  
e posteriormente polo PP. 

Esta é unha lei que vai ter unha enorme 
repercusión para o futuro do país, 
toda vez que, desde o punto de vista 
cuantitativo, afecta ao dous terzos 
do noso territorio, e cualitativamente 

vai influír en todas as formas de 
desenvolvemento social, económico, 
industrial, urbanístico e cultural de 
Galiza

Esta incalculábel transcendencia 
é a que aconsella, mesmo que 
reclama, do maior consenso para 
que a Lei de Montes sexa a norma 
do conxunto da sociedade, satisfaga 
a todas as posíbeis actividades que 
se desenvolvan nos nosos montes, 
conxugue todos os intereses e 
represente unha posta en valor do 
rural galego e unha fonte de riqueza a 
todos os efectos. Na súa elaboración 
débense ter en conta, e ser coñecidas 
por todos, as achegas que moitas 
entidades – integrantes ou non do 
Consello Forestal – presentaron no 
prazo de alegacións. O debate ten 
que ser pousado, o máis participativo 
e o máis transparente posíbel. 
Débese, así mesmo, implicar na 
súa elaboración, aos colectivos de 
profesionais que traballan ou teñen 

relación directa co ámbito que se 
quere regular, colectivos que a estas 
alturas non teñen información case 
que de ningún tipo.

Xurxo Álvarez, presidente da FRUGA, 
laiouse de que esta lei fora pensada 
para as plantacións masivas de pinos 
e eucaliptos, aumentando aínda 
mais a presión sobre a superficie 
agraria e actividade agrogandeira, 
polo que dimensionar as explotacións 
agropecuarias será practicamente 
imposíbel, xa que terán menos 
posibilidades de aumentar a súa 
base territorial e serán aínda mais 
dependentes dos insumos alleos e os 
caprichos especulativos do mercado.

Álvarez  destacou que a nova lei 
rebaixa a trinta metros a distancia de 
seguridade cos núcleos de poboación 
e a só catro metros coas superficies 
de cultivo, precisamente cando 
estamos a comprobar o perigoso que 
resulta tanto forestar con especies de 
crecemento rápido como deixar que 
estas cheguen ás agras das casas.

As catro organizacións pensamos 
que é necesario afondar máis no 
debate, abrir a participación a todas 
as entidades que manifestaron o seu 
interese por aportar achegas, procurar 
o maior consenso social posíbel 
e non incorrer no erro de aprobar 
apresuradamente unha norma de 
calado e impacto como a Lei de 
Montes de Galiza.

Pensamos que esta proposta non 
representa unha demora senón que 
significa unha aposta polo noso rural 
e por Galiza.

Así, desde as  catro organizacións 
solicitouse aos grupos parlamentares 
a apertura dun proceso participativo e 
aberto á sociedade e que desemboque 
na redacción do texto definitivo da lei.
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A   AGV  DEMANDA  DA  CONSELLERÍA 
DO MEDIO RURAL UN PLAN DE 
DESCUALIFICACIÓN DO EXCESO 
DE UVA NA DENOMINACIÓN DE 
ORIXE RÍAS BAIXAS

Roberto Rivas Reboredo, 
viticultor e membro do Consello 
Regulador Rías Baixas, e Xoán 
Antonio Allegue López, viticultor 
cooperativista do Salnés, ambos 
dous en representación da 
Asociación Galega de Viticultura-
FRUGA teñen presentado o pasado 
15 de setembro na Delegación 
Territorial da Consellería do Medio 
Rural en Pontevedra a solicitude 
de convocatoria urxente da 
Mesa do Viño da Denominación 
Rías Baixas para abordar a 
necesidade de apoiar un plan de 
descualificación do exceso de 
uva detectado nesta excepcional 
vendima. Dada a imposibilidade de 
amparar e/ou colleitar dita uva nas 
adegas inscritas na D.O. é polo que 
urxe artellar un plano que apoie 
económica e institucionalmente 
por parte da Administración da 
Xunta de Galicia para dar saída a 

ese excedente importante de uva 
que corre perigo de estragarse 
ou de aumentar as dificultades 

de procesamento e posterior 
comercialización por parte das 
adegas de Rías Baixas.

En anteriores campañas 
con importantes 
aumentos xa teñen 
levado a cabo 
alternativas como a 
modificación legal do 
rendemento máximo 
en mosto e que 
permitiu sacar viño 
non amparado en DO. 

