
A veciñanza comuneira
Nº1  febreiro  2023 

CONTRA A USURPACIÓN DO MONTE VECIÑAL
A ORGACCMM, organización galega que agrupa a máis de 300 comunidades de montes, 

presentou no Parlamento galego unha proposta de Lei de Iniciativa Popular (ILP) para 

defender os montes veciñais galegos do novo intento de expropiar o ben común para entregalo 

de balde ao oligopolio madereiro. Un ataque orquestado polo Partido Popular quen rexeitou 

debatir esta proposta no Parlamento e deixou patente as súas intencións privatizadoras.

Manifestación recorrendo as rúas de Compostela para reclamar unha lei que defenda o monte veciñal preservando o seu carácter comunal

O PP NINGUNEA Á VECIÑANZA COMUNEIRA

NA TRAMITACIÓN DA ILP PARLAMENTO GALEGO

A pesar do chamamento da Organización Galega de Comunidades de 

Montes a buscar consenso e admitir a trámite a ILP en defensa do monte 

veciñal para logo ser debatida no Parlamento galego, o Partido Popular 

aplicou o seu rodillo parlamentario e votou en contra.

O presidente da ORGACCMM, Xose A. 

Pereira, hoxe na sesión plenaria do 

Parlamento para solicitar aos grupos 

parlamentarios que favorecesen co seu 

voto a tramitación da Inciat iva 

Lexislativa Popular para unha nova lei 

de Montes Veciñais que defenda ás 

comunidades de montes galegas. 

A pesar do chamamento e de que só se 

trataba de admitilo a trámite para 

posterior debate o PP votou en contra e 

impediu así que se debatera no 

Parlamento galego, desprezando as 

miles de persoas que firmaron e 

avalaron a iniciativa lexislativa da 

veciñanza comuneira.

MÁIS DE 12 MIL FIRMAS AVALARON A PROPOSTA 

DE LEI  PRESENTADA  POLA VECIÑANZA COMUNEIRA

A Iniciativa lexislativa popular para protexer os montes veciñais da Organización 

galega de Comunidades de Montes acadou o respaldo da cidadanía e 12.000 firmas 

foron entregadas na xunta electoral central de Compostela. Unha vez que a xunta 

electoral valide as sinaturas comezara o seu trámite no parlamento Galego. 

A iniciativa lexislativa avalada ten por obxetivo preservar o carácter comunal e 

intransferible dos montes veciñais e que se recoñeza a propiedade comunal como unha 

titularidade distinta, pero en pé de igualdade coas titularidades públicas e privadas. 
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AGORA, QUE FACER?

O
 pasado dia 22 de novembro 

debateuse no Parlamento 

g a l e g o  a  t o m a  e n 

consideración da proposición de lei 

de montes veciñais en man común, 

p t o m o v i d a  m e d i a n t e  a  n o s a 

Iniciativa Lexislativa Popular.

Os votos en contra do grupo 

parlamentar do Partido Popular 

ímpediron que a proposición de lei 

fose tomada en consideración e 

iniciase a súa tramitación parlam-

entar ordinaria. Con este posiciona-

mento o Partido Popular deixou dúas 

cousas claras: A democracia so lles 

vale cando é útil para defender os 

seus  intereses e que son o enemigo 

público número un dos montes 

veciñais .

A democracia vale somentes cando 

lles vale ao Partido Popular para 

impedir que houbese un debate 

social e participativo sobre os 

montes veciñais en man común non 

respecta nin siquera uns mínimos 

principios democráticos.

No caso da proposición de lei de 

montes veciñais non lles valeu que 

viñese avalada por 12.010 sinaturas 

da veciñanza comuneira, nin que 

recollese o sentir de un número 

importante de comunidades de 

montes do pais. A este desprezo ás 

12.010 sinaturas comuneiras hai que 

engadir a ausencia de todo o goberno 

da Xunta de Galiza no pleno do 

Parlamento, incluído o conselleiro 

de medio rural, amosando así o 

desprezo que ten o Partido Popular 

cara os montes veciñais .

