A XUNTA DO PP PON O NOSO MONTE AO SERVIZO DAS EMPRESAS E DO LUME
A NOVA LEI GALEGA DE MONTES, SEGUNDO ADEGA

ADEGA e a Organización Galega de Comunidades de Montes presentamos 105
achegas ao borrador da Lei de Montes de Galicia para que se tivese en conta a perspectiva
ambiental nesta norma de vital importancia para o noso rural e para toda a sociedade.
Posteriormente, xunto coa CIG (Confederación Intersindical Galega) e a FRUGA (Federación
Rural Galega), reclamamos publicamente a necesidade dunha maior reflexión e participación
colectiva. Pese a que, finalmente, se admitiron 30 achegas das presentadas (23 completas e
7 de forma parcial), quedaron importantes cuestións sen modificar que determinan o futuro
dos nosos montes. Por tanto, ADEGA oponse ao borrador da Lei de Montes que foi aprobado
no Consello Forestal do pasado 9 de novembro, e pide que se reinicie o proceso de
participación pública para acadar o maior consenso social posíbel diante da nova lei.
POR QUE ADEGA REXEITA O BORRADOR DA NOVA LEI DE MONTES?
Rebaixa o control e a intervención da Administración na xestión dos montes galegos,
que deixa en mans da especulación dos mercados e da opción individual.
Delega nas empresas os obxectivos principais da lei: desenvolvemento rural, a fixación
da poboación no medio rural, a conservación e a xestión forestal sostíbel.
Non dá solución ao abandono do rural e a estrutura minifundista da propiedade.
Non é unha lei integral ao non tratar aspectos agrarios, sociais e ambientais. Céntrase
no perfil forestal do monte e, principalmente, no monocultivo, obviando cuestións
fundamentais como a cultura, a etnografía, a restauración de terreos queimados, a
paisaxe, os vieiros ecolóxicos, a diversificación de especies, os hábitats e especies
prioritarias, a prevención de pragas e doenzas, etc.
Non se regulan as talas de carballeiras e doutras masas de frondosas autóctonas.
Non regula nin menciona os aproveitamentos enerxéticos e mineiros nos nosos montes.
Non contempla novas formas de xestión sostíbel do territorio: a custodia do territorio, a
multifuncionalidade, a compra responsábel de produtos e servizos do monte.
Abre as portas ao recorte de dereitos dos Montes Veciñais en Man Común e á rebaixa da
súa tutela xurídica por parte da Administración. Ademais permite a compra de terreos
por parte das comunidades de montes.
Baleira de contido a Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais aprobada
no 2007, diminuíndo as distancias entre as plantacións e as vivendas, instalacións ou
terras de labranza, e abrindo de novo a posibilidade de forestar as terras agrarias.
Non determina obxectivos para os montes de xestión pública (máis do 12% da superficie
do país), que podían ser unha ferramenta para loitar contra o abandono do rural e para
facer unha conservación real e dinámica dos espazos protexidos como Rede Natura.
Incumpre a obriga da participación pública na planificación.
Non aposta pola cultura sobre o monte (entre a que se atopa a educación ambiental) nin
pola implicación de toda a sociedade na súa conservación e mellora.
Limita a agrupación da xestión forestal ás SOFOR (sociedades de fomento forestal), non
deixando alternativas legais a outras opcións, o cal imposibilita a viabilidade, sobre todo,
dos montes privados do interior.
Coa nova Lei de Montes do PP, o futuro pasa por: máis monte para as empresas,
máis monocultivo, menos terreo agrícola e menos protección contra o lume.
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POR QUE ADEGA APOSTA POR UN MONTE SUSTENTÁBEL?
Desde ADEGA cremos que o futuro dos nosos montes pasa por unha xestión sustentábel,
integral, activa e participativa. O monte ten un papel clave no noso país, e neste
sentido, ADEGA celebrou en Melide no mes de xuño, conxuntamente coa Organización
Galega de Comunidades de Montes, unha Xornada sobre o monte como oportunidade
sustentábel fronte a crise, na que chegamos as seguintes conclusións:
O monte foi, é, e será unha fonte de xeración de emprego que fixa poboación no rural e
favorece a economía local.
O monte sustentábel preséntase como oportunidade ante a crise especulativa actual ao
fundamentarse no traballo da terra.
A multifuncionalidade e a diversidade do monte son alternativas reais fronte ao
abandono. Hai que reverter a situación actual na que o 75% do monte galego está
dedicado á madeira de piñeiro e eucalipto.
Contamos cun monte activo, vertebrador territorial e social, que contén os elementos
necesarios para dar estrutura ao territorio e ao capital humano do noso rural.
Débese manter o carácter xermánico do monte veciñal, evitando que as reformas legais
posibiliten a súa privatización e, mesmo, a súa desaparición.
Numerosos proxectos sostíbeis de montes puxéronse en marcha nos últimos anos, o que
nos indica que un monte baseado na terra e contando coa xente é posíbel.

Axúdanos a loitar por estes obxectivos. Aínda podemos ter un monte vivo e con
futuro no noso país!
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