Os presentes aumentos na DO 
Rías Baixas que se deberon, por 
unha banda, aos importantes 
incrementos de superficie 
vitícola dos últimos anos, como a 
variacións debidas a excepcionais 
variacións climatolóxicas. Todo 
isto deu lugar á situación creada 
na presente vendima, que nin 
sequera se da paliado co aumento 
a 13.900 quilos por hectárea que 
aprobou o Consello Regulador 
nin sequera o máximo que se 
podería ter aprobado de 15.000 
quilos por hectárea. Redundando 
na excepcionalidade da situación 

é polo que se necesita definir un 
stock de uva que teña por destino a 
vinificación fora da Denominación 
de Orixe, a imaxe do stock 
cualitativo que hai anos desenvolve 
a Denominación de Orixe da Rioja. 
Con estas alternativas se pode dar 
saída a unha situación conflitiva 
e que pode danar a imaxe da 
Denominación así como dificultar a 
negociación para un novo contrato 
homologado da compravenda de 
uva nas futuras campañas.
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A AGV-FRUGA foi a organización 
agraria que máis apoiou a 
solicitude por parte da Cooperativa 
Vitivinícola do Ribeiro da 
necesidade de reunión da Mesa do 
Viño para homologar o contrato de 
compravenda de uva para Ribeiro 
na presente e seguintes campañas. 
Unha vez realizada a reunión da 
Mesa do Viño, coa participación 
da AGV-FRUGA, comprobamos 
o pouco interese da Consellería 
do Medio Rural por levar adiante 
contratos homologados na D.O. do 
Ribeiro.

Por parte da AGV estábase 
detectando casos de moitos 
viticultores/as aos que se lles di 
que o prezo das castes autóctonas, 
en especial a treixadura, ía ser de 
un euro aproximadamente e sen 
grado. Hai que saber que desde 
o 2006 ata o 2010 tiñamos un 
contrato homologado no Ribeiro 
que estipulaba exactamente canto 
se lle ía pagar a uva en función do 
grado e estado sanitario.

Desde a campaña 2010 xa non se 
renovou o contrato homologado 
como noutra ocasión, neste caso 

a Administración da Xunta de 
Galicia non convocou ás adegas 
e viticultores/as para negociar un 
novo que cubrira esta campaña e 
as seguintes.

Cos prezos que adiantou a 
Cooperativa Vitivinícola e co IVE 
incluído (10% ) os prezos serían os 
do cadro inferior deste artigo.

Este ano houbo un certo adianto 
climatolóxico que fixo que as uvas 
entraran con boa graduación e 
bo estado sanitario, polo que a 
maioría da uva tería que entrar a 
1,30 euros se lle sumamos o IVE.

A AGV entende que a Consellería 
do Medio Rural debe abandonar 
a súa actitude de total inhibición 
cos problemas do sector, xa que 
se non está pola labor de sustentar 
a promoción e certificación dos 
nosos viños polos Consellos 
Reguladores, debería cando menos 
de utilizar as súas importantes 
atribucións e competencias para 
ver de xuntar adegas e asociacións 
de viticultores/as para acordar o 
prezo da uva.
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A AGV PARTICIPA NA MESA 
DO VIÑO DO RIBEIRO E 
APOIA UN NOVO CONTRATO 
HOMOLOGADO PARA A D.O.

ÚLTIMA 
HORA

A FEDERACIÓN RURAL GALEGA-FRUGA AMOSA O SEU 
REXEITAMENTO Á INTENCION DA XUNTA DE GALIZA DE 
CONSTRUIR UNHA NOVA INCINERADORA NO IRIXO.

ESTA DECISIÓN SUPORÁ UN DURO GOLPE Á ACTIVIDADE 
AGROGANDEIRA DE TODAS AS COMARCAS LIMÍTROFES, POLO 
QUE A FRUGA PARTICIPARÁ ACTIVAMENTE EN TODAS AS 
INICIATIVAS SOCIAIS QUE SE LEVEN ADIANTE PARA TRATAR DE 
EVITAR ESTE NOVO ATENTADO AO MEDIO RURAL



Vense de celebrar un curso de 
“Eficiencia enerxética nas 
explotacións leiteiras galegas” 
organizado pola FRUGA e polo 
GDR de A Mariña en San Cosme 
de Barreiros, onde asistiron 
gandeiros de A Mariña de Lugo 
interesados no aforro enerxético nas 
súas explotacións. Alí púxose de 
manifesto que, na situación de crise 
económica en xeral e do agro galego 
en particular, o aforro en enerxía é 
xa unha prioridade na produción de 
leite.

A tendencia alcista dos prezos 
enerxéticos e un factor cada vez 
máis relevante nos custes de 
produción, xa que diversos estudos 
estiman nun 8% o porcentaxe do 
gasto de electricidade no total dos 
custos fixos na produción de leite.

As tres xornadas da acción formativa 
rotaron sobre tres eixos:

• As axudas ao aforro e eficiencia 
enerxética das distintas adminis-
tracións públicas. 

• A substitución de enerxías con-
vencionais por enerxías renova-
bles. 

• A recuperación da calor do siste-
ma de arrefriamento do leite para 
a limpeza das instalación de muxi-
do e para a calefacción da viven-
da. 