Por non valer, nin siquera lles valeu 

que a proposición de lei de montes 

veciñais viñese tamén avalada por 

acordos maioritarios dos concellos e 

das deputacións de Galiza. Na 

maioría destas insti tucións a 

proposición de lei de montes 

veciñais foi aprobada coa abstención 

do PP e os votos favorabeis do BNG 

e do PSOE. Mesmo na deputación 

provincial de Ourense foi aprobada 

por unanimidade. Mais o grupo 

parlamentar do Partido Popular nun 

acto de incoherencia política votou 

en contra do sentir  dos seus 

compañeiros e compañeiras nestas 

institucións .

Enemigo público número un dos 

montes veciñais en man común:

N o  d e b a t e  p a r l a m e n t a r  d a 

proposición de lei o Partido Popular 

deixou claro a intención do  hacia os 

montes veciñais, que non e outra que 

a súa eliminación. Así o manifestou 

a portavoz do grupo parlamentar do 

Partido Popular cando afirmou que a 

consellería do medio rural, mediante 

o que viu a chamar “libro blanco”, 

prantexa o dotar as comunidades de 

montes veciñais en man común de 

personalidade xurídica .

Dotar as comunidades de montes 

veciñais en man común de persona-

lidade xurídica é eliminar o carácter 

xermánico da titularidade veciñal. É 

converter, de xeito ilegal, en 

propiedades de carácter privado as 

terras comunitarias. 

Coa clara intención de que deste 

xeito poidan entrar no tráfico do 

comercio e ser acaparadas por 

interese económicos, especulativos 

ou urbanísticos alleos aos intereses 

da veciñanza comuneira.

Por iso, o Partido Popular e as 

asociacións forestais que o apoian, 

rexeitan calquera lei de montes 

veciñais que  reforze a titularidade 

veciñal de estas terras comunitarias.

Que facer agora?

Diante desta usurpación, deste 

roubo dos montes veciñais, que 

prantexa levar adiante o Partido 

Popular, a veciñanza comunei-

ra,como sempre fixo ao traverso da 

historia, ten que armar a resistencia 

para non perder as súas terras 

comunitarias.

Facer o que xa está facendo: 

Organizar as comunidades de 

montes, pór os montes veciñais en 

valor de xeito multifuncional e 

sustentabel e seguir mobilizándose 

ante os ataques aos nosos montes 

veciñais.

Mais tamén e preciso acadar unha lei 

de montes veciñais que defenda o 

carácter xermánico de estas terras e 

as sitúe en pe de igualdade coas 

titularidades públicas e privadas. E 

neste punto compre que a veciñanza 

comuneira fagamos unha reflexión: 

As leis apróbanas os parlamentos, e 

aos parlamentarios/as elíximolos 

nos diversos procesos electorais.

Acadar unha lei de montes veciñais 

axeitada a figura dos montes 

veciñais en  man común é a mellor 

defensa destas terras. E sería tamén o 

que faría pasar a historia ao PP e as 

asociacións forestais que o apoian 

como usurpadores fracasados dos 

montes veciñais en man común.

 

O debate da ILP de Montes veciñais no Parlamento galego 

deixou patente  a posición antidemocrática do Partido 

Popular e a súa xenreira contra  a veciñanza comuneira.

Intervención do presidente da ORGACCMM no Parlamento galego

Congreso galego de Comunidades de Montes, Moaña 2022
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As comunidades de montes galegas ralizaron asembleas espalladas por todo o país 

para facer achegas ao texto da iniciativa lexislativa popular (ILP), conformandose 

así unha proposta de lei desde a soberanía popular.

A gran maioría de sinaturas para avalar a ILP en defensa do monte veciñal foron 

recabadas entre a veciñanza comuniera galega a través das Comunidades de 

Montes. Axudaron a recoller sinaturas organizacións como Adega, CIG e 

Ecoloxistas en Acción Galiza, esta última, en colaboración coa ORGACCMM, 

fixeron saídas á rúa para dar a coñecer a iniciativa lexislativa entre a cidadanía.

