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CONSTRUÍNDO A 
POSICIÓN GALEGA ANTE 
A NOVA PAC



OS LUMES QUE DEVASTARON 
GALIZA SON O RESULTADO 
DAS POLÍTICAS AGRARIAS E      
FORESTAIS DA XUNTA DO PP
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Ao longo dos meses de verán 
Galiza asistiu impotente e con 
carraxe a unha devastadora vaga 
de incendios por toda a nosa 
nación galega. Sendo importante 
esclarecer quen prende os lumes, 
reducir o problema a unha cuestión 
de orde pública, como pretende 
interesadamente o PP, é desenfocar 
a orixe desta problemática e errar 
nos diagnósticos e nos tratamentos 
para facerlle fronte.

Para FRUGA a orixe dos lumes 
hai que procurala nunha política 
agraria destrutiva co agro galego 
que levou á desertización de 
amplas comarcas, e nunha política 
para o monte na que primou o 
produtivismo madeireiro con 
especies de crecemento rápido 
desligada da actividade agraria.
A liña de traballo do PP a respecto 
do rural estivo e está encamiñada 
á destrución da capacidade agraria 
galega. Lembrar que durante 
anos estívose subvencionando 
o abandono da actividade 
agraria, única actividade real de 
desenvolvemento para moitas 
comarcas galegas, que finalmente 
ficaron desertas e o seu territorio 
abandonado ao mato. É sintomático 
que nas comarcas onde a actividade 
agraria sigue sendo importante, a 
incidencia dos lumes é moito menor 
que nas outras comarcas rurais sen 
actividade agraria.

A política desenvolvida polo 
Goberno Galego do PP nos nosos 
montes redúcese á promoción da 
produción madeireira en base ao 
eucalipto e ao piñeiro, esquecendo 

as outras moitas potencialidades. 
Cabe sinalar a eliminación por parte 
da actual goberno da Xunta das 
axudas vinculadas á diversificación 
do monte, así como á valorización 
do seus recursos non madeireiros 
posta en marcha pola anterior 
consellería nacionalista. 

Tamén e relevante a aprobación 
da actual Lei de Montes de Galiza, 
que trouxo a derrogación da 
lei de prevención de incendios 
forestais, aprobada tamén co BNG 
na consellería, coa conseguinte 
redución das distancias de 
separación das plantacións 
forestais aos núcleos rurais. 
Esta Lei permite, novamente, 
plantacións de masas continúas 
de especies pirófilas sen límite 
ningún, elimina as franxas de 
especies frondosas que actuaban 
de corta lumes, e outras medidas 
encamiñadas á prevención e á 

regulación do monte, así mesmo 
abre a porta á privatización dos 
montes comunais. Expulsa á 
poboación do rural da xestión e a 
implicación vital e económica co 
monte, como tamén ocorreu coa 
eliminación do voluntariado do 
monte, as cuadrillas de prevención 
das propias comunidades e todas 
as medidas encamiñadas a implicar 
á poboación na xestión do monte. 
O exemplo máis relevante dunha 
política errada e negativa para o 
rural, é que novamente se permite 
a forestación de terras agrarias, 
xusto o contrario que se precisa na 
loita contra as causas dos lumes. 

En canto á prevención e extinción 
dos incendios só nos temos que 
remitir ao comunicado conxunto 
das organizacións sindicais no 
que denunciaron que a Xunta 
está a desmantelar o servizo de 
prevención e extinción de incendios 
forestais, e alertaban do perigo que 
esta liña de actuación do PP supón 
para o País .

FRUGA aposta por un medio rural 
con actividade agraria e con montes 
multifuncionais coa implicación da 
poboación rural na súa xestión, 
esta é a mellor garantía de que o 
territorio non sexa pasto dos lumes. 
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p a r t i c u l a r e s 
c o n d i c i ó n s 
meteorolóxicas 
que deron azos 
aos lumes senón 
polo marco legal, 
institucional e 
mesmo social 

que arrodea aos incendios.

Na ecuación galega dos lumes, as 
variábeis estruturais (ordenamento 
territorial, modelo produtivo, 
planifi cación forestal...) son 
tanto ou máis determinantes que 
as conxunturais (climatoloxía, 
confl itividade, patoloxías...), coa 
diferenza de que sobre as primeiras 
pódese actuar cunha axeitada 
planifi cación e vontade política. 

Como pode entenderse que unha 
administración que ten a capacidade 
(e a obriga!) de desenvolver 
medidas estruturais para diminuír 
a incidencia dos lumes forestais, 

e sustentábel, axustado aos 
intereses das maiorías sociais e 
que permita que os titulares das 
terras sexan os protagonistas.
A política de montes do PP é 
radicalmente distinta. Considera 
como único aproveitamento dos 
montes o forestal en réxime de 
monocultivo (eucaliptos para as 
industrias da pasta e para cultivos 
enerxéticos ), e usúrpalle as terras 
veciñais aos seus titulares para 
entregarllas ás empresas forestais. 
Como exemplos: eliminación da 
axuda á multifuncionalidade do 
monte, eliminación das unidades 
de xestión forestal, forestación 
de terras agrarias, usurpación de 
montes veciñais, privatización dos 
servizos de extinción, proxectos 

A campaña dos incendios de 2013, 
que os Sres. Feijóo e Cañete 
cualifi can de “extraordinaria” e 
“francamente efi caz”, amósase 
porén especialmente preocupante. 
Preocupante non tanto polas 

Os lumes forestais, non son unha 
praga bíblica á que está condenado 
o pobo galego; nin son un problema 
dos titulares dos montes. Son un 
problema de pais. Non só arden 
os montes, arden pastos, cultivos, 
paisaxe, vida. Arde o territorio.
As causas son estruturais, 
derivadas da forestación salvaxe 
en réxime de monocultivo e 
do abandono do rural. Política 
que arranca no franquismo e 
continuada por todos os gobernos 
do PP da Xunta.
A loita contra os lumes será a 
medio e longo prazo, e baseada 
nunha política de montes e do rural 
centrada na ordenación do territorio 
e de usos da terra. Que logre un 
monte e un rural multifuncional 
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ARDE GALIZA:
NÓS ACUSAMOS!

