
O lume criminal e terrorista ataca
Galiza un verán máis. Arde o monte,
arden as leiras. Mais non todo é
igual que no pasado. Por vez pri-
meira, o país ten un Goberno que
o defende. Por vez primeira están
os nacionalistas galegos no Gober-
no e iso é unha garantía de defensa
e protección do país.

No pasado, o Goberno galego
mentía, ocultaba información sobre
os cíclicos desastres e non plani-
ficaba medidas para evitar a repro-
dución das catástrofes.

No pasado, o Goberno galego ela-
boraba unha política agraria e
forestal que, lonxe de combater o
lume, afundaba nas súas causas
estruturais.

Agora, o nacionalista Alfredo Suárez
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O pobo organízase por abaixo e
tamén grazas á Vicepresidencia

A autoorganización popular, un trazo
característico da forma en que a nosa
sociedade ten reaxido contra toda caste
de catástrofes, ten atopado por vez
primeira na historia un aliado no Goberno.
O pobo organízase como sempre por
abaixo, pero agora ten un amigo na
Vicepresidencia que lidera Anxo Quintana.
En estreita colaboración coa Dirección
Xeral de Xuventude, Vicepresidencia ten
posto en marcha o Teléfono en Defensa
do Monte Galego (900 400 800) para
canalizar a maré solidaria de galegos e
galegas que queren botar unha mao
contra os que están a atentar contra o
patrimonio natural e a base material e
económica da nosa nación

Hai, pois, esperanza. Hai pobo e hai
nacionalistas galegos ao seu carón
dispostos a defender o país e a facer
políticas transformadoras que garantan
un futuro libre de lume para Galiza.

Entrevista coa xefa de
comunicación de Medio Rural

Páxina 8.

O nacionalismo defende a
Galiza contra o lume criminal

ao día

Canal dirixe e planifica unha política
estruturalmente ben distinta. Non
só se é eficaz no combate contra
as lapas –cando éstas ademais
atacan núcleos habitados cunha
virulencia descoñecida-, senón que
tamén se están a deseñar por vez
primeira políticas que atacan as
causas do problema.

Galiza enfréntase a un lume crimi-
nal, terrorista, planificado. Mais ten
por vez primeira un Goberno que
é aliado da sociedade galega, que
organiza ao voluntariado a través
da Vicepresidencia de Anxo Quin-
tana, e que –ao contrario que na
crise do Prestige- ten logrado a
implicación do Estado nesta loita.
Como di o portavoz nacional do
BNG, Anxo Quintana, esta é unha
guerra e os galegos e as galegas
ímola gañar.
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O día 4 de agosto comezou o inferno
particular dos galegos. O monte ardía
nas provincias da Coruña e Pontevedra
e o intenso labor das cuadrillas da
Consellaría do Medio Rural resultaba
infructuoso porque, non ben se sufocaba
un foco, cinco novos aparecían ao outro
lado do concello. Os galegos e galegas
aseguran que nunca viviron nada seme-
llante e todos se perguntan as causas
polas que moitos están a perder o seu
medio de vida e os galegos e galegas
estamos a ver hipotecado o noso futuro.
Por que arde Galiza?
Dende o BNG ao Día queremos convidar
ás mulleres e aos homes do noso país
a reflexionar sobre todos os elementos
que teñen a ver con este “terrorismo
medioambiental”.

1.- O principal problema dos nosos
montes é o abandono que veñen su-
frindo as terras forestais e agrarias dende

Unha acción xudicial que
respalde o traballo do goberno
A colaboración de todas e todos é “vital” para que o noso monte saia adiante. Os incendiarios desenvolvían o seu labor coa
tranquilidade de que ían ficar impunes pola dificuldade para detelos e acusalos destes delitos. Pero tamén neste eido a situación
está a cambiar.
Estamos a vivir un novo tempo policial no que, no decurso dunha semana dende o inicio da vaga de lumes, detivéronse perto
dunha vintena de persoas presuntamente relacionadas coa actividade incendiaria. Ademais, neste ano 2006, segundo os dados
da fiscalía especializada en incendios en Galiza, os presos preventivos por incendios multiplicáronse por catro con respeito ao
ano pasado; así foron entre 30 e 35 desde xaneiro ate principios do mes de agosto.
Tócalle agora mover ficha aos responsábeis xudiciais. Os que están a cambiar o verde das nosas terras polo negro da cinza,
poñendo en perigo vidas humanas, e mesmo ocasionando a morte de varias persoas, non poden ficar impunes ou pagar unha
multa semellante á de unha infracción de tráfico leve.

