
Á atención de Don José Miñones, Delegado do Goberno en Galicia e a Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecolóxica 
e Reto Demográfico de España. 

__________________________________________ co DNI Nº _________________ 

en nome propio, e en nome e representación das entidades abaixo asinantes, con domicilio a efectos de notificacións en 
__________________________________, teléfono _______________ correo electrónico_______________, 

EXPÓN: 

Ante o coñecemento da existencia e da tramitación de proxectos de parques con macroeólicos no medio das nosas 
aldeas, entre as nosas casas e nas nosas terras: 

Esiximos que o ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico rexeite todos os proxectos que eólicos que 
está a tramitar arestora en Galicia. Esiximos unha moratoria eólica e unha revisión das leis anquilosadas e obsoletas. 

Esiximos participación cidadá na toma de decisións e no acceso á información de infraestruturas industriais que afectan 
o noso modo de vida, ao territorio que coidamos e do que vivimos, ás nosas traídas de auga, ao noso patrimonio 
natural, cultural, emocional e á nosa economía local. Todos estes dereitos, contemplados no Convenio de Aarhus, son 
vulnerados sistematicamente polas promotoras, que entran nas nosas propiedades sen previo aviso e realizan 
deficientes estudos de impacto ambiental e patrimonial sen ningún tipo de contacto coa cidadanía local. 

Denunciamos a situación de indefensión na que nos atopamos, con escasa información, con espazos de tempo moi 
limitados para informar á cidadanía e poder alegar. As administracións carecen dos medios necesarios para afrontar o 
rexistro das alegacións presentadas pola veciñanza. O Concello de Monfero só admitiu unha media de 50 a 60 
alegacións ao día, o que supuxo un auténtico calvario para as veciñas e veciños que nos vimos obrigados a peregrinar 
por outros concellos e administracións para poder rexistar as nosas alegacións. Neste sentido esiximos á Administración 
que proporcione á cidadanía as ferramentas necesarias para exercer os nosos dereitos. 

Vostedes desde o ministerio propoñen: “novas medidas para incrementar os beneficios económicos e sociais do 
despregamento de plantas renovables e de almacenamento nos territorios onde se sitúen, e para previr e reducir os 
seus eventuais impactos ambientais”. Opoñémonos a que os nosos representantes queiran negociar con “beneficios 
económicos” plans que teñen un impacto tan brutal nas nosas vidas. Vostedes saben que hai cousas que non se 
compran con diñeiro. Esiximos que non permitan ningún tipo de impacto sobre as nosas comunidades, economías e 
patrimonio. 

Rexeitamos o modelo enerxético que nos propoñen, o que vostedes denominan “verde” ou “renovable” susténtase 
unicamente sobre o modelo antigo de consumo enerxético, basado en recursos finitos, principalmente combustibles 
fósiles. Por non estendernos máis, recomendámoslle que vexa o famoso documental “O Planeta dos humanos” que 
abarca o tema con máis extensión. 

Por todo iso, como máximo representante do Goberno en Galicia, e tendo en conta a cantidade de proxectos eólicos 
que ameazan as nosas aldeas, solicitamos unha reunión con vostede para expoñerlle as nosas preocupacións e 
escoitar o que nos teña que dicir ao respecto, xa que ata o momento ningún representante público dirixiuse a nós. 

A Coruña, 14 de xullo de 2021 

Asinado 

Entidades asinantes: 

Plataforma Monfero Di Non (Monfero, Paderne) 
Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo (Aranga, Coirós, Oza-Cesuras) 
Asociación Amigos/as do Mosteiro (Monfero) 
Asociación Veciños/as de Taboada (Monfero) 
Asociación Rural Contemporánea (Monfero) 



Asociación Mulleres Rurais San Fiz (Monfero) 
Asociación A-Legre (Oza-Cesuras e Mesía) 
Cabanas Di Non (Cabanas) 
S.O.S. Patrimonio Monte do Gato Seselle (Oza Cesuras) 
Plataforma pola defensa do Monte As Salgueiras (Ponteceso) 
Asociación Fonte Seca (A Baña) 
Rede Galega por un Rural Vivo  
Asociación galega Cova Crea  
Asociación ambiental Petón do Lobo  
Plataforma Eiqui Eolícos Non (O Courel) 
Asociación A Volta Grande do Courel  
Asociación O Ouriol do Anllóns  
Asociación A Volta Grande do Courel  
Plataforma Eiquí Eólicos Non (O Courel) 
Sindicato Labrego