LUMES FORESTAIS,
PROBLEMA DE PAÍS

alén de non o facer, mesmo lexisla 
en sentido contrario aprobando 
unha lei de montes que condena 
ao o mundo rural ao abandono, aos 
eucaliptos e ao lume? 

Foi o Partido Popular o que 
diminuíu as distancias das 
plantacións ás vivendas; o que 
reduciu os anos para aproveitar 
terreos queimados; o que permitiu 
masas monoespecífi cas de máis 
de 25 hectáreas; o que precarizou 
a extinción e eliminou a prevención 
e agora pretende desmontar a 
protección do monte veciñal para 
benefi ciar á gran industria forestal 
e enerxética... 

Porque o país tamén arde cando as 
institucións o abandonan, acusamos 
á Xunta do Partido Popular de ser 
cómplice e cooperadora necesaria 
nestes lumes.

agresivos e coloniais como 
son: eólicos, minaría, cultivos 
enerxéticos.
Non afi rmamos que a política do 
PP prende o lume nos montes. 
Mais si que a política do PP 
favorece que os lumes sigan a ser 
un problema. Por iso o PP desvía 
a atención a cuestións secundarias 
como incrementar as penas aos 
incendiarios ou que os montes non 
están limpos .
O que non se entende é que 
sectores alleos ao PP entren 
no xogo e afi rmen que todas as 
políticas de montes dos gobernos 
da Xunta foron iguais. Neste 
Pais houbo unha política de 
montes distinta. Foi a política da 
Consellaría do Medio Rural dirixida 
polo BNG. Proba diso é que o 
PP, nada mais retornar ao poder, 
eliminou todas e cada unha das 
bases de esa política de montes. 
Era a política precisa para vencer 
no medio e longo prazo aos lumes 
forestais.
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Os días 24 e 25 de xullo tivo lugar 
en Madrid a Conferencia Sectorial 
de Agricultura, co fin de debater 
e acordar o modelo de aplicación 
da nova PAC para o período 2015-
2020 no marco do estado español.

O primeiro que chama a atención 
é a posición mantida pola señora 
conselleira de medio rural e do mar 
da Galiza, ao dar por boas a maioría 
das propostas presentadas polo 
Ministerio de Agricultura, cando 
o que realmente persigue este 
é impor unha contrarreforma da 
PAC desde unha visión centralista 
e uniformadora, usurpando 
competencias exclusivas da 
comunidade autónoma da Galiza.

Atrevémonos a falar da nosa 
alternativa como a proposta da 
Galiza neste proceso negociador 
porque a día de hoxe non 
coñecemos outra, porque non 
consideramos digna de recibir este 
calificativo a ridícula folla elaborada 
pola Consellaría do Medio Rural 
e do Mar coa anuencia de todas 
as organizacións profesionais 
agrarias con implantación na Galiza 
e da superestrutura organizativa 
das cooperativas.

O primeiro que fica claro ao 
analizar o documento do Ministerio 
é que agocha un intento descarado 
de implantar, baixo a escusa da 
harmonización, co falso argumento 
de evitar desigualdades de trato 
entre as persoas beneficiarias 
das distintas comunidades, un 
modelo centralista e uniformador. 
En palabras do conselleiro 
de agricultura de Catalunya 
“españolizar” a agricultura do 
estado español. E todo isto sen 

REFORMA DA PAC: A NOSA
ALTERNATIVA, A PROPOSTA
DA GALIZA NO PROCESO NEGOCIADOR.

que as organización agrarias que 
actúan na Galiza digan nada.

O documento elaborado pola 
FRUGA, estruturase en tres grandes 
bloques de traballo: Pagamentos 
Directos, Desenvolvemento Rural, 
e Medidas de Mercado.

Pagamentos Directos

Desde a FRUGA manifestámonos 
claramente porque as axudas dos 
pagamentos directos sómente as 
podan cobrar aquelas persoas 
físicas ou xurídicas que exerzan 
unha real actividade agraria, é 

dicir quen cumpra as condición 
asimilábeis á definición de ATP 
(que cando menos o 50% da 
súa renda proceda da actividade 
agraria e que dedique mais do 50% 
do seu tempo á mesma). A maiores 
consideramos, se debería limitar as 
axudas por solicitante a un máximo 
de 100.000 euros e concentrar as 

axudas nas granxas de menos de 
30 hectáreas, así como establecer 
axudas ligadas ao sector leiteiro e 
de vacún de carne. No sector da 
viticultura apostamos por manter 
os dereitos de plantación así como 
as axudas á reestruturación, á 
reconversión, á promoción e aos 
investimentos. Neste sector tamén 
nos opomos a que se traspasen 
fondos desde o programa de apoio 
ao sector vitícola ao réxime de 
pagamentos directos.

Desenvolvemento Rural

Neste tema é onde se fan 
mais evidentes as intencións 
recentralizadoras e usurpadoras 
do goberno español. Até agora 
Galiza dispuña dun Programa 
de Desenvolvemento Rural 
propio, agora este goberno, coa 
compracencia do goberno galego e 
do resto das organizacións agrarias, 
pretende apropiarse da maioría dos 
programas que se contemplaban 
no PDR galego e dos fondos que 
os amparaban.