Para rematar, fixemos unha xornada 
práctica na Gandeiría Lodeiro, en 
Ría de Abres, Trabada, onde os seus 
titulares, Pablo Lombardía e Clara 
Basanta, ensináronos o sistema de 
recuperación da calor resultante do 
arrefriamento no tanque do leite e 
de como conseguen, sen precisar 
consumo enerxético, 350 litros de 
auga quente sanitaria a máis de 70 
ºC en cada muxido, conseguindo 
deste xeito un considerable aforro 
ao non precisar gastar enerxía para 
quentar auga para a limpeza. 

A FEDERACIÓN RURAL GALEGA-
FRUGA E O GDR A MARIÑA, APOSTAN 
POLA EFICIENCIA E O AFORRO 
ENERXÉTICO NO VACÚN DE LEITE
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CELEBRADOS CURSOS 
DE APLICADOR DE 
FITOSANITARIOS NO 
CONCELLO DE PONTEVEDRA

Durante os meses de outono, dende 
FRUGA impartíronse os cursos 
de nivel básico de “Aplicador/a-
manipulado/a de productos 
fitosanitarios” coa colaboración 
do Concello de Pontevedra en 
diversas parroquias do municipio, co 
obxetivo de que o rural do concello 
de Pontevedra tivera a capacitación 
exisible a día de hoxe no manexo de 
productos fitosanitarios. 
Os cursos de manipulador-aplicador 
de productos fitosanitarios de nivel 
básico teñen unha duración de 25 horas 
lectivas e 2 horas correspondentes á 
proba de aptitude final. A superación 
deste curso conleva a obtención do 
carné de manipulador/a-aplicador/a 
de productos fitosanitarios de nivel 
básico, o cal é obrigatorio para:
Os agricultores e agricultoras que non 
dispoñan persoal auxiliar na mesma 
explotación.
Persoal auxiliar das empresas e outras 
entidades adicadas  á aplicación de 
productos fitosanitarios.
Persoal auxiliar de explotacións 
agrarias que apliquen productos 
fitosanitarios.
Durante estes cursos tratáronse 
diversos aspectos de importancia no 
manexo de productos fitosanitarios, 
como son o coñecemento dos 
productos fitosanitarios, a relación 
entre o manexo destes productos 
e o impacto na saúde humana e co 
medio ambiente. Tamén se tratou a 
normativa que afecta ás persoas que 
traballan con este tipo de productos, 
e do réxime de infraccións e sancións 
que se recolle na mesma. Outros 
temas que se trataron no curso foron 
os relativos a pragas e enfermidades 
dos cultivos e métodos de control e da 
maquinaria e prácticas de aplicación.
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FRUGA VEN DE PARTICIPAR NO “1º 
CONGRESSO EUROPEU DAS ÁREAS 
COMUNITÁRIAS” CELEBRADO EN 
VILA REAL – PORTUGAL.
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Este congreso, celebrado os días 
23, 24 e 25 de setembro, estivo 
organizado pola BALADI en 
colaboración coa Organización 
Galega de Comunidades de 
Montes Veciñais en Man Común 
(ORGACCMM). A BALADI é a 
Federación Nacional dos Baldíos, 
que reúne 8 asociacións de Baldíos 
do centro e norte de Portugal, por 
ser nesta área onde se encontran 
a maioría dos terreo de propiedade 
comunal. 

A característica fundamental 
desta forma de propiedade é que 
esta se atribuie á comunidade 
veciñal (comuneiros-as na Galiza 
e compartes en Portugal) sen 
atribución de cotas. O único 
requisito para usufrutuar os 
dereitos da propiedade comunal 
é ser veciño ou veciña. Este tipo 
de propiedade defínese como de 
orixe xermánica. Na Galiza reciben 
o nome de Montes Veciñais e en 
Portugal de Baldíos.  

A existencia da propiedade 
comunal remontase á noite dos 
tempos, ficando reducida a súa 
presencia, nestes momentos, 
á antiga Gallaecia, é dicir, por 
un lado o territorio que hoxe 
administrativamente é Galiza e 
por outro o que é o centro e norte 
de Portugal, tendo constancia da 
súa presencia en zonas limítrofes 
que historicamente pertenceron ao 
Reino da Galiza como son algunhas 
de Asturias e o Bierzo. No resto de 
Europa parece ser que fican trazas 
en Escocia e en algunhas partes 
da Europa do Leste. Interrelacionar 
todas estas zonas era un dos 

obxectivos que perseguía este 
Congreso.

O texto do tríptico do Congreso xa 
indicaba cales eran os obxectivos 
do mesmo, nel podías ler que o 
que se pretendía era reunir por 
primeira vez representantes das 
comunidades “baldías” dos varios 
Países da Unión Europea para dar 
a coñecer a realidade Comunitaria 
de cada un deles, e procurar en 
conxunto a mellor forma para 
defender, valorizar e desenvolver 
esta forma ancestral de propiedade.

A colaboración entre as 
organizacións galegas e 
portuguesas, neste ámbito de 
traballo ven de lonxe e os primeiros 
contactos remóntanse a primeiros 
dos anos 90 do século pasado 
e o que se pretendeu con este 
Congreso foi acrecentar mais zonas 
de Unión Europea nas que existe 

este tipo de propiedade, contando 
desta volta con representantes de 
Escocia, Italia e Asturias.

