VIÑO. Informe técnico sobre os cambios na
PAC do sector vitícola a partir de 201646 e 7

MULLERES. Denunciamos no 25N a violencia
413
estrutural que sofren as labregas

Cunicultura, os prezos da carne de coellos tocan fondo

Mobilizacións no sector cunícola tras un 2015
vendendo por baixo dos custes de produción45
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O SECTOR LÁCTEO MOBILIZASE
NA DISTRIBUCIÓN MENTRES A
XUNTA SEGUE DESAPARECIDA

O Sindicato Labrego
Galego pon en marcha o
proceso para celebrar o
seu IX Congreso
o 12 de marzo
4Suplemento central

COP21. A Vía Campesina en
París para denunciar a farsa dos
acordos do Cumio polo Cambio
410
Climático

O

ano 2015 rematou cos
tractores na rúa para denunciar o incumprimento dos acordos no sector lácteo
que se asinaron en Madrid coa
oposición de COAG e o Sindicato
Labrego Galego. Desta vez, as
accións de protesta estiveron
centradas nas grandes superficies comerciais de distribuido-

ras alimentarias como Carrefour, Alcampo, DIA, Gadisa,
Eroski ou Lidl en cidades como
A Coruña, Lugo, Lalín ou Compostela. Coa Consellaría de
Medio Rural e o Ministerio de
Agricultura desaparecidos en
franca deixadez de funcións, os
gandeiros e gandeiras foron
quen de sentar a negociar ás

distribuidoras e arrincarlles
compromisos de aumento de
prezos mesmo de xeito retroactivo para o leite de decembro.
Agora, toca fiscalizar o cumprimento destes acordos e se realmente o incremento de prezos
se traslada ás granxas e non
queda na conta de resultados
das industrias.
43
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MOCIDADE. Encontros para
abordar as arelas da mocidade
labrega en Compostela, Vilar de
412
Santos e Lugo

Adro

O

período electoral que
acaba de pasar, como xa
é habitual, deixounos
imaxes que resultarían inéditas
o resto do ano. Estiveron polas
cortes das vacas: ministras,
conselleiras, senadores e un
sen fin de persoeiros que só
lembran que os sectores agrícolas e gandeiros son estratéxicos no momento de pedir o
voto.
O complexo agroalimentario
e forestal en Galiza representa
en ingresos o 17,86% da facturación e o 10,89% do emprego total, máis de 108.600
postos de traballo, malia a que
nesta cifra non se computan
todos os que teñen unha dependencia directa do agro
(transportistas que traen ou
levan produtos ás granxas, servizos varios, tendas nas que se
adquiren os insumos...). Nas visitas, a anécdota: “que como se
chama a vaca?” “mira ti, que
graza cando a ministra lle toca
o fociño!”..., mais nada dixeron
as convidadas sobre os prezos
ruinosos que non cobren os
custos de produción, sobre o
peche de centos de granxas
cada ano ou a perda progresiva
de renda das labregas e dos labregos; ningunha proposta
para o 45% de persoas mozas
que están no paro ou para o
35,5% da poboación rural que
vive en risco de pobreza.
Entrado xa o 2016, a administración galega segue sen
ter executados 56 millóns de
euros de fondos europeos,
correspondentes ao período
2007-2013, sendo moi probable que parte destes fondos
acaben definitivamente per-
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A ministra e a conselleira
na corte das vacas

“

déndose. Os
ticultoras
Que responsabilidades
textos que
asumen diante dunhas e viticulo propio
tores,
políticas que levan á ruína
goberno de
quedando
miles de familias?”
Galiza premesmo ás
sentou en
veces
Bruxelas reflicten que temos
uvas nas vides sen recoller por
unha das superficies agrarias
falta de rendibilidade; a carne,
útiles máis baixas de Europa,
que permanece nos mesmos
con só un 24% do territorio,
valores de hai 30 anos; ou as
647.600 hectáreas, fronte ao
persoas produtoras de pataca
65% do terreo que está dediou de horta, que se ven incapacado a usos forestais, recoñeces de competir cos baixos precendo tamén o elevado número
zos das producións industriais
de incendios (6.996 no 2006,
doutras zonas. Pero, cales son
6.342 no 2011...), a evolución
as propostas das e dos dirixennegativa da biodiversidade, a
tes que se achegan ás cortes no
insuficiente protección do paperíodo electoral ante este patrimonio natural, parámetros
norama desolador? Que resnegativos na loita contra o camponsabilidades asumen diante
bio climático e mesmo o risco
dunhas políticas que levan á
de erosión no 97% do solo.
ruína a miles de familias? Ata
Tampouco disto falaron as iluscando imos permitir que gotres visitas.
bernen opcións que teñen
Paralelamente, constátase a
como obxectivo a produción a
situación de extrema dificulgran escala de materia prima a
tade da maioría dos sectores
baixo prezo para que as granprodutivos galegos: o lácteo,
des corporacións fagan negoque tendo o 39,6% do censo,
cios millonarios á costa da
rexistra de xeito continuado os
destrución e do abandono das
prezos máis baixos do estado; o
zonas rurais?
coello, sector no que pecharon
Garantir a posición de dominos últimos anos o 30% das
nio da gran distribución e das
granxas e está en prezos de
industrias é a tónica da política
1,40 € por kg, cando os custos
agraria actual, sen que os gode produción xiran arredor dos
bernos (europeo, estatal ou ga1,85 €; a produción de viño,
lego) asuman ningunha rescoa que poder vivir como actiponsabilidade polos baixos
vidade principal semella ser
prezos ou pola crise que están
cada día máis difícil para as via vivir os diferentes sectores.

Os baixos prezos son a consecuencia directa das políticas
neoliberais que desregulan a
produción e o mercado, que incentivan con diñeiro público a
creación de grandes explotacións industriais a costa da desaparición de miles de granxas
familiares, os procesos de integración para asegurar a dependencia total na compra de grandes cantidades de insumos e na
transformación e comercialización, que teñen como obxectivo
a baixada dos prezos agrícolas
e gandeiros para obter máis beneficio, e que pretenden que as
grandes corporacións teñan o
control absoluto na produción
e distribu- ción de alimentos.
Para iso poñen en marcha
contratos homologados sen
prezo, procesos para que as
propias asociacións de produtores se responsabilicen dos
prezos e do control de excedentes, códigos de boas vontades
permanentemente incumpridos pola industria e distribución, e ningún mecanismo que
garanta un prezo mínimo para
as produtoras e produtoras ou
o funcionamento equilibrado
da cadea alimentaria. Mentres
os gobernos lles deixan facer as
políticas agrarias e comerciais
ás multinacionais, as ministras
e conselleiras veñen sacar a
foto polas cortes. Mira ti que riquiñas!
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LEITE4Tras conseguir compromisos de incremento de valor, a Plataforma en Defensa
do Sector Lácteo fiscalizará que eses aumentos repercutan no importe pagado en orixe