Medidas de Mercado

En canto ás medidas de apoio 
aos mercados, estas teñen sido 
desmanteladas na súa grande 
parte, ficando reducidas á recente 
aprobación da Lei da Cadea 
Alimentar, que non da cumprida 
satisfación ás necesidades da 
Galiza e do sector produtor, porque 
por un lado impide que na Galiza se 
podan constituír interprofesionais e 
por outro non permite establecer 
criterios obxectivos que determinen 
a percepción de prezos xustos paro 
os nosos produtos.
Fica claro que Galiza non pode 
renunciar a ter unha política 
agraria propia e por iso necesita 
ter unha posición clara e valente 
nesta roda negociadora perante 
as agresións do goberno español 
e para defender os nosos sectores 
produtivos agrarios e un mundo 
rural vivo e con futuro.
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O pasado 26 de xuño, en Bruxelas, 
chegouse a un acordo a nivel 
europeo sobre a reforma da 
Política Agraria Común (PAC). 
Acordo atinxido polo Parlamento, 
o Consello e a Comisión. Agora 
é a vez de cada Estado membro 
desenvolver esta norma segundo 
os seus criterios.

Establecidas as liñas mestras, 
fica por determinar por parte de 
cada un dos estados membros os 
criterios que van a seguir para a 
súa aplicación práctica, ficando en 
aberto diversas alternativas para a 
súa implantación. Nestes momento 
está aberto un proceso negociador 
no seo do estado español para 
decidir as diversas posibilidades 
que ficaron por definir. A primeira 
reunión da roda de negociación 
aberta entre o Ministerio de 
Agricultura e as consellerías das 
distintas comunidades autónomas 
tivo lugar os días 24 e 25 de xullo.
Por este motivo a Federación 
Rural Galega - FRUGA, organizou 
o dia 20 de xullo unha xornada de 
traballo co obxectivo de propor unha 
alternativa galega, co ollar posto 
na defensa da nosa agricultura e 
do noso mundo rural. De resultas 
deste traballo foi elaborado un 
documento que denominamos: 
“Construíndo a posición galega 
ante a nova PAC”.

REFORMA PAC: FRUGA ENVÍALLE A SÚA 
ALTERNATIVA, “A POSICIÓN GALEGA PERANTE A 
NOVA PAC”, Á SEÑORA CONSELLEIRA.

O documento entregado, recolle as demandas do rural galego que deben ser defendidas polo goberno 
galego na negociación da reforma da PAC a nivel estatal.

É evidente que o mundo rural 
galego ten que elaborar unha 
proposta clara e concreta para 
defender os nosos intereses 
como pobo neste debate tan 
fundamental para o noso futuro. 
Temos que construír un marco 
galego de decisión, non podemos 
permanecer como espectadores 
e agardar que outros determinen 
as orientacións dentro do estado 
español da nova PAC, de facer iso 
é evidente que o rural galego sairá 
claramente prexudicado.

Un numeroso grupo de 
organizacións, técnicos, expertos 
universitarios e  persoas vinculadas 
ao medio rural atenderon á 
chamada para a participación 
aberta feita por FRUGA, aportaron 
as súas visións e colaboraron 
na redacción do documento que 
sintetiza as demandas que o rural 
galego, á vez que esixe sexan 
defendidas polo goberno galego 
na negociación estatal. Por este 
motivo o dia 23 de xullo procedeuse 
a facer entrega do documento 
elaborado á señora conselleira.
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FRUGA E BNG COINCIDEN EN RECORRER 
O PERMISO DE EXPLOTACIÓN MINEIRA 
DA MONTAÑA DE LUGO

NOVA FALTA DE RESPECTO DA XUNTA AO SECTOR DO 
VACÚN: CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTÁBEL

Elías Somoza, da Directiva da 
FRUGA e Coordinador en Lugo, 
e Mario Outeiro, da executiva 
comarcal do BNG e portavoz 
na Deputación, reuníronse para 
analizar o proxecto mineiro 

proposto para a Montaña luguesa 
e manifestar o rexeitamento ao 
proxecto e informar do recurso de 
ambas organizacións á exploración 
mineira Lago II que afecta a Baleira, 
Becerreá, Baralla e a Fonsagrada.

Elías Somoza, asegurou que de 
aprobar a Xunta o proxecto, pode 
transformar 1.180 Ha de alto valor 
ambiental, agrario e cun gran 
potencial de xeración de postos 
de traballo sustentables, nunha 
zona estéril. Moitos dos postos 
de traballo destas minas requiren 
unha especialización da que 
carecen os habitantes da zona, e 
moitos dos traballadores os trae a 

O Contrato de Explotación 
Sustentable (CES), inclúe diversas 
axudas ás explotacións polas 
funcións sociais e ambientais que 
desenvolven. Posto en marcha 
pola Consellería do Medio Rural 
do BNG, xunto ao Banco de Terras, 
formaba parte dun programa para 
mobilizar a terra e facilitar o acceso 
á mesma ás explotacións. O CES 
tiña unha duración de cinco anos, 
durante os cales os labregos/as 
se comprometían a unha serie de 
requisitos a cambio dunha axuda 
económica.

A chegada do PP á Xunta supuxo 
a paralización do BANTEGAL e a 
desactivación do CES impedindo 
formalizar novas solicitudes. Os 
expedientes xa iniciados sufriron 

propia empresa, que os leva dunha 
mina a outra. A promesa duns 
poucos postos de traballo nos anos 
que permaneza aberta a mina, 10 
ou 8 anos, pon en risco o traballo 
agrario existente e o seu futuro.

