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Escrito da APDR lido na inauguración da XXXI SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA:  

Queremos agradecer en primeiro lugar ao Aula Castelao de Filosofía a oportunidade de 
dar lectura hoxe aquí a este pequeno texto; grazas e recibide un afectuoso saúdo. 

Se algunha loita ten arraigo nesta comarca, sen dúbida é a da recuperación da Ría, da 
calidade das súas augas e da economía derivada da explotación racional dos seus 
recursos, que ten na eliminación do complexo CELULOSAS-ELNOSA o seu principal 
obxectivo. E, sen dúbida tamén, esta loita –despois de moitos anos- atravesa hoxe un 
dos momentos máis críticos da súa historia como consecuencia da nova lexislación de 
Costas. 

ENCE ten manifestado en multitude de ocasións a súa intención de permanecer na Ría 
máis alá do 2018, e todo indica que o PP (na Xunta e no Goberno central) non o vai 
impedir. A modificación da Lei de Costas permite concederlle unha prórroga de 50 
anos no seu emprazamento en Lourizán, unha prórroga que mesmo podería ampliarse 
por 10 anos máis en función do que poña a empresa enriba da mesa. Na práctica, o PP 
está disposto a privatizar un espazo público, que debera ser recuperado no 2018 para 
o uso e lecer do conxunto da poboación, para o uso exclusivo dunha empresa que vén 
caracterizándose polo seu desprezo á legalidade e á cidadanía, e que foi condenada 
por delito ecolóxico e por danos á saúde no ano 2002. 

Pero esta prórroga, suporía tamén agravar a contaminación da Ría, a destrución dos 
recursos naturais e o medio ambiente, e impediría a recuperación da economía da 
comarca, que só pode vir da man da explotación racional do marisqueo, a pesca de 
baixura, o sector forestal e o turismo. Porque a creación de postos de traballo na nosa 



comarca, nunca virá da man de ENCE e ELNOSA; moi ao contrario, a solución á crise e a 
creación de emprego de calidade, só será posíbel cando o espazo que hoxe ocupan 
ENCE e ELNOSA sexa recuperado para o que é a súa vocación natural.  

Na APDR somos conscientes da situación económica que estamos a atravesar e do 
cansazo que provoca unha loita tan longa coma a desenvolvida contra a presenza de 
ENCE e ELNOSA na Ría; e mesmo podemos entender a resignación de moita xente que 
agardaba ao 2018 como un mal menor a tantos anos de reivindicación e loita. Pero 
diante da nova situación, non cabe resignación ningunha; non podemos permitir, 
mesmo por dignidade coma pobo, unha prórroga que pode impedir definitivamente as 
posibilidades de recuperar á Ría e a nosa calidade de vida. Non podemos permitir a 
usurpación do que é noso. Porque unha nova prórroga suporía un ataque frontal aos 
dereitos da cidadanía, un novo chanzo no camiño cara á destrución do futuro a mans 
de ENCE. Somos conscientes de que fronte ao ataque ao noso dereito en beneficio 
duns privilexios privados, fronte á imposición dun modelo obsoleto, curto de miras e 
que nega calquera planificación de futuro, só cabe a rebeldía, a loita e a mobilización 
social. 

Por iso, por longo e difícil que sexa o camiño, por máis pedras que nos poñan as 
administracións na nosa andaina, non imos recuar, non podemos dar marcha atrás. O 
camiño pola recuperación da Ría, non ten volta atrás e, hoxe máis que nunca, por 
dignidade, fronte á imposición dunha Lei inxusta, imos amosar a nosa rebeldía na 
defensa do que sabemos xusto. 

Este ano, na tarde do sábado 14 de xuño, unha nova MARCHA CONTRA CELULOSAS 
partirá de Pontevedra e Marín para esixir que non se lle dea ningunha prórroga a 
ENCE; para esixir máis unha vez o cumprimento da lexislación vixente e o fin da 
actividade industrial do complexo ENCE-ELNOSA no seu actual emprazamento. Será 
unha nova proba de que, por dura que sexa esta loita, a cidadanía da comarca non vai 
permitir que un complexo industrial ilegal sega a pisotear -en conivencia coas 
administracións- os seus dereitos e a destruír o medio ambiente, a economía, a 
calidade de vida e a saúde. Alí vos agardamos a todas e a todos os que hoxe 
reivindicades aquí a necesidade dun cambio social, dun cambio social que faga posíbel 
–entre outras cousas- un modelo económico baseado no respecto á natureza e ás 
persoas. 

Recibide entre tanto o noso agradecemento e os mellores desexos para a vosa 
laboura. 

Un afectuoso saúdo da Xunta Directiva da Asociación Pola defensa da Ría.  

 