hai máis de quince anos. Centos de miles
de hectáreas que se deixaron “a monte”
e que fan que as casas e os núcleos de
poboación estean hoxe en día practica-
mente a carón das masas de árbores.
Deste xeito, os incendiarios atopan un
“caldo de cultivo” moi favorábel nas
fragas e as leiras que rodean as vilas.

2.- Os expertos coinciden en subliñar
que os feitos deste verán marcan un
antes e un despois no “modus operandi”
dos incendios forestais. Os pirómanos
están por vez primeira organizados en
tramas que semellan compartir un
denominador común: buscan causar o
maior dano posíbel, provocar a alarma
social, o caos e a desestabilización da
sociedade.
Por outra banda, este novo xeito de
actuar leva aos incendiarios a atentar en
zonas habitadas e xunto ás principais
vías de comunicación.

Fálase de múltiples motivos que poden
agacharse tras as tramas incendiarias:
vinganzas, intereses especulativos e urbanís-
ticos, manter ocupadas ás forzas da orde para
realizar actividades delictivas, etc
O certo é que xa ninguén -excepto o Partido
Popular nun patético esforzo por defenderse
perante as incontestábeis críticas á súa “non
xestión” do monte nos últimos 16 anos- pon
en dúbida xa a existencia de grupos organi-
zados após ter atopado nas zonas que foron
pasto do lume diversos artiluxios destinados
a prender o lume e o caos en Galiza.

3.- Outra das perguntas que se fai a xente é
por que o potente dispositivo posto en marcha
non dá feito. O certo é que existen varios
elementos que xogan na súa contra. O primeiro
deles é a situación meteorolóxica que está a
vivir Galiza cunhas altísimas temperaturas
inusuais no noso país, un moi baixo grao de
humidade e fortes ventos do nordés que espa-
llan as faíscas.
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O monte padece a máis
negra herdanza da ineficacia do PP

O BNG desenvolve o seu traballo no
goberno da Xunta sen ollar cara
atrás e apostando por un futuro me-
llor que é posíbel para todas e todos
os galegos. Mais, para saber o terreo
que estamos a pisar cómpre buscar
algunhas das causas desta vaga de
lumes e é necesario analisar a máis
negra das herdanzas que nos deixou
o PP nos seus 16 anos de inoperan-
cia ao fronte do Executivo galego.
Velaquí temos varios destes ele-
mentos determinantes:

a. A “non política” forestal e agro-
gandeira do PP debuxou o mellor
dos panoramas posíbeis para o
avanzo do lume. Após 16 anos de
goberno popular os nosos montes
e terras de cultivo produciron o
mellor dos combustíbeis para os
pirómanos: máis matogueira, máis
eucalipto... As leiras traballadas e
coidadas arredor dos núcleos de

poboación eran o seu salvoconduto
fronte ao lume. Agora, as vivendas
están xusto no medio do com-
bustíbel.

b. A “non política” contraincendios
errou dende o seu plantexamento
xa que os populares non desenvol-
vían medidas preventivas, senón que
se centraban en tentar apagar os
lumes unha vez aparecían. En lugar
de reducir o perigo e protexer as
zonas habitadas, o PP botou ao lixo
uns 1.000 millóns de euros sen
conseguir solucionar nin reducir no
máis mínimo este problema.

c. A “lei de silenzo” que o PP decre-
tou en todas as súas actuacións
afectou tamén aos incendios, de xeito
que nas catro lexislaturas nas que
estivo en San Caetano non adicou
nin un só euro nin un segundo dos
seus esforzos a investigar as causas
do lume. Estas liñas de traballo terían