Mario Outeiro explicou que 
estamos ante un proxecto en 
zonas da Reserva da Biosfera e 
non debemos permitir o espolio 
dos nosos recursos e a destrución 
do noso medio por empresas que 
seguen os ditames do colonialismo 
moderno: a desfeita queda e o 
benefi cio vai para fóra. O sistema 
de mina a ceo aberto é altamente 
destrutivo e suporía a aniquilación 
do noso rural. A Xunta atende 
aos intereses das transnacionais, 
permite á espoliación do noso 
territorio co uso de métodos 
altamente contaminantes, e que 
están prohibidos en moitos países 
do mundo, sen que as comarcas 
afectadas saquen proveito.

continuos recortes e atrasos nos 
pagos. Xa non hai notifi cacións por 
escrito, os asinantes non saben 
canto van cobrar nin cando, iso si, 
hai que cumprir escrupulosamente 
os mesmos compromisos asinados 
inicialmente.

Recentemente a Consellería 
desenvolveu unha campaña 
publicitaria falando da importancia 
do CES e gabándose de dar 
máis de 12 millóns de euros a 
case 4.000 explotacións. Estes 
cartos corresponden aos anos 
2011 e 2012, e aínda fi can partes 
destes anos sen pagar e incluso 
algo do 2009. Esta campaña de 
propaganda é un desprezo absoluto 
ao sector de vacún, sabendo 
que foi a Consellería do PP quen 

rematou co CES. A eliminación 
faise incomprensíbel sabendo que 
o 57,56% das axudas son fondos 
comunitarios e o 21,22% fondos 
do Ministerio, perdendo as granxas 
galegas fondos europeos porque 
a Xunta non quere aportar a súa 
escasa porcentaxe. 
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CONFÍRMASE O “PELOTAZO”  EN ALIMENTOS 
LÁCTEOS, FRUGA ESIXE QUE SE DEPUREN 
RESPONSABILIDADES 
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Cando se cumpren cinco meses 
dende que se presentara o concurso 
de acredores e descartadas todas 
as posibilidades de superar a crise 
de liquidez, Alimentos Lácteos 
entrou na fase de liquidación. 
Vense a confirmar o que FRUGA 
ven denunciando dende fai anos; 
o proxecto de AALL obedecía a 
intereses partidistas do PP e non a 
criterios empresariais.
 
No 2009 un grupo de 23 
cooperativas aspiraba a facerse 
coa planta de Pascual en 
Outeiro de Rei, algunha delas 
con importante experiencia no 
sector transformador. Cando todo 
parecía indicar que a operación 
se ía materializar, a Xunta vetaba 
esta operación, e apostaba por un 
reducido grupo de cooperativas 
lideradas pola “Arzuana” e 
“Gancobre”, presididas por cargos 
do PP, Eugenio Montero tenente 
alcalde en Touro, e Arcadio López 
ex-alcalde da Pastoriza. Nesta 
operación ten un papel importante  
Romay Beccaria, substituto de 
Bárcenas na tesourería do PP.

As débedas de Alimentos Lácteos 
ascenden a 20,7 millóns de 
euros, 5,6 son coas cooperativas 
que forman parte da sociedade 
en liquidación. Destacando a 
“Arzuana” con 2,3 millóns e 
“Gancobre” con 808.604. O 

grupo de 11 cooperativas de 
AALL, está a sufrir unha crise 
de liquidez por estes impagos, 
algunhas non descartan entrar en 
concurso de acredores, podendo 
desencadearse unha reacción en 
cadea. Perto de 1000 gandeiros 
e gandeiras están a sufrir as 
consecuencias desta quebra con 
débedas cuantiosas.

Noticias recentes falan de 
demandas contra Eugenio Montero 
e Arcadio López, por percibir 
236.400 euros de salarios da 
empresa, cando só podían cobrar 
de Alimentos Lácteos no caso de 
ter beneficios, e a realidade é que 
sempre deu perdas, a pesares de 
ter recibido un total de 9 millóns de 
euros de diñeiro público.

As declaracións realizadas 
polo delegado do goberno e 
exconselleiro, Samuel Juárez, 
manifestan unha posición hipócrita 

e mentireira. Cando el era 
conselleiro, unhas horas antes de 
Leche Pascual adoptar a decisión 
de a quen lle arrendaba a planta 
de Outeiro de Rei, mantivo unha 
reunión co  señor Tomas Pascual 
en Madrid e inmediatamente 
optou pola oferta mais débil, que 
a encabezada polos presidentes 
das cooperativas que eran cargos 
electos do PP. Esixímoslle o 
Sr. Juárez que faga públicas as 
reunións que mantivo, e con quen, 
nos días previos á toma de decisión. 
 
Diante desta crónica de un 
fracaso anunciado, desde FRUGA 
esiximos responsabilidades 
políticas ao presidente Feijoo para 
que este fracaso económico non 
se transforme nun novo “pelotazo” 
do partido do goberno. É urxente 
que se investigue  o paradoiro 
dos 9 millóns de diñeiro público 
e se esixan responsabilidades 
para quen mal xestionou os 
recursos de tod@s nós, así como 
a devolución dos cartos investidos 
nesta empresa. Non pode ser que 
os e as acredores sexan os e as 
que paguen os pratos rotos de 
unha nefasta xestión económica e 
política.
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Durante o mes de agosto a 
Asociación Galega de Viticultura 
realizou unhas Xornadas co título 
de “Proba e Saborea do Noso” en 

Allariz, Vigo, Ribadeo, 
Lugo, Ferrol e Santiago 
de Compostela. Nestas 
Xornadas, que contaron 
cun gran éxito de 
público e participación, 
pretendeuse dar a 
coñecer o mundo do 
viño dende unha ampla 
perspectiva. 