Un dos grandes problemas cos que 
se encontra a propiedade comunal 
é que este tipo de propiedade non 
é encadrábel nin no que se entende 
por propiedade privada nin no que 
se denomina como propiedade 
pública, xa que a primeira leva 
aparellada a propiedade individual 
e por cotas e a segunda responde a 
propiedade rexida por algún tipo de 
órgano administrativo, polo que se 
fai necesario reivindicar e conseguir 
o recoñecemento legal desta forma 
de propiedade.

Con este obxectivo o Congreso 
celebrado en Vila Real acordou 
establecer unha estratexia 
tendente a transmitir perante as 
distintas administracións, entre ela 
a europea, a necesidade de que a 
propiedade comunal teña amparo 
legal.

Neste sentido e continuando 
a colaboración que mantemos 
a ORGACCMM e FRUGA 
adoptaremos todas as medidas 
necesarias tendentes a conseguir 
a consecución deste grande 
obxectivo, para o que tentaremos 
que este asunto sexa tratado tanto 
no parlamento da Galiza, como no 
do Estado Español e no Europeo.



Representantes da OPL 
AGALEGA, encabezados por Elías 
Somoza, acudiron á cita co Director 
Xeral, resultado da solicitude feita 
pola OPL o pasado dia 22 de xullo, 
co duplo obxectivo de coñecer 
de primeira man a iniciativa 
da Consellaría e exporlle ao 
Conselleiro as nosas valoracións 
ao respecto. Lembrar que Juárez 
tense manifestado en numerosas 
ocasións partidario de estabelecer 
unha única OPL na Galiza con 
capacidade de negociación 
suficiente para defender os 
intereses das explotacións 
gandeiras de leite do País.

Sorprendentemente, a actitude 
de Robledo lonxe de coincidir 
coa do seu superior resultou 
completamente contraposta. Así 
debuxou un escenario para as 
explotacións de leite da Galiza 
no que convivirían distintas 
OPLs, das que poderían facer 
parte explotacións de outras 
Comunidades Autónomas. Isto 
botaría por terra a idea dunha 
única OPL, tal e como precisa un 
sector que demanda cada vez 
mais posturas unitarias para a súa 
defensa, postura na que coinciden 
AGALEGA, a propia FRUGA e o 
mesmo Conselleiro do Medio Rural. 
Esta desconcertante situación fai 
que a dia de hoxe descoñezamos 
cal é realmente a liña de traballo 

que vai estabelecer a Consellería 
neste proceso e se existe algún 
tipo de “axenda oculta” nos 
despachos de San Caetano, ou se 
estamos a presenciar os primeiros 
signos externos de desavenencias 
entre os dous pesos pesados da 
Consellería do Medio Rural.

No que si que houbo plena 
coincidencia foi na crítica ao 
Ministerio de Agricultura por 
obviar no Real Decreto que regula 
estas entidades profesionais 
as particularidades do sector 
na Galiza, concretamente no 
que se refire á imposibilidade 
de facer parte destas OPL´s as 
explotacións gandeiras integradas 
en cooperativas que á súa vez 
comercialicen o leite dos seus 

socios e socias, ao entender o 
Ministerio que prevalece o seu papel 
“comercializador” sobre o produtor, 
o cal amosa o descoñecemento da 
realidade cooperativa galega ou, 
o que seria peor, nun intento por 
desestabilizar aínda mais un sector 
inmerso xa no que parece unha 
eterna crise. Lembrar que o Real 
Decreto que regula estas entidades 
está pendente para entrar en vigor 
do estabelecemento dunha norma 
europea que estabeleza o marco 
legal comunitario para a posta en 
funcionamento destas entidades 
profesionais.

PREOCUPACIÓN E 
DESCONCERTO NA OPL 
AGALEGA E NA FRUGA.

Só dese xeito se pode cualificar o 
resultado da reunión mantida con 
Robledo, que sume aínda mais 
na incerteza o futuro do sector 
lácteo na Galiza. O feito de que a 
dia de hoxe a Administración non 
teña definido ou, cando menos 
consensuado internamente o mapa 
futuro das relacións contractuais 
no leite na Galiza, fai que o sector, 
extremadamente debilitado nos 
últimos tempos, poda perder 
unha oportunidade histórica para 
recuperar a súa unidade e a 
súa capacidade de liderado no 
mercado do leite do Estado, do que 
lembremos que Galiza é a principal 
produtora e o territorio que rexistra 
máis da metade das explotacións.

A  REUNIÓN   DA   OPL   AGALEGA 
E JOSÉ ROBLEDO EVIDENCIAN O 
DIVORCIO ENTRE A DIRECIÓN XERAL 
DE PRODUCIÓN AGROPECUARIA E O 
CONSELLEIRO DO MEDIO RURAL.
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Robledo desautorizou ao propio Juárez amosándose partidario de 
estabelecer varias OPL na Galiza.