As granxas loitan polo prezo do leite ante
o abandono de funcións de Medio Rural
Forzaron encontros coas
distribuidoras no medio
dunha campaña de
bloqueos en vilas como
Lugo, A Coruña ou Lalín
O 30 de novembro, comezaba unha nova vaga de mobilizacións convocadas pola Plataforma en Defensa do Sector Lácteo, da que forma parte o Sindicato Labrego Galego. Desta vez,
os obxectivos foron denunciar a
posición de dominio das grandes distribuidoras alimentarias
na cadea de valor do leite, e
facer presión para que paguen
un prezo xusto.
Inicialmente, as primeiras
protestas consistiron en concentracións informativas nas
entradas de grandes superficies
como o Carrefour das Cancelas
(Compostela), o Alcampo de Alfonso Molina (A Coruña) ou o
Eroski das Termas (Lugo). Uns
días antes, o 25 de novembro,
houbera outra xuntanza coa
conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, na que esta só se
comprometeu a mirar pola axilización dun Acordo de Madrid
que xa ten demostrado o seu
máis estrepitoso fracaso, pois
nin subindo os prezos de consumo se conseguiu trasladar o
incremento ás granxas.
Vendo a inutilidade da Consellaría e do Ministerio á hora
de solucionar o problema, a Plataforma decidiu pasar a facer
concentracións permanentes de
tractores. Así, o 10 de decembro
unha tractorada bloqueaba o
acceso ao Carrefour de Alfonso
Molina, na Coruña. Ao longo de
dúas semanas, sumaríanse outros bloqueos aos centros comerciais de cadeas como Lidl,
Gadis, DIA, Alcampo ou Eroski
en Lalín, Lugo, Compostela ou o
entorno metropolitano coruñés.

Algunhas imaxes das concentracións e
bloqueos na distribución: arriba, á esquerda,
reparto de panfletos fronte ao Alcampo e, á
dereita, bloqueo do aparcadoiro do
Carrefour, ambos en Alfonso Molina
(A Coruña); abaixo, tractores pechando
o acceso ao Eroski e o Lidl de Lalín

Compromisos para subir o leite de xeito
inmediato e para identificar a orixe galega
Con cada unha das grandes distribuidoras sinaladas acabou habendo xuntanzas negociadoras
entre gandeiros e gandeiras e representantes dos
supermercados, conseguindo en poucos días e
coa mobilización a pé de rúa o que non fixeron
nin a Consellaría de Medio Rural nin o Ministerio
de Agricultura tras meses de palabras ocas, acordos inútiles e promesas incumpridas.
Desta maneira, unha a unha, as grandes cadeas
de distribución foron comprometéndose a realizar subas no prezo do leite:
aDIA: Suba de 2 céntimos por litro de leite "recollido en Galicia por todos os subministradores" a aplicar dende o 1 de decembro. Tamén se
comprometeron a identificar mellor o leite de
orixe galega e a modificar o seu sistema de contratación para gañar en estabilidade.
aAlcampo: Suba de 2 céntimos por litro dende
o 1 de decembro. Tamén certificará a procedencia do leite que venda nos seus supermercados.
aCarrefour: Creará nuns tres meses unha
marca branca de leite galego coa que as granxas
cobren un prezo fixado segundo a cadea de
valor da Inlac. A maiores, incrementará en 2

céntimos o prezo a Lactalis e Celta, que son as
industrias que fornecen a súa marca branca.
aVegalsa-Eroski: Creará unha nova marca
branca certificada co selo Galego 100%, baixo o
nome Campobueno, que se venderá nos supermercados a 61 céntimos, 2 por riba doutros
produtos semellantes.
aLidl: Creará unha marca branca para o noso
mercado co selo Galego 100%, aumentando en
2 céntimos o prezo que lle paga á industria.
aGadisa: Aplicou dende outubro unha suba de
2 céntimos por litro no seu leite de marca
branca, un incremento que foi trasladado á súa
industria provedora, Feiraco. Tralas novas tractoradas, Gadisa comprometeuse a subir 1 céntimo máis por litro a partir do 1 de xaneiro.
Ao peche deste Fouce, a Plataforma en Defensa
do Sector Lácteo acordara parar as mobilizacións
até o 5 de xaneiro, data para a que se convocou
unha asemblea na que, entre outras cuestións, haberá que analizar o grao de cumprimento dos
compromisos acadados e posibles mobilizacións
diante das industrias que se neguen a trasladar a
suba de prezos ás granxas.
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Moitas sociedades civís non
cobrarán a PAC até primavera

SILVICULTURA4Aínda que se chegou a cotizar a 1’50 €
para as colleitas amparadas pola IXP, o prezo medio final da
campaña acabou sendo inferior ao acadado en 2014

A caída no consumo
disparou a volatilidade
dos prezos da castaña
Os prezos caeron até un
50% dun día para outro
por factores como a falta
de consumo polo atraso
en chegar o tempo frío
O sector da castaña na Galiza
viviu neste 2015 unha das campañas con maior volatilidade de
prezos que se recorda, con caídas na cotización de até un 50%
dun día para outro. Mónica Vázquez, técnica do SLG e produtora da Indicación Xeográfica
Protexida (IXP) Castaña de Galicia na comarca de Valdeorras,
relata que “o 15 de outubro pagáronnos a castaña a 1'50 €, así
até o dia 23, cando baixou a
0'80 €. Subíronnola a 0'90 € o
25 e, dende o 28 de outubro, a
0'70 €. Ao final, o prezo medio
ao que vendín este ano foi de
1'07 € por quilo, e iso que a castaña que está amparada pola
IXP tivo un plus duns 10 céntimos por quilo ao comezo da
campaña. A pesares de que en
2014 o valor máximo que nos
pagaron foi de 1'35 €, o prezo
medio final ese ano foi de 1'28
€/quilo, mellor que en 2015”.
En canto aos factores que explican esta baixada brusca dos
prezos, non están na calidade,

que mellorou con respecto á
campaña pasada. Os motivos esgrimidos polos almacéns para
baixar o prezo, explica Mónica,
é que non estaba a haber ventas
debido a que o consumo de castaña está asociado a tempo frío
en outubro e novembro e, nesta
campaña, tivemos tempo soleado e temperaturas suaves, polo
que a xente non mercou.
Tamén, debido ao quecemento do clima, este ano as castañas apañáronse antes do habitual. O dato máis significativo
ao respecto é que, normalmente, o pico máximo de ventas está
ao redor da festividade de Santos; sen embargo, este ano e por
esas datas, moitas produtoras e
produtores xa remataran a campaña pola colleita temperá.
Outro factor a ter en conta é
que, este ano, comezou a entrar
de novo castaña de Italia, unha
das grandes produtoras europeas que, nos últimos anos, tivo
unha forte baixada na produción debido a unha praga de
avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus). Como outros
anos, seguiu entrando na Galiza
moita castaña de Portugal a prezos máis baixos cós de aquí, e
tamén de zonas produtoras do
Estado como Estremadura.