Comezaban as 
Xornadas cunha cata-
coloquio que baixo o 
nome de “Diálogos 
sobre a expansión dos 
nosos sabores acó e 

aló” xuntaron nos seis coloquios a 
un importante número de persoas 

vinculadas ao mundo da cultura, 
profesionais da vitivinicultura, 
estudosos do mundo do viño e da 
súa historia e expertos no mundo 
económico que xera o sector 
vitícola.

Continuábase cunha cata de viños 
comentada por expertos sumillers 
e onde se deron a coñecer 
unha ampla gama de viños das 
diferentes D.O´s galegas nas súas 
diversas vertentes e variedades 
de castes e elaboracións. 
Finalizábase cunha cata expansiva 
en diversos locais de hostalería 
das distintas cidades e vilas onde 
se desenvolveron as Xornadas, 
e onde as diversidade de viños 
degustábanse conxuntamente 
cós queixos da D.O San Simón, 
dando a coñecer así ao público 
consumidor un importante número 
de viños de calidade galegos.

PROBA E SABOREA O NOSO

Durante o mes de agosto a 
Asociación Galega de Viticultura 
desenvolveu catro Xornadas 
Técnicas de Análise e Debate 
sobre a viticultura en Chantada, 
Monterrei, Vilmartín de Valdeorras 
e a Pobra do Caramiñal. Estas 
Xornadas abordaron as producións 
de calidade diferenciada como un 
todo global e holístico, contrapunto 
dunha excesiva fragmentación que 
os ciclos económicos impoñen. 
A tradición vitícola francesa 
ten estendido o concepto de 
terroir, referido a un espazo de 

aptitude vitícola que xera un 
potencial de viños diferenciado 
en base a unha dimensión 
física (xeoloxía, orientación e 
clima) e unha dimensión cultural 
(castes, prácticas e tradicións de 
cultivo). Esta diferenciación da un 
signifi cado intanxible ás botellas 
de viño que viaxan polo mundo 
adiante como potente vector 
cultural dun territorio ou bisbarra, 
da súa identidade histórica e 
cultural, da súa economía e do seu 
atractivo turístico.

Nos tempos actuais onde a 
palabra competencia perde 
sentido, e ao revés, toma forza a 
idea de cooperación e sinerxía, 
os produtos teñen unha proposta 
comercial e estética nas súas 
etiquetas, nas presentacións 
dixitais, nas exposicións e feiras….
mais tamén encarnan o sentido 

da súa orixe, das pedras, do 
noso patrimonio milenario, das 
historias das súas xentes. As 
propostas de internacionalización 
agroalimentaria ou do enoturismo, 
desde a óptica galega teñen que 
sustentarse nos nosos elementos, 
xa non ten ningún sentido falar 
dun viño calquera sen apelar 
ao contexto eterno das terras e 
persoas, ou das peculiaridades 
produtivas. 

X O R N A D A S 
TÉCNICAS DA 
AGV
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o dereito a pensar que se tanto 
ocultan a información, será porque 
teñen algo que agochar”, e ante a 
prolongación da desinformación, 
Fernández decidiu facela 
pública.”Agora xa non enviaremos 
máis escritos pero se non 
responden tras esta denuncia 
pública, os servizos xurídicos 
do sindicato estudarán posibles 
medidas no ámbito xudicial”, 
concluíu.

9

FRUGA DEMANDA CONTRATO 
HOMOLOGADO PARA O RIBEIRO

FRUGA ven reclamando 
á administración galega 
negociacións para acadar contratos 
homologados nas D.O.´s galegas, 
e que deixe falsas desculpas como 
que non se poden fi xar prezos de 
referencia, algo que se ten feito en 
moitas outras ocasións. 

No caso do Ribeiro, FRUGA 
considera que existe un grupo de 
empresas que coinciden co P.P. 
en permitir que na vendima se 
entreguen uvas sen garantía e 
previsión de prezos. Despois de 
varias reunións infrutuosas onde a 
Consellería foi mera espectadora 
sen exercer o seu papel de arbitraxe, 
no mes de setembro reuniuse a 
Mesa do Viño do Ribeiro e asinouse 
unha proposta de contrato que 
FRUGA non asinou, sendo a única 
organización agraria que non o 
respaldou polas seguintes razóns:
Os prezos son claramente inferiores 
ao último acordo onde a banda 
para as preferentes situábase entre 
os 0,88 € aos 1,24 € segundo o 

grado, o asinado sitúa a baixada 
media entre o 10% e o 40% para 
as preferentes, sendo a baixada 
maior para as mellores uvas o que 
supón un prezo por debaixo dos 
custes e unha desmotivación na 
necesaria reconversión varietal, e 
unha desvalorización do patrimonio 
vitícola do Ribeiro. O contrato que 
se di homologado é realmente un 
contrato mercantil moi distante 
da natureza dos anteriores: non 
aparecen sufi cientes garantías 
sobre prezos e cobros, e hai 
moitas eivas xurídicas en caso de 
incumprimentos ou denuncias dos 
acordos, e a Consellería se exime 
de calquera compromiso. 

FRUGA    non comprende 
o apresuramento dalgunha 
organización agraria para asinar o 
acordo, salvo que se conformara 
con a xestión da recollida de uva 
para seus asociados-as, e despois 
facer o paripé con concentracións e 
protestas.