Trinta concellos do PP
rexeitaron brigadas contra o lume
Os dirixentes do Partido Popular caen no cinismo máis profundo ao criticar unha e outra vez unha suposta falta de medios.
Nin Rajoy nin Núñez Feijóo lembraron comentar que un total de 33 concellos (30 deles gobernados polo PP) do noso país
aos que se lles ofreceu o traballo das brigadas contra o lume rexeitáronas. Aranga, Abegondo, Curtis, Barreiros, Láncara,
Mondoñedo, O Incio, Paradela, Páramo, Riotorto, Samos, A Teixeira, Boborás, Chandrexa de Queixa, Esgos, Laza, Lobeira,
Manzaneda, Póvoa de Trives, San Cristovo de Cea, Trasmiras, Mancomunidade do Carballiño, A Caniza, A Lama, As Neves,
Barro, Cruces, Dozón, Rodeiro, Valga son os 30 concellos nos que os populares rexeitaron a protección para os seus
habitantes e as súas terras ofrecidas pola Consellaría.

sido moi útiles para tentar atallar as
novas vagas de incendios.

Demagoxia e carroñeirismo
En definitiva, os que agora se enchen
a boca para criticar o inxente labor da
Consellaría do Medio Rural carecen de
toda lexitimidade para atacar ao novo
goberno galego. Non fixeron nada por
resolver o problema e, malia isto, atacan
o traballo feito. O Partido Popular, en
boca dos seus dirixentes galegos e
estatais está a caer no oportunismo e
a demagoxia coas súas acusacións de
falla de profesionalidade, improvisación
ou escaseza de medios. Rajoy, Núñez
Feijóo, Acebes e Zaplana parecen es-
quecerse de criticar aos que prenden
o lume e, en lugar diso, poñen en tea
de xuizo o traballo da Consellaría nacio-
nalista nunha nova mostra do carroñei-
rismo político ao que nos teñen afeito.
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Medio Rural sementa unha
política da que agromará unha nova Galiza
Alfredo Suárez Canal lidera dende hai
un ano o traballo de moitos e moitas
nacionalistas que queren que o rural
galego teña un bon futuro. O conxunto
de medidas deste departamento teñen
carácter estrutural, polo que cómpre
lembrar que os seus resultados non
empezarán a facerse evidentes no curto
prazo. De feito, detrás do terrorismo do
lume hai tamén intereses ocultos e unha
tentativa de impedir o cambio na política
impulsado polo nacionalismo. Estes son
os eixos da política rural do BNG no go-
berno da Xunta:

Un cambio de mentalidade
A Consellaría puxo en marcha un
conxunto de medidas normativas e
lexislativas vencelladas a un cambio de
mentalidade que debe producirse na
sociedade galega, isto é, ser propietario
dun monte ou dunha veiga implica obri-
gas no seu mantemento por razóns que
son de interese xeral. Os galegos e
galegas deben asumir que, do mesmo
xeito que os propietarios de inmobles
en ruinas teñen a responsabilidade de
rehabilitalos e evitar danos a terceiros,
eles deben evitar os perxuízos que oca-
siona un terreo abandonado. Neste
sentido son fundamentais as normas
aprobadas recentemente sobre a limpeza
en franxas de vintecinco metros nos
perímetros dos núcleos urbanos.

Unha xestión forestal máis
eficaz
Tamén no eido da xestión forestal e a
silvicultura ten desenvolvido varias
iniciativas o departamento de Suárez
Canal. Trátase de axudas á limpeza,
subvencións para as repoboacións con
frondosas, control e eliminación do
omnipresente eucalipto e outras especies
nas zonas de risco e aproveitamento da
biomasa, entre outras.

Apagar os lumes no inverno
O obxectivo que persegue o nacio-
nalismo con estas medidas é rematar
cos principais problemas do rural como

Outro dos cambios fundamentais na política do rural é a transparencia que caracteriza todo o labor das Consellarías nacionalistas. Como
exemplo do que isto significa basta saber que até o 4 de agosto a superficie queimada neste ano era a metade do que ardeu en 2004 co
PP na Xunta. Onde podemos atopar logo, até ese momento, a diferenza? En que agora non se ocultan dados, non se manipulan as cifras
de superficies queimadas, moi ao contrario existe unha transparencia absoluta na información que se facilita, nas imaxes da realidade.
Asi explícase que, cun número de incendios semellante en 2004 e 2005 a diferenza “oficial” de superficie queimada case se duplica en
2005.