O Sindicato Labrego Galego
denunciou as mentiras da Consellaría de Medio Rural que,
xunto co Ministerio de Agricultura, leva meses publicitando o
pagamento anticipado de parte
das axudas da Política Agraria
Común (PAC).
Este anticipo prometérese
como resposta ás protestas gandeiras do sector lácteo acontecidas este verán de cara a dar
liquidez ás granxas. Sen embargo, o adiantamento dos cartos fíxose de maneira parcial e
incompleta, faltando a Consellaría e o Ministerio, unha vez
máis, á súa palabra.
O certo é que o Fondo Galego
de Garantía Agraria (FOGGA),
organismo que fai os ingresos,
atrasou o pagamento a boa parte das sociedades civís, entre as
que se inclúen asociacións como as sociedades agrarias de
transformación (SAT).
Inquirido polo SLG respecto
destes atrasos, dende o FOGGA
alegan controis administrativos
sobre as persoas que forman
parte das sociedades civís e
sobre as súas porcentaxes de

participación nelas. Segundo
puidemos saber no SLG, estas
explotacións non cobrarán a
PAC até marzo de 2016, o cal
resulta inadmisible no contexto
de crise que estamos a vivir cos
baixos prezos do leite, xa que a
liquidez das familias depende
totalmente destas axudas. Para
os produtores e produtoras de
carne de vacún, tamén con baixos prezos en 2015 e co meirande das granxas en zonas desfavorecidas de montaña, acontece
outro tanto.
Para o Sindicato Labrego Galego, este atraso no pagamento
da PAC é consecuencia da falta
de planificación da Consellaría.
Sabendo da complexidade do
proceso de tramitación da PAC,
é inadmisible que Medio Rural
non comezase antes con estes
controis cando o prazo para solicitar a axuda rematou o 15 de
xuño. Mesmo coñecemos casos
de sociedades civís ás que non
se lles pediu ningunha documentación porque teñen os datos actualizados e, aínda así, seguen sen cobrar un céntimo da
Política Agraria Común.

Viño Diversidade amplía cunha
mostra internacional de adegas
O Sindicato Labrego Galego e
o Concello de Castrelo de Miño
organizaron, un ano máis, as
xornadas Viño Diversidade, que
neste 2015 chegaron á súa oitava edición e desenvolvéronse
entre o 19 e o 21 de novembro.
Desta vez, ademais das aulas
formativas, celebrouse a Mostra
Internacional de Viños da Biodiversidade, aberta a persoas non
estaban inscritas na parte teórica, e que congregou 27 adegas
de Galiza, O Bierzo, A Rioxa e
Portugal.
Como en pasadas edicións, a
parte didáctica ocupou o groso
do evento, os días 19 e 20, e estivo centrada en diversos aspectos da viticultura ecolóxica e
biodinámica. Unha vez máis, as

clases correron a cargo de
André Rodrigues Henriques da
Silva, enxeñeiro agrónomo da
Asociación para o Desenvolvemento da Agricultura Biodinámica e Biolóxica de Portugal.
Compartiron con el os labores
docentes o asesor en viticultura
rexenerativa e enoloxía, Pablo
Ortigueira Sánchez, e o responsable da Dirección do Viño do
SLG e viticultor no Ribeiro, Bernardo Estévez. Este último cualificou de “grande éxito” esta
oitava edición de Viño Diversidade na que os dous días de formación foron seguidos por
unhas sesenta persoas que demostraron “moito interese, propiciando un intenso intercambio de experiencias”.
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COELLOS4O valor medio da carne en orixe durante o 2015 estivo en 1’54 €, mentres
que os custes de produción non baixaron de 1,85 €, o cal dá perdas de 30 € por nai

O sector cunícola sae á rúa para esixir a
intervención pública na crise de prezos
Os produtores e produtoras
denuncian a posición de
abuso das grandes
distribuidoras e a utilización
do coello como reclamo
Un cento de produtores e
produtoras de carne de coello
da Galiza manifestáronse en
Compostela, o 24 de novembro,
para protestar contra os prezos
de miseria que se lles leva pagando durante todo este 2015 e
que están a arruinar as súas
granxas. Estamos a falar dun
valor medio, no presente ano,
de 1'54 € por quilo, cando os
custes de produción non baixan
de 1'85 €. Mesmo, no verán, os
prezos chegaron a tocar fondo
con valores de 1'27 € na Lonxa
de Silleda.
A manifestación tivo dous escenarios: en primeiro lugar, a
Consellaría de Medio Rural, para denunciar a pasividade da
Administración diante desta
crise; e, en segundo lugar, o Ca-

Tras realizar unha concentración diante de Medio Rural, produtores e produtoras
foron até o Carrefour das Cancelas para denunciar o abuso das distribuidoras

rrefour das Cancelas, para sinalar as principais responsábeis
da crise: as distribuidoras.
Precisamente, unha das causas máis importantes na caída
de prezos é o control absoluto
que exercen as grandes superficies comerciais na cadea de va-

lor e a utilización do coello como produto reclamo. Sen ir
máis lonxe, Carrefour chegou a
vender carne de coello a 2'45 €
o quilo. Se temos en conta que,
normalmente, entre o punto de
venda e a granxa hai como mínimo un intermediario -os ma-

tadoiros-, e se o supermercado
conserva intacta a súa marxe de
ganancias porque é quen marca
o prezo final, entón quen acaban perdendo son os elos máis
febles da cadea: produtores e
produtoras, xa que os matadoiros tamén teñen unha posición
forte ao estar, en España, nunha
situación de oligopolio co 37%
da produción controlada por
tres industrias: Hermi, Cogal e
Cunicarn.
En declaracións aos medios
de comunicación, o produtor e
representante do SLG e de
COAG na Interprofesional Cunícola (Intercun), Xosé Luís Santaclara, denunciou que, cando
remate este 2015 negro, as perdas por coella en cada granxa
ascenderán a 30 €. Iso supón
que unha explotación media de
1.000 coellas terá unha perda a
finais de ano de 30.000 euros.
Isto non fará máis que empeorar unha situación crítica que,
dende 2009, implicou o peche
do 26'42% das granxas galegas.