A Organización galega de Comunidades de Montes presentou no rexistro da Xunta 

electoral central as sinaturas suficientes para avalar a ILP en defensa dos montes 

comunais e avanzar no trámite parlamentario. Máis de 12.000 sinaturas, dos mil 

máis das necesarias, respaldaron esta iniciativa de lei popular para acadar unha lei 

que preserve o monte comunal en mans da veciñanza comuneira.

As comunidades de montes galegas manifestáronse en Compostela contra a 

privatización do monte comunal. Por unha Lei de Montes Veciñais en man 

común ao servizo do pobo galego que preserve o carácter comunal e asambleario 

das Comunidades de Montes de Galicia. 

Na súa intervención, a representante do Partido Popular deixou claro a súa 

pretensión de privatizar os montes veciñais galegos para entregarllos de balde 

para o seu expolio. As comunidades de montes, polo seu carácter de propiedade 

veciñal e a súa xestión comunal, son un impedimento para os seus plans. O 

presidente da ORGACCMM reafirmou na tribuna que as Comunidades de 

Montes de Galiza imos resistir a este novo ataque contra o monte veciñal .

Diante desta usurpación, deste roubo dos montes veciñais, que prantexa levar 

adiante o Partido Popular, a veciñanza comuneira, como sempre fixo ao traverso 

da historia, ten que armar a resistencia para non perder as súas terras 

comunitarias. Facer o que xa está facendo: Organizar as comunidades de montes 

e seguir mobilizándose ante os ataques aos nosos montes veciñais.

A veciñanza comuneira



A veciñanza comuneira
Organización Galega de Comunidades de Montes

Redacción: comunicacion@orgaccmm.gal

Av. do Rebullón, nº 23, 36416 Tameiga

ras o anuncio dunha nova Lei de TMontes Veciñais que pretende 

modificacións contrarias ao 

costume e ao espírito dos montes 

veciñais en man común, e cuxo último 

fin semella a usurpación desta singular 

forma de propiedade, a ORGACCMM, 

Organización Galega de Comunidades 

de Montes, presenta no Parlamento unha 

Iniciativa Lexislativa Popular (ILP)  

con máis de 12.000 sinaturas contra esta 

pretendida reforma da Lei e en defensa 

dos seus dereitos ancestrais.

Desde ADEGA, e como membros da 

Alianza para un Rural Vivo, comparti-

mos e apoiamos os principais propósitos 

da ILP, que non son outros que: reforzar 

o carácter xermánico da titularidade 

veciñal no actual marco xurídico e 

mellorar o funcionamento asembleario e 

democrático das comunidades de 

montes; recoñecer os montes veciñais 

en man común como unha figura de 

protección medioambiental e cultural 

por si mesmos; considerar como 

aproveitamentos e usos actuais do 

monte veciñal, todos os que se veñen 

dando; acadar un monte veciñal 

multifuncional e sustentábel ao servizo 

da veciñanza comuneira e da sociedade 

no seu conxunto.

Desde ADEGA ficamos abraiados ante 

o veto do Goberno da Xunta que non 

admitiu a ILP a trámite impedindo o seu 

debate no Parlamento. 

Os montes veciñais en man común, que 

ocupan unha cuarta parte do territorio 

galego,   pertencen á veciñanza 

comuneira e ademais de cumprir unha 

función social, constitúen unha forma de 

xestión multifuncional e racional do 

monte, encamiñada á explotación 

sustentábel dos recursos e a súa 

conservación para as  xeracións 

vindeiras.

A veciñanza comuneira sabe que a razón 

e a legalidade están do seu lado, e por 

isto o carácter inalienábel, indivisíbel, 

inembargábel e imprescritíbel dos seus 

bens de especial natureza colectiva, 

tamén o será da súa loita, agora, e 

sempre que alguén pretenda poñer os 

seus montes en perigo.

