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terían opción (nunha manifestación
cidadá, isto sempre é previsíbel e esperábel).
Non saberemos se o noso goberno
tomará en conta esta chamada de atención dos cidadáns, maioritariamente seus
votantes. As dereitas nunca se manifestan contra os seus.

Os nosos principais recursos están
sendo agredidos desde unha múltipla
fronte que abrangue os montes, os ríos,
as ribeiras, a paisaxe ,o noso modo de
vida e, en definitiva, o noso futuro como
terra produtiva. Podemos dicir que se
está a pór en cuestión a sustentabilidade
do noso mundo.
Nunca como ata agora Galiza fora
obxecto dunha ameaza tan grande en
todos os frentes. Desde o Courel ao mar
.Desde as montañas máis occidentais,
onde inzan as pedreiras a ceo aberto que
abren feridas incurábeis, que baixan
montes e lixan ríos; ata as ribeiras, outrora vizosas, lixadas polos esgotos sen
depurar de vilas, fábricas ou piscifactorías.
O Plano Acuícola da Consellaría de
Pesca ameaza a máis de 3 millóns de m2
de costa, na súa maioría, salvaxe e aínda
sen ocupar condeando aos seus habitantes a convivir con inmensas balsas cubertas de plástico negro, como se a ameaza
do Prestige continuase a pairar sobre eles
agora xa na terra conquistada; condeando tamén a saúde do mar ribeiriño.
O urbanismo especulativo e sen función social está a cubrir o noso territorio
de barreiras de cemento que nos conducen a un colapso económico e ambiental.
A saúde das nosas rías non está a ser

encarada e a seguridade dos cidadáns
está posta en risco desde REGANOSA ata
ELNOSA.

Neste pasado mes de novembro, as
masivas manifestacións en Australia,
xunto con todo o sudeste asiático, conseguiran mudar a tendenza do seu goberno,
que non tiña asinado o acordo de Kioto,
e dar un volco ás eleccións. Australia
agora xa asinou Kioto. Non é a solución a
todos os problemas ambientais, mais é o
inicio do camiño.

Foron máis de 5.000 persoas representando á sociedade civil. Estes movementos son, clasicamente, de esquerdas.
A maioría dos participantes adiviñanse
votantes do actual goberno bipartito. A
mensaxe que se interpreta é a de certa
decepción sobre o mandato que puxeron
nas súas mans.

Esperemos que o goberno galego
entenda a mensaxe dos seus cidadáns, e
dea un forte golpe de leme á sua política
para reconducila cara a “perdurabilidade”
do noso medio e os seus recursos, para
que nós e os que veñen detrás de nós poidan vivir nesta terra gozando da súa
vizosidade, da súa paisaxe e dos seus
recursos naturais e culturais.

Despois dos negros tempos de ditadura e tamén dos cincentos anos de
mandato do Partido Popular, temos un
goberno de esquerdas en Galiza.
Respírase aire novo. Hai máis dialogo.
Unha maior sensibilidade con relación á
opinión popular e á conservación do
ambiente. Mais, non abonda.
A conciencia cidadá en materia de
medio ambiente, medrou; mais non sabemos se iso será suficiente como para
exercer un control sobre os poderes políticos e os económicos que coartan a
estes. A manifestación era de cidadanía,
pero falta saber se realmente representa
esa sociedade civil organizada que pode
ser garante da democracia nunha sociedade madura. Na manifestación había
organizacións ecoloxistas e culturais
como ADEGA e outras moitas plataformas cidadáns de toda Galiza (todas as
que loitan contra o Plan Acuícola, p.ex.),
espontáneos que foron expresar a súa
preocupación pola deriva ambiental que
visa a destrución irreversíbel dos nosos
recursos e grupos interesados en aparecer publicamente que doutra forma non
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No pasado día 17 de febreiro de 2008
milleiros de cidadáns galegos e galegas
saíron á rua para dicirlles aos seus gobernantes que as cousas non van ben, en
materia de medio ambiente na Galiza.

Galiza non é un exemplo illado na
manifestación cidadá en defensa do
ambiente. Estamos na corrente mundial
da movilización cidadá. No resto de
España, en Portugal ou en Europa hai una
corrente de opinión preocupada polo
devir ambiental dos países e da Terra.
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