O Ministerio de Agricultura mantén paralizado o
regulamento dos matadoiros de granxa
A concentración diante da Xunta rematou
co rexistro dunha táboa reivindicativa do
sector que presentou Xosé Luís Santaclara,
acompañado dos representantes da Confederación Nacional de Cunicultures (Conacun) e UUAA. Velaí o que se pediu:
aAxudas directas de 30 €/coella nai para
compensar as perdas de 2015.
aMedidas de financiamento da débeda
das granxas con tipos de xuro preferentes.
aSubvención dos avais a produtores e
produtoras que teñan dificultades de acceso ao crédito bancario.
aEstablecemento de contratos que regulen a relación entre as granxas e os matadoiros a longo prazo.
aCobertura da totalidade do custe do seguro de retirada de cadáveres.

aAxudas á cunicultura no Plan de Desen-

volvemento Rural PDR 2014-2020 para a
modernización e reforma de instalacións
así como para a incorporación de novos
activos agrarios.
aCampaña de promoción do consumo de
carne de coello.
aIncorporación da carne de coello nos
menús dos centros públicos: escolas, residencias, hospitais, etcétera.
aSolicitude ao Ministerio de Agricultura
para que no regulamento dos matadoiros
de proximidade estableza unha cantidade
admisible de animais a sacrificar que responda ás necesidades das granxas galegas.
Tamén hai demandas a nivel estatal, dirixidas ao Ministerio de Agricultura. Entre as
peticións, a intervención pública do Go-

berno na cadea de valor e, para compensar
as perdas sufridas en 2015, unha axuda directa inmediata.
Outra esixencia, máis a medio prazo, é a
de impulsar os matadoiros nas propias
granxas, para liberar parte do coello producido da intermediación das grandes industrias e obter mellores rendas. Isto que xa é
posible en moitos países da Unión Europea,
leva varios anos atascado en España. Actualmente, o Ministerio de Agricultura está a
traballar nun borrador para regular estes
pequenos matadoiros no que se fixa un sacrificio máximo de 100 coellos por semana
e a súa venda limitada a un radio de 80 quilómetros dende a granxa. Para Santaclara,
aínda que o radio de acción é admisible, o limite de sacrificios é insuficiente.
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NORMATIVA VITÍCOLA4Este 1 de xaneiro entrou en vigor a reforma do sector vitivinícola, tal e como anunciamos en pasadas edicións de Fouce. De seguido, tiramos da revista La Unión, que editan os compañeiros
e compañeiras de UAGR-COAG da Rioxa, un resume pormenorizado destes cambios e unha serie de respostas
ás principais dúbidas que están a xurdir entre os e as profesionais do sector.

A fondo: A reforma da PAC no
sector vitivinícola a partir de 2016
Dereitos de plantación
aDesapareceron o 31 de decembro do ano 2015.
aSó se manterán, como dereitos, os que existisen ese día, e só os po-

derá plantar a persoa titular dos dereitos nesa data.
aQuen quixera transferir dereitos de plantación a outra persoa debe-

ría telo feito antes do 15 de decembro, e só no caso de que o arranque
de parcela que vaia xerar dereitos se tivese presentado antes do 15 de
novembro de 2015.

aDende o 15 de decembro só pode plantar o propietario dos dereitos

e ninguén máis (agás herdeiros e herdeiras dunha persoa titular de
dereitos ou por fusións e escisións de persoas xurídicas).
aOs dereitos existentes a 31 de decembro serán válidos como máximo
durante 8 anos dende que se crearon, co límite máximo de solicitude
de conversión en autorización antes do 31 de decembro de 2020. Deberá plantarse antes do 31 de decembro de 2023.

Arranques de viñedo presentados antes do 31 de decembro de 2015
aOs arranques de viñedo presentados antes do 31 de decembro de 2015 seguirán xerando dereitos de plantación e respectando o establecido

no punto anterior.

Arranques de viñedo a partir do 1 de xaneiro de 2016
aSolicítase o arranque na Consellaría de Medio Rural na mesma cam-

paña na que se vai realizar. Tendo en conta que a campaña comeza o 1
de agosto e remata o 31 de xullo do ano seguinte, quen queira arrincar
despois da vendima (como é o normal), terá que solicitar o arranque
a partir do 1 de agosto.
aPolo tanto, o arranque hai que solicitalo antes de arrincar (antes bastaba con comunicalo tras realizar o arranque).
aA Consellaría de Medio Rural disporá de 1 mes para aprobar a soli-

EXEMPLOS

aSe

queres arrincar despois da vendima de 2015, pero os dereitos van ser
doutra persoa e pensas plantar ti. Debes
agardar a arrincar co novo sistema que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2016. Se o
fixeches antes, en 2015, deberías ter arrincado antes do 15 de novembro e ter transferido os dereitos ao teu nome, co gasto
que iso ten.

citude de arranque. En caso de non contestar dentro dese mes, entenderase aprobada a solicitude.
aUnha vez aprobada a solicitude de arranque xa se pode arrincar e
comunicar á Consellaría de Medio Rural que se arrincou.
aTras esa comunicación, a Consellaría de Medio Rural terá 3 meses
para notificar a resolución de arranque.
aCon estes prazos vai ser moi difícil arrincar trala vendima e plantar
na primavera seguinte, especialmente en 2016.

aSe arrincaches unha parcela e queres

aApareces como cultivador ou cultiva-

plantala en 2016. Se os dereitos non son
teus, deberás darte présa na presentación
do arranque a partir do 1 de xaneiro de
2016, pero aínda así vai ser difícil que che
dea tempo suficiente para plantala. Só se
os dereitos xerados van ser teus, tiveches
a opción de arrincala trala vendima para
solicitar a autorización de plantación a comezos de 2016.

dora dunha parcela, pero non estás seguro de que a persoa propietaria che
dea permiso para arrincala no futuro.
Dado que a partires de 2016 a persoa propietaria debe dar permiso para poder
arrincar, convenche facer un contrato de
arrendamento novo que estableza as condicións dun futuro arranque. Facer isto é
case obrigatorio no caso de que teñas corrido cos gastos de plantación da parcela.
É conveniente aclarar estas situacións,
mesmo cando as persoas propietarias
sexan familiares. Isto é especialmente importante cando, a partires de 2016, se
planten viñedos en parcelas doutra persoa
propietaria co fin de asegurar que o arranque o poidas facer ti.

aTes

unha autorización de plantación
concedida e aínda non fixeches a plantación. Debes solicitarlle á Consellaría de
Medio Rural o cambio para unha autorización administrativa. É algo que se pode
facer dende o pasado 15 de outubro, aínda
que esas solicitudes de 2015 non terían
efectos até xaneiro de 2016.

aTes unha parcela na que non apareces

como titular, pero queres arrincar e
plantar nela. Deberás, en primeiro lugar,
poñela ao teu nome como cultivador ou
cultivadora, despois solicitar arranque, e
así poderás pedir a plantación ao teu nome
como cultivador ou cultivadora.
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Plantacións de viñedo a partir de 2016

Poderán existir os seguintes casos:
a) Novas plantacións de viñedo.
b) Plantacións como consecuencia dun arranque feito a partir de 2016.
c) Plantacións autorizadas antes do 31 de decembro de 2015 e non plantadas.
d) Plantacións achegando dereitos existentes.
e) Replantacións anticipadas.
Tódalas solicitudes de replantación ou nova plantación precisan unha autorización administrativa. Polo tanto, non se pode plantar sen unha autorización da Administración competente (en case tódolos casos, o Rexistro do Viñedo).