AGALEGA e o Director Xeral coincidiron en criticar a Real Decreto 
elaborado polo Ministerio, que deixa fóra das Organizacións de 
Produtores aos socios e socias de cooperativas.
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A PROPOSTA DE REFORMA DA PAC 
SERÁ ESPECIALMENTE NEGATIVA 
PARA GALIZA POR CULPA DA ACCIÓN 
POLÍTICA DO GOBERNO DA XUNTA DO 
SR. NÚÑEZ FEIJÓO.

O Comisario Europeo de Agricultura 
e Desenrolo Rural ven de presentar 
as propostas lexislativas para 
a reforma da PAC. Unha das 
orientacións que parecen claras na 
nova PAC é a de vincular as axudas 
á superficie. O actual goberno da 
Xunta desmontou e inhabilitou 
todas as medidas postas en 
marcha para facerlle fronte 
ao problema da pequena 
dimensión das explotacións 
galegas.

O caso paradigmático é 
o desmantelamento do 
Banco de Terras, a mellor 
ferramenta coa que contaban 
ás explotacións galegas 
para aumentar a súa 
base territorial e, no caso 
específico das explotacións 
gandeiras, a mellor formar 
de conseguir explotacións 
menos dependentes 
de insumos externos para a 
alimentación e, polo tanto, lograr 
explotacións máis rendíbeis 
economicamente pero tamén máis 
sostíbeis ambientalmente.

Outro exemplo de políticas da 
actual Xunta que repercutirán 
negativamente no futuro das 
explotacións galegas no marco da 
nova PAC é a proposta da nova 
Lei de Montes, á que a FRUGA 
ten presentado alegacións, e que 
elimina a prohibición de forestar 
terras agrarias.

Así pois, medidas como o 
desmantelamento do Banco de 
Terras e a forestación de terras 
agrarias, das que é responsábel 
directo o Goberno da Xunta do 
PP, impedirán que as explotacións 
galegas teñan futuro no marco 

lexislativo que propón a nova PAC.

Por outro lado, outra das orientacións 
centrais na reforma da PAC ten a 
ver co impulso das boas prácticas 
medioambientais e a consecución 
de explotacións máis respectuosas 
co medioambiente.

Xa sinalamos antes repercusións 
negativas neste sentido co 
desmantelamento do Banco de 
Terras, pero é que a Consellería 
do Medio Rural está empeñada 
na eliminación do Contrato de 
Explotación Sustentábel, CES, 
pondo problemas na execución 
das súas liñas de actuación, na 
ampliación de compromisos e na 
súa continuidade futura.

O CES foi o mecanismo posto en 
marcha para axudar ás explotacións 
agrogandeiras galegas no camiño 
de lograr a súa sustentabilidade 
ambiental. A ferramenta coa que 
contan as explotacións galegas 
para acadar o obxectivo de 
sustentabilidade que marca a nova 
PAC está sendo torpedeado a 
mantenta polo Goberno Galego. 
Lembrar que foi a FRUGA a que 

desenvolveu unha intensa campaña 
en contra dos recortes impostos pola 
Consellaría no CES, e que parece 
que cando menos logrou os seus 
froitos no que ten a ver coa campaña 
2010.

Ante esta realidade resultan 
hipócritas as declaracións do 
Conselleiro do Medio Rural, Samuel 
Juárez realizadas despois da reunión 
celebrada entre o Goberno de España 
e as Comunidades Autónomas, nas 
que responsabilizaba ao Goberno 
Español das repercusións negativas 
que está reforma terá para o agro 
galego. Lamentaba o Conselleiro 
que o Goberno de España non 
estivera máis activo á hora de influír 
na elaboración da proposta, toda vez 
que a proposta era pública pois se 
tiña filtrado o seu contido xa fai máis 
dun ano. Si isto é así, e a Consellaría 

coñecía os eixos básicos da 
reforma dende fai máis dun ano, 
resulta aínda máis escandalosa 
a liña política emprendida polo 
Goberno Galego sabendo as 
repercusións negativas que 
tería para o agro galego.

Todo isto, exemplifica ás claras 
a forma de actuar do Goberno 
de Núñez Feijoo, culpabilizar 
aos outros do que acontece en 
Galiza, e non asumir nunca as 
responsabilidades da súa acción 
de Goberno, nin aproveitar as 
competencias nas súas mans 
para mellorar o futuro do noso 

agro.

Non será FRUGA quen negue 
responsabilidades ao Goberno do 
estado, pero como galegos e galegas 
temos que esixir á Xunta de Galiza, 
tamén as responsabilidades que 
lle corresponden, que como vemos 
neste caso son moitas e relevantes.

