
A  Asociación  “Afectados  polas  louseiras  do  Val  do  Río  Baos”
manifestamos  con  esta  concentración  a  nosa  protesta  pola  situación  de
atropelo dos nosos dereitos e a indefensión que sentimos polo abandono de
todos os que teñen poder de tomar decisións para defendernos.

Constituímonos en Asociación precisamente para defender os dereitos dos
veciños  sobre  as  súas  propiedades  privadas,  para  defender  o  equilibrio
ecolóxico do Río Baos garantindo a saúde e benestar dos poboadores de
todo o seu val ata o mar, para promover o desenvolvemento sostible no
rural asegurando a calidade de vida tamén dos nosos fillos e fillas e para
velar polo cumprimento da normativa que foi aprobada para protexer cada
un deses dereitos.

A empresa Pizarras Veira do Río S.L. (PIVERI), que explota as louseiras en
Lindín e Santa María Maior, non é coma calquera outra que se teña que ater
a normas e a leis? Non é coma calquera outra que se teña que manexar no
espazo  da  súa  propiedade?  Non  é  coma  calquera  outra  que  teña  que
respectar as propiedades dos demais? 

A empresa  PIVERI  pode  esnaquizar  camiños  e  estradas  circulando  coa
maquinaria pesada por elas? Pode cortalas impedindo o paso de vehículos,
gando e maquinaria agrícola? Verter os lodos aos regatos e ao Río Baos?
Amorear montañas de escombro nas beiras das pistas? Invadir as fincas
privadas  dos  veciños?  E  tamén  pode  expropiar  hectáreas  de  terras  coa
axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria sen ter que pagar
despois o xustiprezo que estipula un tribunal?

Todo iso puido facelo ate o de agora porque ninguén lle puxo a lei por
diante  para  frear  os  atropelos.  Os  veciños,  de  xeito  individual  e  a
Asociación  de  Afectados  como  colectivo,  presentamos  os  informes  e
denuncias pertinentes en todos os organismos ...  porque vivimos aquí  e
queremos seguir vivindo. Porque tamén vivimos disto e queremos seguir
vivindo  e  que  poidan  facelo  os  nosos  fillos.  Porque  entendemos  que
explotar a lousa non é arrasar con todo, esnaquizar todo, nunca se fixo así.
Aquí non!

E a situación empeora non mellora, hai proxectos para seguir facendo o
mesmo e do mesmo xeito. As autoridades din que hai sancións, precintados
e  paralizacións  pero  a  realidade  é  que  a  empresa  sigue  coa  mesma
actividade, non se ve ningún arranxo da desfeita.



Dende o goberno municipal, asegúrasenos que se media coa empresa pero
desatende os  requirimentos  de organismos coma o  SEPRONA para  que
aplique a lei que lle compete.

A empresa  PIVERI  vende  a  lousa  sen  ter  que  pararse  en  medidas  de
protección e coidado pero non paga a ninguén. TODO SON GANANCIAS
e as  administracións  cos  seus  correspondentes  persoeiros  TODOS SON
RESPONSABLES.

Pero  temos  que  destacar  e  agradecer  a  quen  si  nos  atendeu,  dende  o
primeiro momento: ao Sindicato Labrego Galego, aos partidos na oposición
do Concello de Mondoñedo, PSOE e BNG, ao grupo local de En Marea,
aos deputados no parlamento galego que levaron a nosa voz alí onde nos
representan, onde os que gobernan, non teñen máis remedio que oír; e ao
representante  de  En  Marea  no  Congreso  dos  deputados  que levou  ata
Madrid ás nosas queixas e demandas presionando para obter respostas ás
preguntas  que  nos  faciamos.  Todos  eles  … todos  vos,  puxestes  o  voso
esforzo pero sobre todo o voso interese coma se a situación vos afectase
persoalmente … coma se o desastre destas louseiras fose cousa de todos,
FIXÉSTELA A  CAUSA  POLA  QUE  LOITAR.  E  tamén  a  todos  os
presentes que entendedes que si importa apoiar nesta loita, que si importa o
noso medio e as nosas aldeas, que as louseiras tamén teñen que aterse ás
leis,  que  estes  pedregais  que  vedes  nos  carteis  non  é  o  mundo  que
queremos. Grazas, MOITAS GRAZAS.

Por último mostrar a nosa solidariedade e apoio aos traballadores que hoxe
nos acompañan na concentración e se atopan, debido ás condicións laborais
da empresa PIVERI, nunha situación similar á nosa.

OS VECIÑOS QUEREMOS

TRABALLAR AS NOSAS TERRAS

E VIVIR NAS NOSAS CASAS

OS NOSOS FILLOS E FILLAS TAMÉN QUEREN UN FUTURO AQUÍ

Praza do Concello de Mondoñedo, 12:00 h. do 30 de xuño do 2018