q

q

q

a) Novas plantacións de viñedo.
aCada ano, o Ministerio de Agricultura (Magrama) establecerá a superficie a solicitar para novas plantacións. Os consellos reguladores
das DO vinícolas poderán establecer limitacións da superficie a plantar
nos seus respectivos territorios, notificándoo mediante o correspondente informe do Magrama antes do 1 de novembro de cada ano.
aAs solicitudes de novas plantacións de viñedo poderanse facer entre
o 1 de febreiro e o 15 de marzo de cada ano.
aPoderá solicitar novas plantacións de viñedo quen queira e pola superficie que queira, sempre que demostre que ten capacidade legal
para poder presentala (títulos de propiedade, contratos de arrendamento, inscrición das parcelas no Rexistro de Explotacións-REA).
aUnha vez recibidas todas as solicitudes no Estado, ordenaranse segundo un baremo de puntos en función das condicións de cada solicitante. Os mozos e mozas, sexan ou non profesionais, poden ter maior
puntuación, pero deberán ter a condición de xefes de explotación, e
non poderán ter previamente viñedo inscrito ao seu nome.
aO reparto anual realizarase para todo o Estado segundo os puntos
obtidos, até que se repartan tódalas hectáreas previstas para o ano en
cuestión. Se as persoas solicitantes con igual puntuación teñen solicitadas un número de hectáreas superior ás que quedan por repartir, ratearanse -é dicir, repartiranse de maneira proporcional- entre tódalas
hectáreas que queden en función das solicitadas por cada unha.
aUnha vez concedida a autorización de plantación, pódese executar
nas parcelas solicitadas ou noutras diferentes, sempre que figurasen
na explotación da persoa solicitante no momento do cambio. Só poden
renunciar á concesión de novas plantacións quen teñan recibido
menos do 50% da superficie solicitada. O resto de persoas solicitantes
teñen a obriga de plantar ou serán penalizadas.

aQueres

q

c) Plantacións autorizadas antes de 2016 e non plantadas.
aEstas autorizacións deben volver presentarse a partir de xaneiro de
2016, xa sexan plantacións autorizadas por achegar dereitos propios
ou dereitos da reserva.
d) Plantacións presentando dereitos a partir de 2016.
aAs solicitudes de plantación achegando dereitos (pendentes de plantar a data de 31 de decembro de 2015) estarán suxeitas ás mesmas
condicións que o resto de autorizacións, tendo en conta que se deben
cumprir os prazos establecidos de duración dun dereito vistos anteriormente.
e) Arranques diferidos ou replantación anticipada.
aPoderanse solicitar arranques diferidos ou replantacións anticipadas
(denominadas así dende o 1 de xaneiro de 2016). Significa que, primeiro,
pódese plantar e, despois, arrincar a viña da que veñen os dereitos.
aSerá obrigatoria a achega dun aval bancario cuxa contía está por definir. As solicitudes de autorización terán as mesmas condicións que
as replantacións.

aA

partires de 2016, se figuro como
cultivador ou cultivadora dunha viña
que non é miña, ¿teño que mercar a parcela para poder arrincala, plantala
nunha finca miña e inscribila ao meu
nome? Non. Serviría un contrato de arrendamento (sempre que a persoa propietaria
che dea permiso para arrincala).
aSe pido moita superficie, ¿daranma?

Depende da puntuación que se teña. Se tiveses máis puntos que ninguén no Estado
e pedises 10.000 hectáreas, daríanche tó-

dalas plantacións a ti e ao resto de solicitantes, nada. Debes ter en conta que o que
pidas terás que demostrar que é parte da
túa explotación. Co Rexistro de Explotacións Agrarias (REA)? Probablemente.
aQueres pedir novas plantacións en
calquera ano a partires de 2016, ¿canto
podes solicitar? Todo o que queiras, pois
non hai límite. Pero debes ter en conta que
o que che conceden debes plantalo obrigatoriamente (agás que che concedan menos
do 50% do solicitado).

Como puidestes comprobar, o paso á nova lexislación vitivinícola é complicado. Por iso, se tedes dúbidas,
pasade pola oficina do Sindicato Labrego Galego da vosa comarca e darémosvos asesoramento cumprido.

EXEMPLOS

arrincar despois da vendima
de 2016, ou de anos seguintes, e plantar
na primavera seguinte ao arranque. Deberás realizar a solicitude de arranque no
momento de iniciarse a campaña correspondente á data prevista de arranque,
nada máis comezar agosto (antes non). Así
poderás arrincar trala vendima (pois xa
terás a autorización de arranque), solicitar
a autorización de plantación tralo arranque, e poderás plantar na primavera seguinte. Se non o fas así é moi probable que
teñas que agardar un ano para plantar.

q

b) Plantacións consecuencia dun arranque a partir de
2016.
aUnha vez realizado o arranque, hai de prazo dúas campañas para solicitar a plantación. Unha vez autorizada esta, disponse de tres anos
para plantar, contados a partir da resolución de autorización da plantación.
aEn caso de superar estas datas, perderase a posibilidade de replantar. Polo tanto: só poderá solicitar plantación e plantar quen teña solicitado o arranque.
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VENDA DIRECTA4Está xestionado por Labrega Natura e
ten como espazo a praza de abastos de San Agustín

A Coruña xa ten un mercado
de alimentos ecolóxicos e
de proximidade
Celebrarase todos os
martes, de 11:00 a 19:00
horas, e aspira a reunir
unha vintena de postos de
venda en total
A Coruña xa conta co seu
propio mercado de alimentos
ecolóxicos e de proximidade
dende o 2 de decembro, día no
que a Asociación Labrega Natura puxo en marcha o seu proxecto de crear un espazo para a
venda directa xestionado por labregos e labregas da bisbarra.
Tal e como informabamos no
Fouce 307 (páx. 16), o proxecto
de crear un mercado de alimentos ecolóxicos na cidade da Coruña leva longo tempo matinándose en Labrega Natura. A
intención inicial era facelo no
barrio do Burgo, no municipio
veciño de Culleredo. Pero, ao
haber cambio de goberno no
concello coruñés o pasado mes
de maio, coa chegada das Mareas á alcaldía, atoparon unha
boa disposición do novo equipo
municipal cara a posibilidade de

facer o mercado nun eido máis
céntrico da propia cidade.
Aínda que as previsións iniciais desta asociación labrega
pasaban por facer un mercado
na rúa e autoxestionado, a primeira das opcións non foi posible. A normativa municipal do
concello coruñés só permitía
que se incorporasen ao mercado xa existente dos Mallos, alternativa que descartaron porque a intención é vender só alimentos ecolóxicos.
Desbotada a posibilidade de
facelo ao aire libre, o concello
ofreceu a Labrega Natura asentar o mercado na praza de abastos de San Agustín, no entorno
da praza de María Pita. Para o
concello, este mercado de alimentos ecolóxicos e labregos
reforzará a súa política de recuperación dun edificio emblemático no centro da cidade; e, para
a Asociación Labrega Natura, a
proposta respectaba a súa vontade de facer unha actividade
autoxestionada polas propias
labregas e labregos que lle dan
vida.