A D.O. Monterrei recibiu a través 
da Consellería de Medio Rural 
unha axuda de 114.000 euros de 
fondos europeos para desenvolver 
entre os anos 2007 e 2009 probas 
de viños doces e envellecemento 
en barricas de carballo galego, 
baixo o nome ‘proxecto Barrica’. 
Dende o ano 2012 FRUGA, 
a través do vogal no consello 
regulador, Alfonso Fernández, 
leva reclamando información para 
saber que pasou e que se fi xo con 
estes cartos.

O vogal dos produtores, Alfonso 
Fernández, explicou publicamente 
que aquelas axudas correspondían 
a fondos europeos, “ para facer 

probas de viños diferentes e 
procesos innovadores. Pero 
nunca se deu a coñecer as 
actuacións feitas con ese diñeiro”.
Así pois, reclamouse información 
ao presidente do consello regulador 
mediante escritos asinados por 
el mesmo e por Manuel Blanco, 
vogal do sector industrial, xa 
que como vogais teñen dereito 
a esa información, mais nunca 
recibiron resposta. Tamén se 
enviou outro escrito a Consellería.

Tras formular o tema nun pleno 
celebrado hai tres meses enviouse 
unha nova petición á Consellería de 
Medio Rural para que desbloquee 
a situación creada.”Temos todo 

FRUGA ESIXE INFORMACIÓN SOBRE 
O “PROXECTO BARRICA” NA D.O. DE 
MONTERREI
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ASEMBLEA NO SALNÉS SOBRE 
OS IMPAGOS DA UVA

AGV-FRUGA DA SAÍDA Á 
PRODUCIÓN DE UVA NO ROSAL

No mes de agosto AGV-FRUGA 
celebrou unha asemblea no Salnés 
para analizar a problemática dos 
impagos de uva da campaña 2012 
que estaban sometidos a contratos 
homologados.

A asemblea celebrouse en Vilanova 
e nela un bo número de persoas 
afectadas por esta problemática 
recibiron a información do 
responsábel de FRUGA no Salnés 
e presidente da AGV, Roberto 

Un ano máis a AGV-FRUGA no 
Rosal a través do seu coordinador 
para o Baixo Miño, Jorge Cardoso, 
organizou a vendima e envío de 
uvas para varias adegas da DO 
Rías Baixas, dando así solución 

concreta á problemática de 
conseguir contratos xustos con 
industrias interesadas en materia 
prima de calidade. Novamente a 
AGV-FRUGA xestionou a venta das 
uvas a viticultores e viticultoras 
que non daban atopado unha 
saída á súa produción dentro 
duns prezos e condicións 
xustas.

Nesta campaña xuntáronse 
máis dunha ducia de 
explotacións nas que por 
parte de técnicos da  FRUGA 
realizáronse tarefas de 
recepción de uva, pesado 
e control de calidade, así 
como as anotacións precisas 

e todos os traballos burocráticos 
e administrativos para executar 
adecuadamente o proceso de 
venda e transporte da uva. Estes 
traballos de apoio ás vendimas, nun 
ano complexo no metereolóxico e 
social (baixos prezos e problemas 
de recollida) deron continuidade 
aos do ano pasado e pasaron 
a ser un servizo moi aprezado 
polos viticultores e viticultoras dos 
concellos de Tomiño, Tui e o Rosal 
onde FRUGA conta cun importante 
grupo de afi liados e afi liadas.

Rivas, así como da avogada Elsa 
Quintas e do asesor xurídico 
Alberte Souto. 

Fixose un repaso da situación do 
sector vitivinícola na comarca. 
De seguido entrouse no análise 
da situación creada polos 
incumplimentos dos contratos 
de compra-venta de uva, aínda 
pendentes de cobrar.

Analizáronse diversas alternativas 
e o camiño máis adecuado a 
seguir, acordando como primeiro 
paso presentar unha demanda 
ante á Consellería do Medio Rural 
como responsábel de garantir 
o cumprimento dos contratos. A 
espera de coñecer a resposta da 
Consellería, AGV-FRUGA seguirá 
acompañando aos viticultores e 
viticultoras do Salnés nas súas 
lexitimas demandas de cobro da 
uva.
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administrativo desas axudas, desde 
o Distrito Forestal, pasando pola 
Delegación Provincial da Xunta 
para chegarmos até San Caetano. 
Así entre os imputados figuran xa 
tres funcionarios da Delegación de 
A Coruña e seis do Distrito Forestal 
V, coa súa máxima responsábel á 
cabeza.

O proceso xudicial aberto permite 
xa pór os primeiros nomes sobre 
a mesa e ofrece ás vítimas a 
posibilidade de persoarse na 
causa. Esta está sendo a decisión 
maioritaria adoptada nas múltiples 
e concurridas asembleas que 
ten realizado a FRUGA nos 
últimos meses. Para levala a 
cabo o grupo de afectados e 
afectadas nucleados ao redor da 
FRUGA dispoñen dun avogado e 
dunha procuradora para seguir a 
investigación xudicial, asesorar aos 
/as denunciantes, acompañalos/as 
durante as declaracións, solicitar 

novas imputacións e formular as 
denuncias a que deran lugar as 
investigacións que está a realizar o 
Xulgado.

A Xunta segue a manter silencio 
sobre o caso.

E iso despois de ter sido levado 
en diferentes ocasións tanto ao 
Pleno como a distintas comisións 
do Parlamento. Mesmo logo de 
“negar a maior” en todas estas 
comparecencias e “garantir” a 
súa colaboración coa xustiza 
no esclarecemento os feitos, 
o “volume” de funcionarios/as 
implicados, algún mesmo persoal 
de confianza da Administración do 
PP fai necesaria unha investigación 
interna de todo o acaecido en torno 
a estas axudas. Dúas solicitudes 
de entrevista dirixidas á Conselleira 
Rosa Quintana seguen sen 
resposta mais dun ano despois de 
ser rexistrada a última delas.

