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Cando o Partido Popular chega ao
goberno da Xunta obsesiónase con todo
o que se fixo no goberno bipartito e,
máis en concreto, coas áreas xestiona-
das polo BNG (Industria -co concurso
eólico- e Medio Rural -coa Lei de Mon-
tes ou o Banco de Terras). Coido que non
só é un capricho da dereita, mais é facer
políticas que beneficien a determinados
sectores empresariais (“diñeiro para…”)
en prexuízo dos intereses do país e das
clases populares. Ao que me quero refe-
rir agora é a nova Lei de Montes e no
que nos afecta ao rural. Dúas son as fins
que pretende conseguir a nova lei:
forestación das terras agrarias e a revo-
gación da Lei contra incendios forestais. 

FORESTACIÓN DE TERRAS AGRARIAS
A forestación das terras agrarias,

tórnase nun grave prexuízo para as pou-
cas explotacións agrogandeiras que
fican no país dado que permite plantar
árbores en terras dedicadas a cultivos, o
cal vai impedir a expansión da base ter-
ritorial das explotacións. Hoxe é funda-
mental nas explotacións de gando
aumentar a superficie agraria, por unha
razón tan simple e precisa como é a de
abaratar os custos de produción. Fai
falla pasto e silo para non depender

sumamos, en nome da austeridade, os
recortes das brigadas de extinción, esta-
mos indefensos contra a lacra do lume.
O exemplo mais práctico tivémolo este
verán no macizo central de Ourense
(Terras de Manzaneda, Trives, Maceda)
onde o abandono do medio rural, a falla
de xente nova e a redución dos efectivos
de extinción de incendios, provocaron
que o lume chegara ás portas das casas.
Ten que arder algunha casa ou finar o
seu propietario para saber que o monte
debe gardar unha distancia importante
dos núcleos de poboación?

OPOSICIÓN Á NOVA LEI
É preciso obrigar ao goberno do PP a

paralizar esta lei e consensuar unha que
non sexa agresiva co medio. Fan falla
políticas máis eficaces. Para rematar,
gustaríame citar un comentario que me
fixo un veciño de Manzaneda en refe-
rencia aos lumes que alí se produciron:
“co que custa un helicóptero cada día
podíanse facer pistas que servisen para
impedir o avance do lume, e tamén para
poder levar o gando”.

tanto da importación dos cereais e dos
prezos especulativos destes, sobre todo
nun país no que a Superficie Agraria Útil
(SAU) so representa o 20% do territorio.
Se queremos ter agricultura e gandería
e producir alimentos é preciso ter terra.
Como exemplo, citamos a SAU de
comunidades limítrofes como Asturias,
co 32%, ou Castela-León, co 55%. Pero
en países chamados desenvoltos, obser-
vamos a mesma dinámica. Así, Francia
posúe o 74,8%; Reino Unido, o 39,5%;
Holanda, o 44%; Dinamarca, o 63% das
súas superficies están dedicadas á pro-
dución agrogandeira, o que lles permite
producir en base á terra e, ao mesmo,
tempo crear diversidade na paisaxe.

MODIFICACIÓN DA LEI
CONTRA O LUME

Outro problema que se nos aveciña
coa nova Lei é o que afecta a política de
loita contra o lume, xa que se pretende
reducir as distancias de plantacións
arbóreas dos núcleos de poboación, o
cal implica fomentar a virulencia dos
lumes que se van meter ás casas.

Hoxe no rural temos o que eu chamo
un problema de brazos (moita xente
maior), o que impide loitar contra o
lume, estamos pouca xente. Se a isto
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