O 2 de decembro foi a data elixida para inaugurar este mercado labrego na Coruña

Labregos e labregas dende A Costa
da Morte até Negueira de Muñiz
En canto á inauguración, comezaron a andaina un total de oito
postos de venda nos que se puideron atopar dende hortalizas frescas de tempada até produtos elaborados como empanadas, marmeladas ou conservas. O denominador común de todos eles era ser
ecolóxicos e de proximidade.
O mercado ecolóxico na praza de abastos de San Agustín será
todos os martes, de 11:00 a 19:00 horas. Co apoio do concello, a
Asociación Labrega Natura inicia esta aventura na que aspiran a
aumentar a máis do dobre os postos de venda. Aínda que, polo de
agora, están a participar granxas do norte da provincia da Coruña
-dende a Costa da Morte até o entorno da cidade herculina- xa
teñen recibido cinco solicitudes de integración, algunha de municipios máis distantes como Negueira de Muñiz. Dende Labrega Natura calculan que, co espazo cedido polo concello, poderían
instalarse unha vintena de postos.
As sensacións dos labregos e labregas que participaron no primeiro mercado foron boas, pois tivo moi boa acollida a pesares de
ser a primeira vez que se facía e de estar pendente aínda unha campaña publicitaria para dalo a coñecer entre a cidadanía coruñesa.

MOVEMENTOS SOCIAIS4Nova ocupación da praza do
Obradoiro polas Marchas de Dignidade o 29 de outubro

Mareas de dignidade
contra os recortes da Troika

Medio cento de colectivos vidos dende toda a xeografía galega volveron apoiar as
Marchas da Dignidade para encher de cor e reivindicacións as rúas compostelás

As Marchas da Dignidade
volveron desfilar en tres columnas pola capital galega para
tomar, unha vez máis, a praza do
Obradoiro. Aínda que neste 24
de outubro non houbo tanto
xentío como na convocatoria do
29 de novembro de 2014, xuntouse máis dun milleiro de persoas vidas de toda a xeografía
galega e en representación de
ducias de colectivos e asocia-

cións que abranguen unha parte
moi ampla e dinámica da sociedade galega. O encargado de ler
o manifesto foi Nicanor Acosta,
sancionado por tentar deter o
desafiuzamento de Aurelia Rey.
Tamén participaron artistas como Uxía, Mini e Mero ou Aspergillus de Coira, con Quico Cadaval como mestre de cerimonias.
Podes ver un vídeo resume no seguinte enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=BRKv6Kx1Yy4

10
FOUCE

Aldea Global

Novembro-Decembro 2015
Nº 310

COP214O Cumio polo Clima de París remata sen acordos vinculantes e sen articular
solucións a un problema que desprazará e provocará a morte de miles de persoas

Os gobernos non se comprometen a
deter o quecemento global do planeta
Finalmente impoñéronse
os intereses das grandes
industrias contaminantes e
dos países produtores de
carbón e petróleo
O 13 de decembro, mentres
os representantes de 196 países
asinaban e aplaudían os acordos do Cumio contra o Cambio
Climático (COP21) en París;
unhas 40.000 persoas manifestábanse nas rúas da capital
francesa para denunciar un documento que seguirá permitindo a contaminación masiva e
o quecemento irrefreable do
planeta. E é que os compromisos acadados non van solucionar este problema de escala
planetaria que pon en risco a
vida e o fogar de millóns de
seres humanos.
Trátase dun acordo que
acepta un aumento da temperatura global entre 2,5ºC e 3,7ºC.
Ademais, Estados Unidos e a
Unión Europea, dous dos principais emisores de gases con
efecto invernadoiro, conseguiron que os pobos máis vulnerables renuncien ao seu dereito a
demandar a outros países por
perdas producidas polo quecemento global. E fixérono a cam-

Movementos sociais de todo o mundo fixeron un cumio alternativo con palestras, debates (arriba) e manifestacións (abaixo)

bio do Fondo Verde para o Clima, esmolas do norte contaminante para evitar demandas por
consecuencias do quecemento
como o aumento das enfermidades tropicais, a degradación
dos solos, a perda de fontes de
auga ou a desaparición de miles

Máis de 150 colectivos participamos
nun cumio alternativo ao COP21
Contra todo isto, máis de 150
organizacións sociais, entre as
que estabamos as da Vía Campesina, celebramos un cumio
paralelo no que tamén participou a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba Seivane. Os diversos colectivos asumimos un reto fronte á
farsa e mascarada do COP21:
“serán as persoas as que escri-

birán a historia, non os políticos”. E ese escribir a historia
terá que ser coa aposta polas
enerxías renovábeis comunitarias, a agroecoloxía, o consumo
responsábel e local, a loita contra iniciativas favorecedoras do
cambio climático como o consumo de combustibles fósiles e
o fracking, ou a oposición a
acordos comerciais como TTIP.

de pobos costeiros pola maior
incidencia dos furacáns e o asolagamento pola elevación do
nivel do mar.
Outra das grandes eivas do
acordo é que non se mencionan
os combustibles fósiles, cando a
comunidade científica aconsella

deixar dous terzos das reservas
no subsolo. Sen embargo, o
acordo de París permitirá seguir queimando carbón, petróleo e os seus derivados, e mesmo potenciar a extracción de
enerxía con prácticas mineiras
salvaxes coma o fracking.
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SECTOR LÁCTEO EUROPEO4 O Consello Ministerial de Agricultura da UE e o Grupo
de Diálogo Civil do Leite sáldanse sen achegar solucións á crise de prezos xeneralizada

A ECVC denuncia a política suicida e
contraditoria da UE no sector lácteo
A Comisión Europea segue
de brazos cruzados diante
do aumento da produción
a pesares de seguir
estancado o consumo

Civil Dialogue Group on Milk,
non expresaron en ningún momento a súa vontade nin compromiso algún de mellorar o
nivel de prezos actual.
aAumenta a produción co