a indiferenza social e a impunidade dos
responsábeis do lume, reducir o com-
bustíbel dos montes e crear unha
protección eficaz arredor dos núcleos
poboacionais. Coa política do BNG os
lumes apáganse no inverno.
Medidas como a incorporación de mozos

á actividade agrogandeira e forestal,
financiamento especial para proxectos
de nova utilización de superficies
agrarias e forestais en terras de cultivo;
lei de mobilidade de terras... están en
preparación ou xa en marcha.
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Máis de 6.000
profesionais loitan contra o lume
-Medio Rural investiu este ano
70 millóns de euros na loita
contra o lume, un 15 por cento
máis que o pasado ano, o último
presuposto do goberno do PP
A Consellaría de Medio Rural está
utilizando máis de 500 brigadas forestais
na loita contra o lume. En total, máis de
6.000 profesionais, entre o persoal fixo,
o fixo-descontinuo, o persoal do Infoga,
as brigadas conveniadas con concellos
e con comunidades de montes e os
centos de voluntarios, que loitan sen
descanso contra a vaga de lumes fores-
tais provocada polos incendiarios.
Ademais do dispositivo propio de medios
aéreos de Medio Rural, integrado a día
10 de Agosto por 14 helicópteros e 9
avións lixeiros, aos que se suman os 9
do Ministerio de Medio Ambiente; hai
20 tractores, 132 motobombas e 323
vehículos todoterreo que loitan contra
as dúcias de lumes intencionados que
asolan o noso País. A estes únense máis
de 40 unidades de maquinaria pesada,
como pás ou cisternas.

Axuda internacional e doutras
partes do Estado

Debido á situación de carácter excepci-
onal, incorporáronse ao operativo contra
incendios arredor de 930 profesionais
oferecidos por 11 comunidades do Esta-
do, 187 vehículos e 27 medios aéreos.
Franza, Italia,  Portugal e Marrocos tamén
se sumaron ao operativo para facerlle
fronte á vaga de lumes forestais que pade-
ce o noso País.

Na provincia de Pontevedra, incor-
poráronse ao dispositivo 23 profesionais
procedentes de Andalucía, cunha brigada
especializada e máis un grupo de apoio
loxístico. Trouxeron tamén un helicóptero
de coordenación e dous helicópteros de
transporte e extinción. Operan ademais
nesta provincia os efectivos que enviou
Castela A Mancha, con 51 bombeiros e
oito motobombas; e os de Castela León,
con dúas brigadas, dúas motobombas,
dous axentes e un técnico de coorde-
nación. Da Deputación de Córdoba
traballan cinco persoas, unha motobomba

e un todoterreo. Jaén desprazou catro
persoas e un helicóptero. A Dirección
General de la Biodiversidad trasladou 69
bombeiros e unha motobomba.

Os medios procedentes de Estremadura
son 20 bombeiros que conforman dúas
brigadas e dúas motobombas. As BRIF de
Tabuyo e de Iglesuela, integradas por 21
persoas cada unha, desprazáronse tamén
até a provincia de Pontevedra. Ponferrada
enviou unha brigada de 8 profesionais e da
Comunidade Valen-ciana chegaron 64
bombeiros nun avión militar cun hidroavión
anfibio e un de carga en terra.

De Euskadi achegáronse até a provincia de
Ourense sete bombeiros urbanos de Vitoria,
cunha motobomba de 3.500 litros e un
pick-up; e oito bombeiros de Bilbao cunha
motobomba de 8.500 litros e un vehículo
lixeiro. De Cantabria mobilizáronse 24
profesionais con tres vehículos todoterreo,
un vehículo con material contraincendios
e dúas motobombas, que foron trasladados
á provincia de Lugo.
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*Dados a día 11 de Agosto

MEDIOS NA LOITA CONTRA O LUME

Brigadas
Profesionais
Helicópteros
Hidroavións
Motobombas
Maquinaria pesada

509
Máis de 6.000
14
18
Arredor de 250
40 unidades

Axuda na provincia da Coruña

Na provincia da Coruña actúan os
medios chegados de Asturias, formados
por 43 bombeiros, catro motobombas,
catro pick-up, seis todoterreos e un
helicóptero. De Baleares chegou unha
brigada integrada por 10 profesionais
de extinción.