Dende  o  SLG apos tamos 

firmemente polo procomún, 

n o  q u e  s e  r e f i r e  ó 

afianzamento de comunidades veciñais 

que manteñan un medio rural vivo.

Neste senso, ademais dos traballos que 

se realizaban en veciñanza e da xestión 

común de diversos espazos, posuímos 

unha forma de tenza da terra singular, 

que son os Montes Veciñais en Man 

Común.

Aínda que o mvmc na Galiza pasou por 

moitas fases na que se tentou destruír, a 

forza dos/as veciños/as conseguiu 

recuperar parte das terras e que 

tivesemos unha lexislación que os 

recoñece.

Part imos dunha lexis lación con 

importantes elementos de protección 

como son a propiedade e xestión polas 

persoas comuneiras, que o mvmc sexa 

considerado inembargable, inalienable e 

imprescriptible, ou a regulación dos 

arrendamentos e cesión de terreos a 

terceiras persoas. Máis quedou un fito 

importante polo que seguiremos 

loitando, o recoñecemento da propie-

dade comunal, distinta da pública e da 

privada.

Por outra banda os mvmc son espazos 

vertebradores do territorio e tiveron 

sempre un papel  importante  na 

produción de alimentos para a soberanía 

alimentar do país.

O problema actual é que voltamos a estar 

nunha fase de ataque brutal ó mvmc, 

dentro dun movemento mundial de 

acaparamento de terras polo gran 

capital, e que está sendo perpetuada 

mediante a continua modificación da 

normativa que afecta a esta figura. Por 

iso consideramos que é preciso contar 

c u n h a  n o r m a t i v a  q u e  b l i n d e  a 

propiedade  vec iña l  dos  montes 

comunais e apoiamos a ILP presentada 

pola ORGACCMM

s relacións fraternais entre as 

Adúas organizacións, FRUGA e 

ORGACCMM, veñen de 

lonxe. Xa no mes de xullo de 2010 

asinamos un convenio de colaboración 

no que manifestábamos, no punto 3, que 

o presente e o futuro dos montes veciñais 

en mao común pasa por lograr unha 

lexislación que recoñeza a titularidade 

veciñal en todos os eidos, así como por 

acadar un medio rural galego vivo. 

Con posterioridade, abril de 2012, as 

dúas organizacións xunto coa central 

s i n d i c a l  n a c i o n a l i s t a  C I G  e  a 

organizac ión  eco loxis ta  ga lega 

ADEGA, constituímos a Alianza por un 

Medio Rural Galego Vivo, onde 

p ú ñ a m o s  d e  m a n i f e s t o  a  n o s a 

preocupación polo actual estado de 

abandono, tanto social como económico 

e cultural, do noso rural, o que facía 

necesaria unha actuación conxunta 

perante as numerosas agresións que está 

a padecer. 

Entre os principios e obxectivos que 

persigue esta Alianza figura loitar polo 

recoñecemento da titularidade veciñal 

(ou comunitaria) como unha titularidade 

mais, e distinta e en pé de igualdade ás 

outras dúas que existen (a pública e a 

privada).

Xa só a existencia deste antecedentes 

son suficientes para xustificar a nosa 

colaboración coa proposta lanzada pola 

Organización Galega de Comunidades 

de Montes Veciñais en Mao Común para 

recoller sinaturas para poder presentar 

unha Iniciativa Lexislativa Popular para 

promulgar unha Lei de Montes Veciñais.

Durante a sua longa existencia foi 

obxecto de innúmeras agresións, mais 

desde a volta do Partido Popular ao 

goberno galego estamos a asistir a unha 

serie de iniciativas gobernamentais que 

teñen por obxecto roubarlles os montes 

veciñais en mao común á veciñanza 

comuneira, facilitando a sua privati-

zación en beneficio de empresas 

privadas ou dos concellos. 

Perante desta política usurpadora e 

confiscadora faise necesaria a sua 

defensa, e por iso se presentou a ILP coa 

que desde a FRUGA nos implicamos. A 

sua defensa é defender o noso.