A Unión Europea segue teimando cunha política leiteira
que leva á ruína miles de explotacións. Iso foi o que puidemos
sacar en limpo do Consello Ministerial de Agricultura do 16 de
novembro; e da última xuntanza
do Grupo de Diálogo Civil do
Sector Lácteo (Civil Dialogue
Group on Milk), o 10 de novembro. Neste último encontro participaron catro representantes
da Coordinadora Europea da
Vía Campesina (ECVC), entre
quen se atopaba a secretaria
xeral do Sindicato Labrego, Isabel Vilalba Seivane; xunto a ela
estiveron Nico Filippini (Italia),
Philippe Collin (Francia) e a
cántabra Charo Arredondo.
A principal conclusión que tiraron os e as representantes da
ECVC tras acceder aos datos
achegados pola Comisión é que
a crise do sector lácteo estase a
agravar a escala global, ao tempo que o executivo comunitario
segue de brazos cruzados agardando que o trebón escampe. E
é que, actualmente, hai 17 países na Unión Europea nos que o
prezo medio do leite está por
baixo dos 30 céntimos.
“Onde máis caeron os prezos”, explicou Isabel Vilalba, “foi
nos Países Bálticos, Hungría e
Irlanda. Pero iso é enganoso,
porque eses prezos medios á
baixa exercen unha enorme presión en determinadas zonas
produtoras, como Galiza, onde a
industria paga prezos moi baixos amparada nas cotizacións
internacionais”. En canto aos representantes da industria no

consumo estancado
Outro factor desestabilizador
está a ser o aumento xeneralizado da produción. Con respecto á campaña pasada, Australia
incrementou un 6'9%, Nova Zelandia un 1'6%, e os Estados
Unidos un 1'4%. Na Unión Europea tamén segue a medrar a
produción ao tempo que xa non
se sabe que facer cos excedentes, pois tanto o mercado interno como as exportacións seguen estancados.
Outro factor que agrava a
crise de excedentes é o tratado

entre a UE e Ucraína, xa que
pode supor a entrada de queixo
e produtos lácteos deste país
como compensación pola gue-

rra comercial que se mantén
con Rusia e na que o sector lácteo está a ser utilizado como
moeda de cambio.

A principal cooperativa láctea holandesa
incentiva manter ou baixar a produción
O peor de todo é que a Comisión Europea (CE)
non achega solucións. Puidemos escoitar ao comisario de Agricultura, Paul Hogan, ou ao presidente da CE, Jean-Claude Juncker, recoñecer a
anomalía de que o leite valla menos que a auga e
o mal funcionamento do mercado. Sen embargo,
a pesares de recoñecer o problema, a Comisión
Europea agarda que os prezos se vaian estabilizando e que as inclemencias climáticas provocadas polo fenómeno de “O Neno” no Pacífico
contribúan a diminuír a produción en Nova Zelandia. “O problema é que hai unha cantidade
grande de granxas que non van poder resistir este
tempo de espera”, denunciou a secretaria xeral do
SLG, “especialmente aquelas que teñen débedas
financeiras por ter feito investimentos nos últimos anos, como moitas que incorporaron xente
nova. E iso nun sector moi envellecido no que podemos hipotecar o relevo xeracional”.
Así as cousas, dende a CE están a traballar con
perspectivas a dez anos e, “nun exercicio de adiviñación, dada a volatilidade dos mercados”, a fór-

mula máxica para solucionar os problemas consiste en aumentar a produtividade por vaca a través da mellora xenética ou a robotización do
muxido. “É dicir”, matizou Isabel Vilalba, “seguen
a apostar por un modelo con altísimos custes de
produción e gran endebedamento das granxas
nun contexto de prezos á baixa. Estamos en mans
de responsables políticos que están a deseñar
unha política suicida e contraditoria”.
E mentres a Comisión Europea marea a perdiz,
cada vez son máis as industrias que optan por establecer controis privados da produción. Un dos
casos máis destacados foi o de Friesland Campina,
que é a principal cooperativa láctea de Holanda,
diante das dificultades para dar saída á cada vez
maior produción dos seus socios e socias. Así,
Friesland vai dar unha prima de 2 céntimos por
quilo a aquelas granxas que manteñan ou reduzan a súa produción. Trátase dun dato importante
se temos en conta que Friesland Campina ten
máis de 14.000 socios e socias e procesa o 75%
do leite producido en Holanda.

Mocidade
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DINAMIZACIÓN4Nacen como espazos para dialogar e debater sobre problemáticas e cuestións propias da mocidade

O SLG fixo varios encontros
para fomentar o diálogo
entre xente nova labrega
Os tres primeiros
desenvolvéronse en outono
en lugares como Vilar de
Santos (Ourense), Lugo ou
Santiago de Compostela
O SLG estivo organizando varias xornadas centradas na xente nova e nas súas arelas e cuestións específicas, ao longo do
pasado outono. O 14 de outubro, coa colaboración da Arca
de Noé, en Vilar de Santos (Ourense); o 29 dese mesmo mes,
na sede do SLG en Compostela;
e o 18 de novembro, no local de
Bico de Grao, en Lugo; fomos
creando espazos para "reflexionar e debater sobre as nosas
dificultades, problemáticas, in-

quietudes e dúbidas como xente
nova vinculada ao rural e ao
sector agrario", explican dende
o grupo de traballo organizador.
Nestas reunións coa xente moza
"tamén quixemos repensar os
modelos de participación social,
a maneira de tecer redes e construír en colectivo. Pero, sobre
todo, quixemos encontrarnos,
coñecernos, intercambiar experiencias e ir creando redes de
apoio e colaboración".
Entre os temas xurdidos estiveron "o acceso á terra, o modelo produtivo neoliberal que
nos afoga, as dificultades de comercializar, os prezos agrarios á
baixa, o despoboamento, a soidade; e, sobre todo, a ilusión de
construirmos alternativas, de

loitar pola sustentabilidade social, económica e medioambiental das nosas aldeas, do noso ru-

ral, defendendo aquilo no que
cremos coa soberanía alimentaria como horizonte".

Abondando nas conversas con Daniel, Conchi e Ugia
Para coñecer máis de preto como se viviron estes encontros de xente labrega moza,
falamos con tres persoas que participaron
neles: Daniel, Conchi e Ugia. Todas coincidiron no positivo de terse creado un espazo de
diálogo destas características no que se posibilita o intercambio de experiencias, opinións, ideas, proxectos e sentires.
aDaniel Castañal, gandeiro mozo que rexenta xunto coa súa parella un rabaño de
275 ovellas n'As Sabugueiras (Aldurfe, Riotorto), considera "fundamental que os labregos e labregas compartan tempo de discusión e debate do seu dia a dia e da súa actividade, pois é vital que non se sintan sós
ou illados". Os encontros son un bo contrapunto a un panorama desalentador no que
"o despoboamento e a escaseza de servizos,
xunto coa mala fama (mesmo entre os propios labregos) do traballo agrícola e gandeiro, e a dificultade de acceder a terra ou
de sacar rendibilidade da que se ten, botan
para atrás tanto as novas incorporacións
como o relevo xeracional".
Daniel cre, dende o desencanto de décadas de políticas agrarias nefastas, que a nivel
individual cómpre "ter vontade de innovación, experimentación e cooperación. Ter