Así pois esiximos da Xunta de Galiza 
e da Consellaría do Medio Rural, 
unha rectificación clara na súa liña 
política, pois estamos vendo que 
hipoteca o futuro e a viabilidade das 
explotacións agrarias e gandeiras de 
Galiza. Pola nosa parte, e no noso 
ámbito de actuación, traballaremos 
para que a reforma da PAC non sexa 
lesiva para o sector agrario galego 
e garanta a súa viabilidade e o seu 
futuro.
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FRUGA foi a primeira organización 
agraria en denunciar a manobra 
orquestrada desde a Xunta do PP 
para descabezar a iniciativa liderada 
por FEIRACO e entregarlle a factoria 
de Outeiro de Rei a Eugenio Montero, 
presidente de “La Arzuana” e tenente 
de alcalde do PP en Touro.

Alimentos Lácteos arrastraba perdas 
de 3,5 millóns de Euros ao peche de 
2010. A 31 de decembro tiña débedas 
de 13 millóns con provedores/as e 
acredores/as, entre os que se atopan 
as propias cooperativas que fan parte 
do proxecto.

Tal e como vaticinaba FRUGA hai agora 
case dous anos, a manobra do Partido 
Popular para  descabezar a iniciativa 
de FEIRACO e dun número importante 
de cooperativas do País, e que ben 
podería desembocar na creación do 
Grupo Lácteo Galego, está a levar á 
bancarrota á planta de Outeiro de Rei 
e con ela ás cooperativas que aínda 
se resisten a abandonar o proxecto 
empresarial liderado polo “popular” 
Eugenio Montero, home de confianza 
de Romay Beccaria. Precisamente 
son as cooperativas e con elas os 
seus socios e socias produtores de 
leite os principais damnificados/as 
por unha pésima xestión que fai que 
se lles adevedan 13 millóns de euros.  
Esta situación agónica de Alimentos 
Lácteos fai que sexa un dos peores 
pagadores no mercado galego do 
leite, tanto en prezos como no tempo 
medio de pagamento, que acostuma 
superar os tres meses.

Pero se responsábeis son os xestores 
da empresa, non menos culpa ten a 
Xunta de Galiza, e nomeadamente o 
conselleiro de Medio Rural, Samuel 

Juárez, erixido en principal valedor 
da opción liderada por “La Arzuana”, 
cuxo proxecto avalou con 5 millóns 
de Euros procedentes do IGAPE ou, 
o que é o mesmo, do peto de todos os 
galegos e galegas.

A XUNTA TEN QUE 
INTERVIR:

GRUPO LÁCTEO 
GALEGO.

Desde a FRUGA non podemos 
menos que esixir da Administración 
autonómica a asunción do seu 
erro e posta en práctica de accións 
encamiñadas a solventar este 
problema que ela mesma criou co seu 
entrometimento logo do preacordo 
asinado entre FEIRACO e o Grupo 
Leche Pascual, propietario da planta 
de Outeiro de Rei. Novamente ten ante 
si a posibilidade de emendar a súa 
actitude de permanente pasividade 

diante dos problemas que rodean 
ao sector lácteo na Galiza pondo os 
alicerces do Grupo Lácteo Galego, 
contando agora ademais coa planta de 
CLESA en Caldas de Reis, ameazada 
de peche e cun ERE recentemente 
anunciado grazas à xestión doutro 
“amigo da casa”, Ruiz Mateos.

Así mesmo a Xunta debe lembrar 
que detrás destas cooperativas, e 
como principais afectados/as pola 
mala xestión dos administradores 
avalados por Juárez están os 
gandeiros e gandeiras que están a 
entregar o seu leite sen garantías de 
poder cobralo e coa incerteza da súa 
recollida, polo que urxe tomar medidas 
serias e inmediatas que protexan 
aos nosos produtores e produtoras 
de leite, xa que a Xunta non pode 
estar permanentemente ausente dos 
problemas do agro deste País.

Para falar de todos estes temas 
FRUGA solicitou entrevistarse con 
todos os grupos do Parlamento Galego 
para que a situación fora debatida no 
Parlamento na procura de solucións. 
A nosa solicitude foi respondida 
polo BNG que compartiu análise 
e solucións. Así mesmo FRUGA 
convocou unha asemblea en Castro 
de Ribeiras de Lea para compartir 
o noso diagnóstico cos titulares das 
explotacións afectadas e propor un 
traballo conxunto para reconducir 
a política láctea do goberno galego 
nunha dirección beneficiosa para o 
conxunto do sector.

FRUGA ANALISA A SITUACIÓN DE 
“ALIMENTOS LÁCTEOS” E DENUNCIA 
A PENOSA XESTIÓN DA INICIATIVA 
AUSPICIADA POLO PARTIDO 
POPULAR.
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DESENVOLVÉRONSE AS 
XORNADAS DO VACÚN DE 
CARNE DA FRUGA. 