A primeiros do pasado ano unha 
ducia de persoas dirixíase á 
FRUGA para denunciar a súa 
inclusión en distintos expedientes 
solicitando axudas forestais en 
propiedades que lles eran alleas. 
Froito das primeiras indagacións 
foron aparecendo contas bancarias 
abertas sen autorización dos 
seus presuntos titulares, facturas, 
transferencias bancarias,... e un 
logo etcétera de documentos 
no que aparecían as sinaturas 
dos denunciantes cando nunca 
antes viran aqueles papeis diante, 
nin visitaran sucursal bancaria 
algunha malia ter contas abertas 
nelas e diferentes pagamentos 
e transferencias presuntamente 
realizadas por eles.

A aparición de novas persoas como 
supostas solicitantes desas axudas 
fixo que en poucas semanas o 
número de denuncias acadara o 
centenar, e que das investigacións 
policiais derivadas destas, hoxe 
son xa mais de trescentas as 
persoas que poderían ter caído 
nesta presunta fraude.

As 23 imputacións, no camiño do 
denunciado pola FRUGA.

As primeiras accións xudiciais 
foron dirixidas cara a empresa 
supostamente beneficiaria das 
axudas, logo foron imputados os 
responsábeis dos bancos nos 
que se formalizaba o cobro das 
axudas e os supostos pagamentos 
das facturas. Mais desde FRUGA 
sempre insistimos nunha suposta 
colaboración ou permisibilidade 
de funcionarios e funcionarias 
que participaran no proceso 
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AS VÍTIMAS DA PRESUNTA FRAUDE FORESTAL NA 
COSTA DA MORTE COMEZAN A DECLARAR NOS 
XULGADOS DE CORCUBIÓN

A investigación xudicial da xestión de axudas a forestación e mantementos denunciada pola FRUGA 
acada xa  23 persoas imputadas 



No Plan do 2013 mantense o 
apoio a todos os asegurados, 
xa que se tomaron unha serie de 
medidas destinadas a priorizar 
aquelas liñas e módulos que 
ofrecen unha protección integral 
das explotacións, facendo un 
esforzo naqueles seguros que dan 
cobertura a riscos tan importantes 
como a seca e grandes inundacións. 
 
No que levamos de ano, a 
contratación mantívose, se ben, 
o comportamento das liñas non 
é uniforme, así por exemplo 
as producións vexetais viron 
incrementado nun 10% a produción 
con respecto ao exercicio anterior, e 
nas gandeiras, o número de animais 
asegurados descendeu arredor do 
4,5%, principalmente polas liñas 
de retirada e destrución. Outro 
parámetro importante é o custo 
do seguro que no que levamos de 
ano descendeu en case un 16%, 
en parte porque os agricultores 
contratan módulos máis baratos, 
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A redución dun 18% globalmente 
do presuposto de ENESA para o 
2013 supón un aumento de custos 
de contratación para agricultores 
e gandeiros. Ministerio e ENESA 
calcularon a repercusión 
económica nas explotacións, 
xa sexa de renda agraria 
ou para a competitividade? 
 

ENTREVISTA A D. JOSÉ MARÍA GARCÍA DE FRANCISCO,
DIRECTOR DA ENTIDADE ESTATAL DE SEGUROS 
AGRARIOS (ENESA)

pero tamén porque todos os 
axentes implicados no seguro 
están a axustar tarifas e recargas 
para abaratar o custo do seguro. 
En 2013, cada asegurado está 
subvencionado como media, entre 
as dúas administracións cun 41% 
do custo do seguro, que se ben 
é inferior ao ano anterior, hai que 
recordar que en 2012 se produciu 
un nivel de retorno de 1,9 € para 
o produtor en indemnizacións por 
cada euro de subvención do Estado. 
 
Hai que destacar, ademais, o 
esforzo e colaboración de todos 
os axentes que interveñen no 
seguro agrario e o exercicio 
de responsabilidade de OPAS, 
Cooperativas, AGROSEGURO, 
Consorcio e CCAA, xa que cada 
unha na súa competencia está 
a traballar por abaratar custos 
para que o esforzo económico de 
agricultores e gandeiros sexa o 
mais axustado posible.
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Os seguros agrarios forman parte 
dunha armazón estrutural para 
o sector: se un agricultor non 
contrata pode non ter acceso a 
determinada axuda, se o seguro 
non é accesible este agricultor é 
expulsado do sistema. Existen 
outras medidas alternativas 
para incentivar a contratación? 
 
Dende que se puxo en marcha o 
plan do 2013, estivemos a traballar 
firmemente para aumentar a 
implantación dos seguros, xa que 
na dispersión do risco e a súa 
universalización está o equilibrio 
do sistema, ofrecendo un modulo 
base que cobre todos os riscos 
non controlábeis polo agricultor a 
nivel de explotación. Pero sabemos 
que aos produtores están afeitos 
a asegurar as súas producións a 
nivel de parcela e con riscos cada 
vez máis específicos, a pesar do 
custo do seguro nalgúns cultivos. 
 
Polo tanto, o Ministerio é sensible 
ao esforzo que se está a pedir a 
agricultores e gandeiros e dende 
ENESA estase a traballar con 
todos os participantes do sistema 
para que, con responsabilidade e 
coherencia, se axusten as primas, 
as recargas e todos aqueles gastos 
prescindíbeis, para ofrecer un 
produto axustado en prezo e de 
calidade.