 Monte Veciñal é un sinal de 

Oidentidade dos galegos e gale-

gas. Non é unha propiedade 

pública, nin é privada, é veciñal, 

colectiva e comunitaria. É da veciñanza 

do lugar ou parroquia e é esa veciñanza 

comuneira a que acada colectivamente 

decisións nas asembleas das Comuni-

dades de Montes para xestionar o monte.

Por iso, as Comunidades de Montes son 

dinamizadoras do rural pola súa xestión 

democrática dos recursos e un referente 

do traballo comunitario. Na Galiza son 

fundamentais para acadar un monte 

comunal multifuncional e sustentabel ao 

servizo da veciñanza comuneira e da 

sociedade galega no seu conxunto.

Ademais a custodia do territorio é 

intrínseca a autoorganización asam-

blearia da veciñanza comuneira. Así, 

desde Ecoloxistas en Acción Galiza 

defendemos a declaración dos montes 

veciñais como unha figura de protección 

medio ambiental e cultural en si mesma.

Para nós, a ORGACCMM é un referente 

ecoloxista, xa que sempre actuou tendo 

como principal obxetivo a protección 

dos montes veciñais e a defensa dos 

intereses da veciñanza comuneira contra 

os intereses capitalistas, especulativos e 

urbanísticos que pretenden apropiarse e 

explotar os montes veciñais os e as 

lexítimos/as titulares dos mesmos.

Ante este novo intento de roubarlle os 

montes a veciñanza comuneira facemos 

un chamamento a sociedade galega para 

preservar o que é noso, para loitar contra 

o expolio do ben común.

Ana Díaz, coordinadora da

Federación galega de 

Ecoloxistas en Acción.

Rubén Vidal e Miguel Varela,

membros da Comisión de

Montes de ADEGA

Manuel da Cal, membro da

Federación Rural Galega

Diego Sánchez, membro do

Sindicato Labrego Galego
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As comunidades de montes galegas ralizaron asembleas espalladas por todo o país 

para facer achegas ao texto da iniciativa lexislativa popular (ILP), conformandose 

así unha proposta de lei desde a soberanía popular.

A gran maioría de sinaturas para avalar a ILP en defensa do monte veciñal foron 

recabadas entre a veciñanza comuniera galega a través das Comunidades de 

Montes. Axudaron a recoller sinaturas organizacións como Adega, CIG e 

Ecoloxistas en Acción Galiza, esta última, en colaboración coa ORGACCMM, 

fixeron saídas á rúa para dar a coñecer a iniciativa lexislativa entre a cidadanía.

A Organización galega de Comunidades de Montes presentou no rexistro da Xunta 

electoral central as sinaturas suficientes para avalar a ILP en defensa dos montes 

comunais e avanzar no trámite parlamentario. Máis de 12.000 sinaturas, dos mil 

máis das necesarias, respaldaron esta iniciativa de lei popular para acadar unha lei 

que preserve o monte comunal en mans da veciñanza comuneira.

As comunidades de montes galegas manifestáronse en Compostela contra a 

privatización do monte comunal. Por unha Lei de Montes Veciñais en man 

común ao servizo do pobo galego que preserve o carácter comunal e asambleario 

das Comunidades de Montes de Galicia. 

Na súa intervención, a representante do Partido Popular deixou claro a súa 

pretensión de privatizar os montes veciñais galegos para entregarllos de balde 

para o seu expolio. As comunidades de montes, polo seu carácter de propiedade 

veciñal e a súa xestión comunal, son un impedimento para os seus plans. O 

presidente da ORGACCMM reafirmou na tribuna que as Comunidades de 

Montes de Galiza imos resistir a este novo ataque contra o monte veciñal .

Diante desta usurpación, deste roubo dos montes veciñais, que prantexa levar 

adiante o Partido Popular, a veciñanza comuneira, como sempre fixo ao traverso 

da historia, ten que armar a resistencia para non perder as súas terras 

comunitarias. Facer o que xa está facendo: Organizar as comunidades de montes 

e seguir mobilizándose ante os ataques aos nosos montes veciñais.