A Federación Rural Galega-
FRUGA, está a desenvolver unhas 
xornadas técnicas e de debate 
sobre o sector do vacún de carne 
cun duplo obxectivo: por unha 

banda, trasladar unha série de 
técnicas e coñecementos que 
nos podan ser útiles no traballo 
diario nas nosas explotacións e 
na planificación dese traballo, e 

pola outra, acordar os temas e 
as liñas de actuación básicas a 
desenvolver colectivamente por 
FRUGA na situación actual. As 
conclusións neste último punto 
servirán para elaborar as propostas 
referidas ao vacún de carne que se 
incorporarán aos textos a debater 
na próxima Asemblea Xeral de 
FRUGA a celebrar a comezos do 
ano que ven. Asi a primeira destas 
xornadas desenvolveuse na 
Montaña de Lugo, concretamente 
na Fonsagrada, e na que se 
trataron temas como a reforma da 
PAC e o futuro e perspectivas do 
sector, que serviron para trazar 
as liñas do debate asamblear, asi 
como cuestións de tipo técnico 
como a clasificación de canais 
e as vias  de comercialización 
das noas producións. O seguinte 
encontro desenvolveuse en Lalín, 
a comezos de decembro, cunha 
programación similar á da xornada 
de Fonsagrada, e tamén cuns 
resultados de participación nos 
debates moi enriquecedores e 
satisfactorios.
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Groupama Agro

Empresa de Seguros con experiencia 
internacional e con unha liña de coberturas 
adaptadas aos diferentes sectores 
agropecuarios ofrece unha oferta a todos 
os socios e socias de FRUGA. Interesados 
nesta oferta chamar ao teléfono do noso 
local en Santiago: 981 558 172

Estas Xornadas son preparatorias da Asemblea Xeral 
da FRUGA que se vai celebrar a primeiros de 2012. 
Combinan o debate sindical coa formación técnica.



Angola, fortemente comprometida 
co exercício da súa soberanía 
alimentar, disposta a intercambiar 
producións e proxectos cunha 
nación coa que comparte moito 
mais que o seu idioma.

O representante da Delegación 
Angolana Wilson Pegado en 
compañía de responsables 
da FRUGA e Rede Galega de 
Empresas completaron unha 
intensa xornada de contactos 
con productores e empresarios 
do sector agroalimentario da 
provincia de Ourense. Asi durante 
a xornada entrevistouse con 
distintos adegueiros do Ribeiro 
e Monterrei (Adegas Casal de 
Virmadeus, Pazo Valdeconde e 

Eloi Lorenzo), co responsábel 
da comercializadora de carne de 
ovino, COVIGA, Alfredo Márquez, 
cunha delegación de produtores 
e produtoras de pataca da Limia 
encabezados por Xosé Manuel 
Nieto, a empresa José Posada-
Marrón Glace e finalmente Aceites 
Abril.

Noutra xornada, desta volta en 
Pontevedra, a delegación angolana 
reuniuse con adegueiros das Rías 
Baixas e IXP Viños da Terra de 
Barbanza, onde ademais amosou 
o seu interese pola elaboración de 
conservas vexetais, contactando 
con elaboradores das mesmas. 
Nas diferentes xuntanzas puidose 
comprobar o interesante potencial 

productivo da Galiza tanto en 
fresco como elaborado.

Angola supón despois da Sudáfrica 
o principal polo de emerxencia 
económica no conxunto da África 
Austral, que suma máis de 250 
millóns de habitantes; en especial 
Angola demanda do exterior todo 
tipo de productos alimentarios xa 
que aínda está a completar unha 
transición técnica produtiva para 
conseguir por en marcha o seus 
enormes recursos agropecuarios. 
De feito desde Angola non só 
hai interés en importar como 
tamén a posibilidade de acometer 
investimentos directos por parte de 
empresas galegas, e en especial 
a experiencia de importantes 
grupos de Ourense nos campos 
da produción agropecuaria, 
procesado e embotellado de 
auga, viticultura, aceite, etc. 

A Rede Galega de Empresa como 
a FRUGA teñen proxectado para 
o ano próximo a realización da 
visita da delegación galega, onde 
haberá tamén responsabeis de 
empresas de Ourense, en especial 
no sector do viño, para o que hai 
que estudiar as posibilidades 
dese mercado relativamente 
novo actualmente con presencia 
maioritaria de Portugal e tamén 
doutros paises como Sudáfrica e 
Chile; os viños galegos poderían 
ter unha posibilidade certa de 
cubrir segmentos moi dinámicos 
de consumo tanto en cantidade 
como calidade. De feito o interese 
importador da delegación angolana 
centrouse naquelas producións 
imposíbeis de lograr ou cando 
menos que mais dificuldades 
representan a dia de hoxe no 
seu país, onde ademais só son 
capaces de producir apenas o 
9% da seu consumo alimentar, 
o cal ademais de facelos moi 
dependentes estimula mais se 
cabe o seu esforzo e compromiso 
pola defesa da sua soberanía 
alimentar e o estabelecemento 
de relacións comerciais en pé de 
igualdade entre as duas nacións.