consciencia das xeracións pasadas e futuras
e actuar como un custodio da terra e da paisaxe que traballamos e da que vivimos".
aPara Conchi Docampo, labrega que rexenta unha finca de horta ecolóxica en
Vedra, este tipo de xuntanzas "son unha
oportunidade para atopar persoas que están
iniciando proxectos noutros sectores agrarios e actividades vinculadas ao rural coas
que non coincidiría doutra maneira".
Do encontro no que participou en Compostela, Conchi destacou "a diversidade e a
riqueza que hai entre nós; advertín certa diferencia de perspectivas entre aquelas persoas que iniciamos proxectos novos desde
cero, como neorurais; e aquelas que tomaron o relevo familiar. Creo que unhas e outras podemos aportarnos moito mutuamente. Podemos intercambiar ilusión por
experiencia e saír as dúas partes moi fortalecidas".
aEn canto a Ugia Alvarez, compaxina os
seus estudos de Medicina coa granxa que rexenta o seu compañeiro na parroquia de
Coedo (Allariz), onde crían gando de raza
Vianesa e abellas. Ugia destacou da xornada
na que participou, en Vilar de Santos, o seu
aspecto “activo”, no que se trataron “ dife-

rentes aspectos da vida e o traballo das
mozas labregas mediante obradoiros”, o cal
“fixo que fose doado crear debate e tratar diferentes temas”. “Penso que este tipo de encontros son moi necesarios”, engade, “xa que
ás veces é difícil tecer redes entre mozas do
rural. Temos moito que compartir, mais o
tempo, a distancia, o traballo e o descoñecemento complican que nos xuntemos para artellar cousas en común”.
Do mesmo xeito que Daniel, diante da situación crítica do rural Ugia ve necesaria a
implicación activa da mocidade para construír o futuro. “Nas últimas décadas sufrimos un total abandono do rural no que a
xente nova emigrou ou abandonou o xeito
de vida das xeracións anteriores, ligado á
terra e ao campo. Por iso, son poucos os
casos nos que herdamos un proxecto das
nosas nais e pais e, polo xeral, toca construílo desde abaixo. Mais aínda que isto supoña
unha dificultade engadida, é tamén certo
que unha volta ao rural é precisa e que hoxe
son moitas as persoas que foxen das supostas comodidades das cidades para buscar na
aldea un mellor modo de vida, que esixe traballo, mais aporta satisfacción e crecemento
persoal, afastándose do capitalismo brutal”.
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25N-DÍA CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA4Dende a Secretaría das Mulleres do Sindicato Labrego Galego unímonos aos millóns de voces que en toda Galiza e en todo o mundo clamaron, o 25 de novembro,
contra o feminicidio, unha realidade atroz e universal que non entende de países, ámbitos ou clases sociais
e que, só no Estado Español, supuxo a morte de case 700 mulleres nos últimos dez anos. E unímonos a
este clamor denunciando os factores que agravan o problema da violencia nas mulleres que viven no rural.

Denunciamos as violencias machistas
específicas das mulleres do rural

D

esta vez, o 25 de novembro cadrou ao pouco dos
atentados de Daesh en
París e en medio de innumerables mostras de dor coas vítimas. Isto, unido ao enorme despregue de medios para evitar
novos atentados, contrastou coa
normalidade e pasividade coa
que se tratan os asasinatos de
mulleres.
No Estado Español morreron
case 700 mulleres asasinadas
polos seus cónxuxes e parellas
nos últimos dez anos, 70 no que
vai de 2015, sen que se activasen recursos, medidas ou partidas orzamentarias suficientes
de cara a evitar, a toda costa,
novas vítimas. Pola contra, a
crise empeorou a situación, cebándose coas mulleres e destruíndo parte dos poucos recursos
destinados a apoiar a loita contra a violencia machista.
Dende a Secretaría das Mulleres do SLG, denunciamos o
impacto que están a ter na vida
das mulleres os recortes que
afectan aos servizos públicos e,
dun xeito particular, aos recursos en igualdade e na loita contra a violencia machista. Ademais, no rural existen factores e
dificultades específicas:
aA falta de infraestruturas,
medios de transporte e servizos públicos, ou factores
como a dispersión xeográfica,
o despoboamento ou o envellecemento, agravan a vulnerabilidade das mulleres.
aEscaseza de políticas de
igualdade e recursos especializados para loitar contra a
violencia machista, dende ámbitos como o educativo, os medios de comunicación, a

sanidade, os concellos, as forzas de seguridade ou a administración de xustiza.
aO illamento, que é especialmente dramático naquelas
mulleres que só se relacionan
co seu propio agresor. Estamos a falar de pequenos núcleos de poboación onde todo
o mundo se coñece e onde son
os agresores os que participan
da vida social e do espazo público, mentres que as vítimas
fican illadas no eido privado.
aViolencia estrutural para

as labregas
Ademais dos agravantes que
sofren as mulleres que viven no
rural, teriamos que engadir as
condicións discriminatorias nas
que moitas labregas desenvolven a súa profesión. A feminización da pobreza é especialmente aguda no seu caso e, para
a Secretaría das Mulleres do
SLG, supón unha modalidade de
violencia estrutural consentida
pola sociedade e polo poder político, e contra a que non existe
ningún tipo de medida paliativa.
Entre os factores discriminatorios por motivos de xénero na
profesión labrega están a forte
división sexual do traballo -coas
labregas encargándose tamén
dos labores domésticos e coidado da rapazada e maiores-; a
precariedade económica e falta
de dereitos laborais, decotío
vinculadas ao feito de non ser titulares na granxa; as pensións
máis baixas do sistema ou carencia de Seguridade Social; ou
o retroceso das granxas de pequena e mediana escala e das
feiras, eidos laborais vinculados, principalmente, a mulleres.

De Bruxelas a Compostela, en
loita para erradicar o feminicidio
Unha comitiva da Secretaría das Mulleres do SLG participou, en
Bruxelas, nunha xornada de análise da orientación machista das políticas deseñadas para afrontar a violencia de xénero, especialmente
no eido da xustiza, celebrada o 18 de novembro. A palestra estivo organizada polo Grupo da Esquerda Verde Nórdica-Esquerda Unitaria
Europea (GUE/NGL), e coordinada pola eurodeputada Lidia Senra.
En nome do SLG falou Ana Eiras, coordinadora da Secretaría das Mulleres, para abordar a situación específica das labregas.
En Compostela, o 29 de novembro, a Secretaría das Mulleres do
SLG fixo unha convocatoria aberta aos colectivos sociais para dialogar e buscar vías de actuación de cara a contribuír na erradicación
do feminicidio. Participaron representantes da Marcha Mundial das
Mulleres, da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos e da
Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme). Como
conclusión, todas concordaron na necesidade de traballar en rede
para concienciar sobre esta problemática, pero tamén para denunciar e difundir como funcionan os procesos de protección ás vítimas.