A veciñanza comuneira
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ras o anuncio dunha nova Lei de TMontes Veciñais que pretende 

modificacións contrarias ao 

costume e ao espírito dos montes 

veciñais en man común, e cuxo último 

fin semella a usurpación desta singular 

forma de propiedade, a ORGACCMM, 

Organización Galega de Comunidades 

de Montes, presenta no Parlamento unha 

Iniciativa Lexislativa Popular (ILP)  

con máis de 12.000 sinaturas contra esta 

pretendida reforma da Lei e en defensa 

dos seus dereitos ancestrais.

Desde ADEGA, e como membros da 

Alianza para un Rural Vivo, comparti-

mos e apoiamos os principais propósitos 

da ILP, que non son outros que: reforzar 

o carácter xermánico da titularidade 

veciñal no actual marco xurídico e 

mellorar o funcionamento asembleario e 

democrático das comunidades de 

montes; recoñecer os montes veciñais 

en man común como unha figura de 

protección medioambiental e cultural 

por si mesmos; considerar como 

aproveitamentos e usos actuais do 

monte veciñal, todos os que se veñen 

dando; acadar un monte veciñal 

multifuncional e sustentábel ao servizo 

da veciñanza comuneira e da sociedade 

no seu conxunto.

Desde ADEGA ficamos abraiados ante 

o veto do Goberno da Xunta que non 

admitiu a ILP a trámite impedindo o seu 

debate no Parlamento. 

Os montes veciñais en man común, que 

ocupan unha cuarta parte do territorio 

galego,   pertencen á veciñanza 

comuneira e ademais de cumprir unha 

función social, constitúen unha forma de 

xestión multifuncional e racional do 

monte, encamiñada á explotación 

sustentábel dos recursos e a súa 

conservación para as  xeracións 

vindeiras.

A veciñanza comuneira sabe que a razón 

e a legalidade están do seu lado, e por 

isto o carácter inalienábel, indivisíbel, 

inembargábel e imprescritíbel dos seus 

bens de especial natureza colectiva, 

tamén o será da súa loita, agora, e 

sempre que alguén pretenda poñer os 

seus montes en perigo.

Dende  o  SLG apos tamos 

firmemente polo procomún, 

n o  q u e  s e  r e f i r e  ó 

afianzamento de comunidades veciñais 

que manteñan un medio rural vivo.

Neste senso, ademais dos traballos que 

se realizaban en veciñanza e da xestión 

común de diversos espazos, posuímos 

unha forma de tenza da terra singular, 

que son os Montes Veciñais en Man 

Común.

Aínda que o mvmc na Galiza pasou por 

moitas fases na que se tentou destruír, a 

forza dos/as veciños/as conseguiu 

recuperar parte das terras e que 

tivesemos unha lexislación que os 

recoñece.

Part imos dunha lexis lación con 

importantes elementos de protección 

como son a propiedade e xestión polas 

persoas comuneiras, que o mvmc sexa 

considerado inembargable, inalienable e 

imprescriptible, ou a regulación dos 

arrendamentos e cesión de terreos a 

terceiras persoas. Máis quedou un fito 

importante polo que seguiremos 

loitando, o recoñecemento da propie-

dade comunal, distinta da pública e da 

privada.

Por outra banda os mvmc son espazos 

vertebradores do territorio e tiveron 

sempre un papel  importante  na 

produción de alimentos para a soberanía 

alimentar do país.

O problema actual é que voltamos a estar 

nunha fase de ataque brutal ó mvmc, 

dentro dun movemento mundial de 

acaparamento de terras polo gran 

capital, e que está sendo perpetuada 

mediante a continua modificación da 

normativa que afecta a esta figura. Por 

iso consideramos que é preciso contar 

c u n h a  n o r m a t i v a  q u e  b l i n d e  a 

propiedade  vec iña l  dos  montes 

comunais e apoiamos a ILP presentada 

pola ORGACCMM

s relacións fraternais entre as 

Adúas organizacións, FRUGA e 

ORGACCMM, veñen de 

lonxe. Xa no mes de xullo de 2010 

asinamos un convenio de colaboración 

no que manifestábamos, no punto 3, que 

o presente e o futuro dos montes veciñais 

en mao común pasa por lograr unha 

lexislación que recoñeza a titularidade 

veciñal en todos os eidos, así como por 

acadar un medio rural galego vivo. 