FRUGA TENDE PONTES DE 
SOBERANÍA ALIMENTAR 
ENTRE GALIZA E ANGOLA

14

O representante gobernamental angolano Wilson Pegado 
visita Galiza para estabelecer relacións comerciais e de 
colaboración entre as dúas nacións.
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A AGV DESENVOLVE OITO 
CURSOS DE CATA DE 
VIÑOS GALEGOS DENTRO 
DA OFERTA DE FORGA.

Tras a vendima comezamos a 
andaina de Cursos de Cata dentro 
da oferta de CIG-FORGA, e hai 
programados 8 ata fins de ano 
nas seguintes localidades: Melide, 
Tomiño, Bueu, Arbo, Lalín, Verín e 
A Pobra do Caramiñal. 

O curso empeza cunha iniciación 
á cata, tanto na súa fase visual 
como olfativa (aromas básicos en 
positivo e de erros) e gustativa, 
continúase coa cata de viños 
brancos e viños tintos, rematando 
cunha avaliación final teórica e 
práctica. En xeral son catados 
sobre 18 viños das diferentes 
DO galegas e que pertencen a 
adegas da AGV. Contamos coa 
participación de prestixiosos 
enólogos con ampla experiencia 
e coñecemento dos nosos viños 
e traballos de asesoramento en 
diversas adegas do País. Os 
cursos están orientados a un 
público xeral que desexe ampliar 
o seu coñecemento dos noso 
viños. Entendemos dende a AGV 
que é esta unha moi boa forma 
de dar a coñecer os nosos caldos, 
prestixialos e ampliar a base de 
aficionados e consumidores dos 
viños galegos. 



GALIZA CONTINUARÁ TENDO VOZ 
PROPIA EN MADRID

ENTREVISTA A OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA DEPUTADA NACIONALISTA ELECTA 
AO CONGRESO DOS DEPUTADOS

Olaia Fernández Davila é a deputada 
nacionalista que na anterior 
lexislatura foi resposáblel dos temas 
agrarios no Congreso. Una vez 
reeleita pola Provincia de Pontevedra 
preguntámoslle o seguinte:

Cales foron os principais temas 
agrarios que se discutiron na 
anterior lexislatura? 

Na lexislatura pasada tratamos 
diferentes temas relacionados 
co sector agrario. Nalgúns casos 
chegamos a pequenos acordos tais 
como algunhas melloras  fiscais ou a 
cuestión do gasóleo agrícola. Temas 
estes que tivemos  que traballalos 
moito. No caso das cuestións 
fiscais  foron posíbeis  como 
consecuencia dos acordos 
orzamentarios do ano 2009.

O sector lácteo foi, sen embargo, o 
problema que con maior insistencia 
tratamos, en pleno e en comisión. 
Diferentes iniciativas que tiñan como 
centro garantir un prezo mínimo 
do leite en orixe, e dicir iniciativas 
orientadas a garantir a supervivencia 
dun sector que, cos prezos que lle 
están a pagar non cubre os gastos 
de produción. Aínda que temos 
acadado acordos  por unanimidade, 
desgraciadamente, os problemas 
están sen resolver, cando menos no 
fundamental.

Cales cres que serán os principais 
na nova lexislatura que empeza?

Na Lexislatura vindeira o tema do leite 
terá que seguir a ser tema prioritario. 

Non obstante, a Reforma Agraria 
Común que, nestes momentos 
esta a ser debatida na Unión, será 
motivo de importantes iniciativas e 
debates. Nestes momentos xa temos 
sobre a mesa unhas propostas da 
Comisión que non van na dirección 
que nós estivemos a propoñer. 
Ademais da defensa duns prezos 
agrarios xustos e polo tanto da 
necesidade de regular os mercados 
e a trazabilidade dos produtos até 
que chegan ao consumidor, faise 
necesario tamén, traballar no 
recoñecemento da sostenibilidade 
social e económica da agricultura e 
a importancia que ten, no noso País, 
para o asentamento da poboación 
no rural. Polo tanto ante os criterios 
latifundistas que manteñen os da 
UE, desde  o BNG defenderemos os 
dereitos das explotacións familiares.

Como ves e que esperas da 
lexislatura que comeza, do novo 
goberno, e cal será o papel do 
nacionalismo galego nesa situación?

Non son moi optimista en relación 
cos tempos que nos esperan. A 
utilización da crise para instalar as 
políticas neoliberais é un empeño 
do goberno do PP. Intentarano nos 
servizos públicos, nas políticas 
socias e por suposto tamén nos 
sectores produtivos. Con este 
goberno cuestións como regular 
os mercados non forma parte dos 
seus obxectivos. O noso traballo no 
Congreso será mais contundente, 
se cabe, na defensa dos nosos 
sectores produtivos que, como o 
agrario en Galiza son fundamentais 
para desenvolver a nosa economía  e 
crear emprego. O noso traballo será 
difícil pero desde logo o Goberno 
non o vai ter fácil e traballaremos 
para que non poida levar a cabo as 
súas políticas contrarias as maiorías 
sociais .


