
Galiza representa o 6% da superficie do 
Estado español. Porén, rexistra o 50% dos 
lumes forestais a nivel de Estado, e 
encabeza, con diferenza, a maior 
extensión de superficie queimada, ano 
tras ano. Daquela, trátase dun problema 
esencialmente galego, que nos afecta a 
nós, como país e como sociedade. 

Os lumes forestais representan para o 
pobo galego unha catástrofe humana, 
económica, social e ambiental de 
dimensións incalculábeis. Cómpre 
enfrontar este problema con decisión, e 
en toda a súa magnitude. 

Lamentamos a inacción do Goberno 
galego (PP) en relación con esta cuestión. 
Non tanto por un problema de 
incompetencia, como de deseño 
calculado. Así, quen en realidade marca 
as directrices da política forestal no noso 
país é ENCE, que pretende converter 
Galiza nun enorme eucaliptal ao seu 
servizo. 

Levan anos promovendo, en connivencia 
co Goberno español e a UE, o abandono 
do rural e o desmantelamento da  
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actividade agraria, facendo así do noso 
monte un auténtico polvorín. 

Non nos merecemos este drama. Temos 
un país único, cunha riqueza 
extraordinaria que debemos protexer e 
impulsar. O pobo galego ten dereito a 
deseñar as súas propias políticas no seu 
territorio, e a dar un xiro de 180º na 
xestión forestal, apostando por un monte 
vivo, seguro e con futuro. 
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Freo á eucaliptización do país. 
Bases para unha Nova Política 
Forestal que valorice o monte, 
apostando por especies frondosas 
autóctonas e outros produtos do 
monte. 
Revitalización, emprego e futuro 
digno para o mundo rural. 
Políticas reais de prevención de 
lumes e mellora e profesionalización 
dos servizos de extinción. 
Mando real, desde Galiza, de todos 
os medios, sen dependencia de 
decisións tomadas en Madrid. É un 
problema galego, e temos dereito a 
resolvelo desde Galiza. 
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