Con posterioridade, abril de 2012, as 

dúas organizacións xunto coa central 

s i n d i c a l  n a c i o n a l i s t a  C I G  e  a 

organizac ión  eco loxis ta  ga lega 

ADEGA, constituímos a Alianza por un 

Medio Rural Galego Vivo, onde 

p ú ñ a m o s  d e  m a n i f e s t o  a  n o s a 

preocupación polo actual estado de 

abandono, tanto social como económico 

e cultural, do noso rural, o que facía 

necesaria unha actuación conxunta 

perante as numerosas agresións que está 

a padecer. 

Entre os principios e obxectivos que 

persigue esta Alianza figura loitar polo 

recoñecemento da titularidade veciñal 

(ou comunitaria) como unha titularidade 

mais, e distinta e en pé de igualdade ás 

outras dúas que existen (a pública e a 

privada).

Xa só a existencia deste antecedentes 

son suficientes para xustificar a nosa 

colaboración coa proposta lanzada pola 

Organización Galega de Comunidades 

de Montes Veciñais en Mao Común para 

recoller sinaturas para poder presentar 

unha Iniciativa Lexislativa Popular para 

promulgar unha Lei de Montes Veciñais.

Durante a sua longa existencia foi 

obxecto de innúmeras agresións, mais 

desde a volta do Partido Popular ao 

goberno galego estamos a asistir a unha 

serie de iniciativas gobernamentais que 

teñen por obxecto roubarlles os montes 

veciñais en mao común á veciñanza 

comuneira, facilitando a sua privati-

zación en beneficio de empresas 

privadas ou dos concellos. 

Perante desta política usurpadora e 

confiscadora faise necesaria a sua 

defensa, e por iso se presentou a ILP coa 

que desde a FRUGA nos implicamos. A 

sua defensa é defender o noso.

 Monte Veciñal é un sinal de 

Oidentidade dos galegos e gale-

gas. Non é unha propiedade 

pública, nin é privada, é veciñal, 

colectiva e comunitaria. É da veciñanza 

do lugar ou parroquia e é esa veciñanza 

comuneira a que acada colectivamente 

decisións nas asembleas das Comuni-

dades de Montes para xestionar o monte.

Por iso, as Comunidades de Montes son 

dinamizadoras do rural pola súa xestión 

democrática dos recursos e un referente 

do traballo comunitario. Na Galiza son 

fundamentais para acadar un monte 

comunal multifuncional e sustentabel ao 

servizo da veciñanza comuneira e da 

sociedade galega no seu conxunto.

Ademais a custodia do territorio é 

intrínseca a autoorganización asam-

blearia da veciñanza comuneira. Así, 

desde Ecoloxistas en Acción Galiza 

defendemos a declaración dos montes 

veciñais como unha figura de protección 

medio ambiental e cultural en si mesma.

Para nós, a ORGACCMM é un referente 

ecoloxista, xa que sempre actuou tendo 

como principal obxetivo a protección 

dos montes veciñais e a defensa dos 

intereses da veciñanza comuneira contra 

os intereses capitalistas, especulativos e 

urbanísticos que pretenden apropiarse e 

explotar os montes veciñais os e as 

lexítimos/as titulares dos mesmos.

Ante este novo intento de roubarlle os 

montes a veciñanza comuneira facemos 

un chamamento a sociedade galega para 

preservar o que é noso, para loitar contra 

o expolio do ben común.

Ana Díaz, coordinadora da

Federación galega de 

Ecoloxistas en Acción.

Rubén Vidal e Miguel Varela,

membros da Comisión de

Montes de ADEGA
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