
 

 
 

DEZ RAZÓNS PARA MANIFESTARSE A PROL DO RURAL 

 

Decálogo de reivindicacións. Lugo, martes 17 de marzo de 2020  

RECLAMAMOS 

1. Prezos xustos para os nosos produtos cuns prezos mínimos pagados aos 
produtores e produtoras que cubran os custos de produción e con contratos en 
igualdade de condicións que garantan un reparto xusto do valor na cadea 
agroalimentaria. É imprescindible unha verdadeira reforma en profundidade da 
Lei da Cadea Alimentaria que non se quede en simples cambios cosméticos e que 
sirva para acoutar a actual posición de dominio que a industria e a distribución exercen 
sobre os produtores. 

2. A mitigación dos custos de produción, con medidas que freen a escalada 
continua producida nos últimos anos no incremento do prezo da enerxía eléctrica e o 
gasóleo ou dos insumos necesarios para a alimentación do gando, mediante unha 
política decidida de mobilidade da terra que permita aumentar a base territorial das 
explotacións. 

3. Unha fiscalidade a todos os niveis (estatal, autonómico e local) que favoreza o 
asentamento da actividade agrogandeira no medio rural, en tanto que motor 
económico fundamental en moitas comarcas de Galicia, e que fomente o relevo 
xeracional e a incorporación de mozos ás explotacións.  

4. Unha modificación do Plan Estratéxico da nova PAC para o período 2021-
2027 que faga que os fondos agrarios europeos cheguen realmente aos que 
traballamos e vivimos da agricultura e a gandaría, impedindo o que acontece na 
actualidade: que o 5% de grandes perceptores da PAC (os grandes terratenentes e 
latifundistas do Estado español) sigan acaparando o 50% das axudas directas da 
PAC. 

5. Medidas efectivas inmediatas para controlar a proliferación indiscriminada da 
fauna salvaxe, reducindo deste xeito os danos que o lobo e o xabaril provocan sobre 
o gando e sobre os cultivos e que poñen en risco a continuidade da actividade 
agrogandeira en moitas zonas, supoñendo a día de hoxe un dos problemas máis 
importantes para a viabilidade de moitas explotacións. 

6. Servizos públicos de calidade, infraestruturas de comunicación axeitadas e 
tecnoloxías de telefonía e acceso a internet propias do século XXI para as zonas 
rurais que permitan a igualdade de trato e de oportunidades con respecto ás persoas 
que viven en entornos urbanos. 

7. Maior defensa e valoración tanto por parte das Administracións públicas como en 
xeral por parte da cidadanía da contribución que os agricultores e gandeiros 
facemos en aspectos que benefician á sociedade no seu conxunto, como a 
seguridade alimentaria de toda a poboación ou a loita contra o despoboamento e o 
abandono do territorio, con medidas concretas de apoio ao sector e campañas 



 

específicas de sensibilización que fomenten, por exemplo, hábitos de consumo de 
produtos galegos. 

8. Recoñecemento e posta en valor da labor de coidado e preservación do medio 
ambiente e a loita contra o cambio climático que os gandeiros e agricultores levamos 
a cabo, adoptando accións concretas de defensa do sector agrogandeiro en canto a 
que non é este o sector que produce e emite á atmosfera máis CO2, senón que hai 
outras actividades máis contaminantes, por exemplo todos os residuos que se xeran 
nas cidades polos propios humanos. 

9. Requirimos da Xunta de Galicia que se reforce o persoal das Oficinas Agrarias 
Comarcais, con fin de ser máis eficaces na solución dos problemas que atinxen ao 
agro e aos gandeiros así como no asesoramento que se dá a través das mesmas. 

10. Reclamamos do Goberno Central que esixa en Bruxelas a adopción das normas 
oportunas para controlar a entrada de produtos de fóra da UE que non cumpren 
cos estándares mínimos de calidade, nin coas normativas de seguridade e saúde 
comunitarias e moito menos con ningunha normativa en materia de medioambiental, 
son producidos baixo sistemas que non garanten os dereitos laborais dos 
traballadores, non seguen ningunha trazabilidade e entran nos nosos mercados 
deixándonos a nós, os produtores locais, en inferioridade de condicións ao non poder 
competir con estes produtos debido aos diferentes custos de produción.   

 
 


