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Poderíanse encher moreas de páxi-
nas analizando o borrador da Lei de
Montes de Galiza, desde a falla de com-
plicidade e de amplo consenso social ao
afastado que está da realidade galega,
pasando polo esvaecemento e deterioro
que a configuración paisaxística do noso
país vai sufrir, se non o evitamos, nas
próximas décadas. Mais imos centrarnos
nos puntos que desde a CIG (Confedera-
ción Intersindical Galega) consideramos
máis prexudiciais para o presente e futu-
ro do patrimonio natural e forestal.

A ADMINISTRACIÓN FUXE
DE ASUMIR COMPETENCIAS

Resulta incríbel que a Xunta non
sexa celosa á hora de reivindicar as res-
ponsabilidades e competencias que o
propio Estatuto de Autonomía lle outor-
ga. Moi ao contrario, dispersa estas
entre propietarios, empresas, comunei-
ros e administracións locais, a sabendas
da falla de medios que estas persoas e
institucións teñen.

FAVORECE A INDUSTRIA MADEIREIRA
O texto presentado non fai unha

aposta pola protección das nosas espe-
cies autóctonas e fomenta a extensión
sen límites das especies invasoras, de
rápido crecemento e alta rendibilidade, o
que, entre outras moitas consecuencias,
modificará substancialmente a nosa pai-
saxe.

AGRAVA OS INCENDIOS FORESTAIS
O borrador amputa notabelmente as

disposicións recollidas na actual Lei
3/2007, de Incendios de Galiza, e faino
xustamente nos aspectos máis progre-
sistas e ambiciosos da mesma. Cabe des-

Por outra parte, non se ten en conta
a loita contra os incendios e a minimiza-
ción dos seus efectos na planificación e
xestión forestal.

PRIVATIZA A XESTIÓN FORESTAL
Chama poderosamente a atención

que nin se mencione, nin se defina o
concepto de Distrito Forestal, responsá-
bel da tutela e asesoramento dos propie-
tarios forestais e montes veciñais en
man común; do control da xestión e
aproveitamentos forestais; do control da
sanidade forestal; da xestión directa dos
montes veciñais conveniados e montes
públicos; da iniciativa na restauración
hidrolóxico-forestal; da prevención de
incendios e posto de mando, e un longo
etcétera. Esta indefinición favorece o
camiño da externalización-privatización
da xestión forestal en Galiza.

NON PON EN VALOR O MONTE 
A Consellaría de Medio Rural renun-

cia expresamente a liderar a valorización
do noso potencial e da nosa riqueza
natural. Nada de diversificación das
explotacións non madeireiras ou de
fomentar un modelo industrial distinto
deste último. Nada de potenciar o
emprego de calidade aproveitando as
nosas potencialidades. Toda a riqueza
posta en mans daqueles que só buscan a
especulación e a alta rendibilidade, sen
preocuparse nin importarlle o noso país
e o noso futuro.

UNHA LEI QUE DEBEMOS
TRANSFORMAR ENTRE TODAS E
TODOS

Non podemos permitir  que a futura
Lei de Montes de Galiza saia á luz tal e
como neste momento se recolle no bor-
rador. En poucos anos o territorio galego
sería irrecoñecíbel. Debemos loitar por
unha lei que aposte polo futuro: pola
posta en valor da nosa riqueza natural;
en definitiva, polo equilibrio entre apro-
veitamento agrícola, gandeiro, forestal e
industrial e o respecto ao medio
ambiente.

tacar entre elas a renuncia ás repoboa-
cións con especies autóctonas, ou a
redución das distancias de seguridade a
terreos de labor e vivendas. O lume á
porta das nosas casas.
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A LEI QUE DEBEMOS CAMBIAR
Anxo Pérez Carballo*

* Anxo Pérez Carballo é Secretario Confederal de
Medio Ambiente da CIG.

A nova Lei de Montes afectará gravemente a
configuración paisaxística do país.


