
O sector lácteo representa a columna vertebral da economía da inmensa maioría das
comarcas rurais de Galiza. A pesar diso, a Xunta de Feijóo fai deixadez das súas
competencias e permite que desde fóra do noso país se queiran aplicar medidas
perniciosas para a supervivencia de miles das nosas explotacións. 
Non hai atención, nin planificación, nin defensa dos intereses galegos. A día de hoxe... 

TEMOS UN GOBERNO DA XUNTA IRRESPONSÁBEL

padecemos novamente prezos que obrigan a vender por baixo do custe de
produción e temos os prezos en orixe máis baixos de toda Europa.
as explotacións galegas seguen sen acceso á terra, con superficies medias
que non acadan a terceira parte da das grandes rexións produtoras en Europa
e no Estado.
o desmantelamento da Mesa do Leite está a provocar a desvertebración do
sector e que os gandeiros sigan a mercé da industria e distribución, facendo
que as medidas do paquete lácteo queden en papel mollado, e non hai
ningún plan para o novo escenario que se abre en abril de 2015, coa
desaparición das cotas.

No canto de poñerse á cabeza da defensa dos intereses do noso sector, Feijóo e a
Xunta que el comanda baixan a cabeza.

DEFENDAMOS O NOSO!
POR UN SECTOR LÁCTEO
CON FUTURO!



A pesar do anterior, e grazas ao esforzo e traballo dos e das labregas, Galiza está
entre as 10 primeiras potencias produtoras de leite da Unión Europea. Temos que
aproveitar esta situación para garantir o futuro do sector.

AS PROPOSTAS DO BNG PARA O SECTOR GANDEIRO

O sector do leite en Galiza ten un inmenso potencial de futuro. Precisamos políticas
deseñadas e pensadas para a nosa realidade, pensadas por nós, en función da
nosa realidade e dos nosos intereses.

DEFENDAMOS O NOSO!

Precisamos un instrumento interprofesional propio, no que se negocien as
relacións na cadea do leite.
Temos que crear un marco de contratos galego, que garanta ás explotacións
capacidade real de negociación coas industrias, que asegure a recollida do leite e
que contribúa a estabilizar uns prezos en parámetros que cubran gastos e
remuneren o traballo labrego.
Temos que avanzar cara un modelo produtivo baseado na terra: facilitando o
acceso ao seu uso a quen a precisa, rematando coa barra libre na forestación de
terras agrarias e garantindo que as axudas á política agraria vaian ao peto de quen
traballa e vive da terra.
Temos que intervir con todos os instrumentos e recursos públicos para mellorar a
posición da nosa industria de transformación do leite. O valor engadido do noso
leite ten que ser para os e as gandeiras e non para as grandes multinacionais
francesas.

POR UN SECTOR LÁCTEO
CON FUTURO!

Se Galiza decide, o lácteo ten un gran futuro.


