
Galiza sofre hoxe un boom eólico sen precedentes. As grandes
empresas do oligopolio eléctrico e os gobernos da Xunta e do Estado
pretenden que Galiza sexa unha gran produtora de enerxía sen
capacidade de decisión, cun modelo deseñado ás nosas costas, sen
participación social e sen garantías de protección medioambiental nin
de que o beneficio económico obtido sexa para xerar riqueza no noso
país. 

Desde o BNG apelamos a unha gran resposta social que poña freo a
esta desfeita antes de que sexa tarde.

POR UN MODELO GALEGO: defendemos o dereito a decidir de Galiza
tamén sobre a enerxía que produce. Queremos seguir contribuíndo a
combater a emerxencia climática. Porén, denunciamos que as
mesmas institucións europeas que permitiron o avance desta crise
esixen agora unha estratexia disfrazada de verde que está deseñada
ao servizo das grandes eléctricas. ->

PAREMOS A DESFEITA!
POR UN MODELO EÓLICO GALEGO, XUSTO, SUSTENTÁBEL E PARTICIPATIVO.
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POR UN MODELO XUSTO: aínda que Galiza nunca xerou tanta enerxía
eólica (no 2020 foi a segunda comunidade do Estado) que se nos
segue a espoliar en beneficio doutros territorios, non obtemos un
retorno xusto que compense o impacto social e ambiental.
Defendemos a participación pública no sector, a través dunha empresa
pública galega de enerxía, e unha tarifa eléctrica galega que abarate a
factura dos galegos e galegas. Fronte aos macroparques, Galiza
precisa unha ordenación a pequena escala e distribuída, coa
participación de concellos e comunidades de montes.

POR UN MODELO SUSTENTÁBEL: renovábel non significa inocuo, e a
eólica tamén ten importantes efectos no territorio que deben ser
avaliados con detalle. Moitos dos proxectos son fragmentados en
varios máis pequenos para ocultar o seu verdadeiro impacto.
Precisamos reiniciar a ampliación da Rede Natura e paralizar os
proxectos que lle afecten, e ir máis alá, ampliando as figuras de
ordenación e protección do territorio, salvagardando espazos de alto
interese ambiental e elementos estratéxicos como os recursos
hídricos. 

POR UN MODELO PARTICIPATIVO: cómpre corrixir a antidemocrática
falta de transparencia e información e garantir mecanismos de
participación pública para a sociedade galega. Reclamamos unha nova
lexislación e un novo Plan sectorial que ordene o territorio e blinde
aquelas zonas que deben estar libres de eólicos. 
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PAREMOS A DESFEITA!
Por un modelo eólico galego, xusto, sustentábel e participativo.


