
¿POR QUÉ NON  QUEREMOS A
ESPECULACIÓN DOS EÓLICOS

NOS NOSOS MONTES?
SALVEMOS A COSTA ÁRTABRA 

Torretas de 130 metros con aspas de 150 metros de diametro: en total monstruos de 200 metros que 
sobresaen ata os 450 metros de altura. 

Enriba balizas con luces intermitentes (brancas de dia e vermellas de noite) Destellos as 24 horas.

As sombras das pas ao xirar que se proxectan ata 4 km de distancia-

Ruidos constantes de ata 105 decibelios a 250 metros de aldeas de Brión, Doniños, Papoi ou 
Covarradeiras... 

Movementos de terras para pistas, plataformas de hormigón de 15 ha no Monte da Chá de Brión e 
Doniños no medio de unha necropoli de mamoas de fai 5000 anos, ainda sen excavar.  

Pistas, desmontes e recheos enriba de turbeiras en fase de estudo, e enriba da lagoa do Chá 
(catalogada e rexistrada como lugar de interese e conservación de avifauna migratoria e local perto 
da Rede Natura 2000)

Proxectos que non consultan sequera aos donos dos terreos ou aos afectados, sen preguntarmonos, 
se abrir un debate... cando xa teñen case todos os permisos ofrecen cartos aos propietarios de terreos
privados sen facer ruido, coma se todos os veciños colindantes non foran a sufrir os prexuizos 
destas megaobras.

Presionan mediaticamente vendiendonos cifras abultadas de postos de traballo (que son sempre 
temporais e nos que unha mesma cuadrilla traballa no mantemento de 20 parques eólicos) 

Ofrecen cargos millonarios nos seus despachos a ministros e conselleiros para que fagan leis 
propicias para eles. Beatriz Mato (ministra de Medio Ambiente con Rajoy hoxe conselleira de 
Greenalia que acapara contratos e subvencións millonarias da Xunta anualmente. Felipe Gonzalez
hoxe conselleiro de Endesa,  
 
Pretenden facernos comulgar, con pedras de muiño, e que aceptemos macroproxectos que producen 
un impacto ambiental incalculable para os habitantes das aldeas da contorna, facendonos crer que 
salvan o planeta das emisións de CO2, e que segundo os seus estudios esas son as mellores opcións 
que temos para respeitar a sagrada cumbre de Kioto. 
E mentres nos venden que as melloras tecnicas e que o progreso permitirá reducir o impacto do 
noso medio de vida demoniaco.

Novos curas, novas salvacións, culpabilizan a cada individuo de consumir o planeta de todos. Pero 
os cartos, o poder, a verdade e a salvación van a estar nas mismas mans de sempre. (Unión Fenosa 
hoxe Naturgy con Pedro Barrié de la Maza financió ao exercito franquista e usó presos políticos 
como traballadores excravos). 

Pero o consumo enerxético non se vai estancar. E unha progresión exponencial manexada por 
grandes lobbis de empresarios que queren asegurar que as suas mercadorias van a ser consumidas. 
Se non hai demanda, crearana, vendendonos a necesidade de ter un coche para cada un, de viaxar e 



coñecer o último rincón do planeta (quizais logo a Lúa), o traballo telo a media hora da casa, 
sustituindoo de dentro das cidades por poligonos industriais,  aumentar as capacidades das vellas 
estradas, poñer trenes de alta velocidade para que sustituan ao avión contaminante, vivir nun piso en
Narón sustituindo aos vellos pisos do centro de Ferrol ruinosos, despois vivir nun chalecito a lado 
da praia e así ata o infinito...

Para 2030 querense duplicar o numero de éolicos que hai no Estado español (hoxe hai 21.000 
muiños). Para 2050 ter enerxia 100% renovable... Tamén habera que ver que pasa cos aeroxeradores
vellos e inservibles (Austria este ano comezou a quitar xeradores inútiles e comezou a producir 
menos enerxía renovable, Alemania so medrou un 1,6 % sendo que en toda Europa medrou esta 
enerxía un 107 %. 

Será que as empresas do norte de Europa estan vindo a construir parques eólicos aos paises do 3º 
mundo: Sudamérica, Norte de África... e as zonas despoboadas como Castela, Extremadura... e 
Galiza. Bingo!

Por que? Segundo as palabras do presidente de Wind Europe “os gobernos deben tomar medidas 
para solucionar o problema da concesión de permisos e simplificar as normas e procedementos de 
autorización”. 
Onde temos as normas menos conservacionistas do medio natural...? 
pois xusto onde promulgan as inmellorables condicións climaticas para producir enerxia eólica: 
Galiza de novo. (que coincidencia que este argumento se dé para as plantacións de eucalipto, e que 
tamén se escoitase para a extracción mineira).

A estratexia capitalista actual que todos os partidos políticos e a prensa-propagandistica suscriben é 
vendernos a “necesidade de enerxía limpa”, a ecoloxia de productos que veñen da outra parte do 
planeta o a necesidade da cooperación con paises subdesenvolvidos, etc...
pero tras estas mascaradas segue habendo colonización.
 
Están creando tamén un boom especulativo no que moitas empresas constructoras estan invertindo 
en enerxia eolica: Avintia, Isolux-Corsan (agora Lantalia propiedade de un conseller da Generalitat
Valenciana con Camps) a promotora dos eolicos de Brión e Doniños.

Gracias ao “compromiso verde” de Feijoo ou Pedro Sanchez (que obedecen fielmente ás directrices 
de Wind Europe) os bancos financian cos ollos pechados estes macroproxectos, porque saben que 
todos os cartos que se destinen a proxectos renobables en calquer parte do solo de este Estado sairan
adiante gracias a estas administracións fieis e comprometidas. Independientemente dos prexuizos 
que á población ou ao medio lles comporten. 

O mundo rural abandonado e bombardeado polas políticas de disminución de servizos públicos, e o 
lugar de producción de pasta de papel, enerxía e en breve minerais e “terras raras”. O noso mundo 
rural segue a ser destruído e non se concibe (dende os sillóns políticos e empresariais das cidades) 
xa nin como un lugar onde ser autosuficientes e ecoloxicamente en equilibrio, nin tan sequera como
un lugar onde producir os alimentos  ou a madeira para mobles que se consumen en Galiza. 

Parques Eólicos en todos os cumios das serras e montañas da nosa terra. 
Chan case industrial nos lugares onde os nosos antergos sepultaban aos mortos e facían xuntanzas 
entre clanes primeiro e romerias parroquiais despois...

Somos productores primarios para as grandes cidades europeas.

A menos que o negocio deixe de ser tan barato para partidos e empresarios, para uns ten que haber 
un custe político e para os outros economico 