O apoio á recollida de cadáveres 
garante a eficacia e a seguridade 
sanitaria, pero o seguro agrario 
fai que non sexa a opción máis 
competitiva para os gandeiros. 
Cabe reformular o seguro para 
a recollida de cadáveres nas 
granxas de cabo a rabo, mesmo 
o sacar do sistema de seguros 
e optimizar este apoio fóra del? 
 
Non é necesario reformular as liñas 
de retirada e destrución de animais 
mortos na explotación. No Ministerio 
estase convencido de que deben 
estar dentro do sistema. Se ben, 
este ano o que realizamos foi un 
cambio substancial no sistema da 
subvención destas liñas. Agora 
o custo é único por especie para 
todas as CCAA, de forma que o 
sistema é moito máis homoxéneo, 
e conseguiuse unha redución 
notable dos prezos de retirada 
por parte das empresas xestoras. 
 
Polo tanto, aínda que non son 
propiamente un seguro senón un 
servizo, están a funcionar cunha 
calidade axeitada e un nivel de 
implantación moi elevado.

Que mensaxe enviaría aos 
profesionais do campo para 
que non retiren a súa confianza 
nos seguros agrarios? 

O empresario agropecuario ten 
que, ademais de dirixir as súas 
explotacións, comercializar os seus 
produtos nun mercado cada vez 
máis complexo, cunha competencia 
cada vez maior e cunha presenza 
en prazas internacionais crecente. 
Nestes labores está a demostrar, 
ano tras ano, que é innovador e 
que é capaz de asumir riscos para 
crecer e mellorar. Proba diso é que o 
comercio internacional alimentario é 
un dos máis importantes de Europa 
e fonte de riqueza e emprego. 
 
A incerteza da produción é unha 
variable que prexudica moito a 
estabilidade da explotación e a 
súa comercialización, feito que 
pode xestionarse e traspasar 
mediante un contrato de seguro. 
 
Ao agricultor e ao gandeiro, diríalles 
que a mellor forma de xestionar os 
riscos climatolóxicos é o contrato 
de seguro que conta cun apoio 
firme do Estado, tanto económico 
coma de sostibilidade e seguridade. 
Deben tomar o custo do seguro 
como un custo de explotación máis, 
igual que as sementes ou o penso. 
En realidade, máis que como un 
custo, debería tomalo como un 
investimento en tranquilidade e 
sostibilidade da súa empresa.



FRUGA SÚMASE ÁS HOMENAXES 
POPULARES A MONCHO VALCARCE 
E LEOPOLDO LÓPEZ
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POR UNHA 
PATRIA 
SOBERANA

O pasado 15 de setembro o BNG 
convocou unha manifestación baixo 
o lema “Por unha Patria Soberana” 
á que FRUGA asistiu con comitiva 
propia, ao igual que fi xeron outros 
moitos colectivos, para amosar o 
noso apoio á causa soberanista 
como alternativa necesaria para 
dotarnos das ferramentas precisas 
para acadar un rural vivo e con 
futuro. Só tendo capacidade para 
decidir poderemos ter capacidade 

FRUGA participou nas homenaxes 
popular a Moncho Valcarce 
que polo 20 aniversario do seu 
pasamento se celebrou en agosto 
nas Encrobas, Cerceda, e na que 
en setembro se desenvolveu en 
memoria de Leopoldo López Rego 
na Eira de Xoana de Adega n`A 
Golada.

Moncho Valcarce e Leopoldo 
foron pezas fundamentais no 
espallamento e consolidación do 
sindicalismo agrario nacionalista. 
Foron referentes naquelas loitas 
agrarias en Galiza onde se 
consolidou a máxima nacionalista 
da autorganización do pobo, neste 
caso dos labregos e labregas. 
Principio básico e fundamental, 
dotarse de organizacións propias, 
sen dependencias alleas, que 

doten ao pobo galego das 
ferramentas precisas para a 
defensa dos seus intereses e 
para avanzar no seu proceso de 
autodeterminación. Estas, e outras 
máis, foron ideas polas que loitou 
Moncho e Leopoldo e que FRUGA 
segue a defender no día de hoxe, é 
por iso que nos sentimos herdeiros 
da súa loita, do seu pensamento e 
do seu exemplo.

Parabenizar á Irmandade 
Moncho Valcarcer e a Adega pola 
organización destas homenaxe, e a 
Irmandade Moncho Valcarcer polo 
inmenso e esforzado traballo de 
todos estes anos no mantemento 
da memoria da fi gura de Moncho 
Valcarcer, das súas ideas e do seu 
exemplo. 

para fi xar uns prezos xustos para 
os nosos produtos, mentres sexan 
outros e noutros ámbitos onde se 
decidan as regras, o rural galego 
sairá sempre prexudicado. Temos 
que ter soberanía plena para 

construír ámbitos de negociación 
propios, onde se fi xen as relacións, 
os prezos e os mecanismos de 
actuación tendo en conta a nosa 
realidade e as nosas necesidades. 

Si Galiza produce, Galiza decide.
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II OLIMPÍADAS 
RURAIS EN 
MEIRA

A Asociación Eme de Meira e 
FRUGA organizaron o sábado día 
31 de agosto, no parque de Meira, 
as II OLIMPÍADAS RURAIS, nunha 
xornada onde se pretende poñer 
en valor as tradicións e costumes 
da sociedade rural galega

Foi unha xornada de mañá e tarde 
onde houbo competicións de bolos 
celtas, fútbol gaélico, billarda, tiro 
de corda, lanzamento de colmeira 
e empuxamento de rolos de herba 
seca. Ademais de outros xogos 
populares durante todo o día (coa 
colaboración de Xotramu) e tamén 
música en directo, como final de 
festa, na entrega de premios.




