GALIZA
PRODUCE,
MADRID
CONSUME.
NON AO ESPOLIO
DOS NOSOS
RECURSOS
En 1969, hai case 50 anos, entrou en funcionamento o encoro
de Castrelo de Miño, despois dunha longa loita veciñal,
apoiada polo nacionalismo galego, contra o asolagamento de
terras fértiles, a miseria das indemnizacións e a desaparición
dunha forma de vida histórica.
O único fin desa imposición foi o da obtención de grandes
beneficios económicos por parte de Unión Fenosa a través
do espolio de recursos naturais, mentres Galiza ficaba como
produtora sen capacidade de aproveitar a súa riqueza, que só
serviu para industrializar outras zonas do estado. A única
alternativa que se lle daba ao pobo de Castrelo de Miño foi o
da emigración.
Posteriormente (ano 2007), o Goberno español tomou outra
decisión discriminatoria para Galiza e para os concellos
galegos nos que se instalaron no seu día encoros: rebaixar
os

os impostos que pagan as empresas hidroeléctricas, mentres
obteñen altísimos beneficios pola súa actividade. Así, no
caso de Castrelo de Miño, o concello -e as súas veciñas e
veciños- perden anualmente 190.000 euros por este motivo.
Ademais, sufrimos unha inxustiza a maiores. Sendo como
somos produtores de enerxía eléctrica, da que un 40% sae da
Galiza, pagamos como usuari@s unhas tarifas altísimas
(aínda tendo en conta que percibimos salarios e pensións
máis baixas do Estado), igual que territorios como Madrid,
que non producen nin un só kilowatio.
Por todo isto, o BNG defende:
O Concello de Castrelo de Miño ten dereito a ser
compensado pola instalación do encoro. Por tanto, Unión
Fenosa debe volver pagar o que lle correspondía polo IBI
de valoración catastral, en beneficio das veciñas e veciños
de Castrelo de Miño.
Unha tarifa eléctrica propia para Galiza que, atendendo
aos verdadeiros custos da produción, sexa máis barata
que a actual en beneficio dos consumidores particulares e
das nosas empresas, para que a riqueza de Galiza reverta
sobre o pobo galego.
Garantir a subministración eléctrica a toda a poboación,
establecendo medidas patria que non se lle poida cortar a
luz a ningunha persoa sen recursos.
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