Madrid trasladou tres motobombas,
dous Uros, un pick-up, un vehículo man-
do e un vehículo de apoio, manexados
por 33 persoas que operan nos concellos

limítrofes con Santiago de Compostela.
Ademais, dispuxo de 31 bombeiros
cunha motobomba e un helicóptero
trasladados a incendios da provincia da
Coruña. Navarra incorporou ao dispo-
sitivo 14 bombeiros con dúas moto-
bombas e tres todoterreos que actúan
nas inmediacións de Santiago de Com-
postela. A Rioxa trasladou un enxeñeiro
de montes, un garda forestal e unha
brigada de oito persoas que traballan
cunha motobomba na comarca de
Santiago.

Procedentes doutros estados figuran dous
hidroavións franceses e dous italianos,
ademais dos 70 bombeiros portugueses
que actúan en incendios na provincia de
Ourense.

A CONSELLARÍA DO BNG
INVESTIU UN 15 POR CENTO MÁIS
NA LOITA CONTRA O LUME QUE
O PP

A Consellaría do Medio Rural destina este
ano á loita contra os incencios un total de
70 millóns de euros, o que supón 27 euros
por habitante, o cantidade máis elevada do
Estado Español. Ademáis, este partida para
a loita contra o lume incrementouse nun
15 por cento respeito á 2005, cando o
orzamento aínda foi xestionado polo
goberno do PP na Xunta.

Ademáis, de investir máis na loita contra o
lume, o BNG mellorou o dispositivo coa
criación dunha brigada de intervención
especial formada por 50 persoas; no
incremento do número de cámaras termo-
gráficas, ou na selección seria de persoal
cualificado para as brigadas consonte a
criterios profesionais e non a dedo e por
amiguismo político como viña realizando
o PP.

UN OPERATIVO COORDENADO

A Consellaría de Medio Rural coordena o
operativo propio, xunto co conveniado con
concellos e comunidades de montes
veciñais en man común, ademais das
incorporacións de medios humanos,
técnicos e aéreos recibidos mediante a
colaboración solidaria provenientes de
diversas comunidades do Estado, do
Ministerio de Medio Ambiente e da axuda
internacional. O obxectivo é facerlle fronte
de forma conxunta á vaga de incendios
forestais que padece o noso País.

O dispositivo contra incendios traballa de
forma coordenada co operativo despregado
por Protección civil, bombeiros, forzas de
seguridade, exército e voluntariado. Empre-
sas, cooperativas agrarias, confrarías de
pescadores e colectivos sociais organizados
tamén sumaron a súa colaboración na loita
contra o lume.
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A Consellaría de Innovación e Industria vai
tomar medidas para evitar prexuízos ao turismo

O conselleiro de Innovación e Industria,
o nacionalista Fernando Blanco, quixo
tranquilizar ao sector turístico galego,
e comprometeuse a tomar medidas que
eviten posíbeis prexuízos ante a vaga
de incendios. Celebrouse unha reunión
coas asociacións dos empresarios da
hostalaría, á que acudiron o director
xeral de turismo, Rubén Lois, e o propio
conselleiro.

Blanco recordou que os incendios só
afectaron puntualmente a algún
estabelecemento -campings e casas
rurais- e animou aos turistas a seguir
vindo ao noso país, ao tempo que se
comprometeu a reforzar os servizos de
información turística. Ademais, elabo-
rarase un informe que avalíe os posíbeis
efectos adversos sobre a imaxe do país
e as perdas por cancelacións.

Por outra parte, a rede de albergues do
Camiño de Santiago e a residencia de
estudantes do Centro Superior de
Hostelaría serven de aloxamento para
os membros das brigadas chegadas de
fóra de Galiza.

O goberno galego organiza a
colaboración cidadá

A necesidade de combater o lume fai
que varios departamentos da Xunta
colaboren con Medio Rural no seu
despregue de medios. Desde a Vice-
presidencia púxose en marcha o
Teléfono en Defensa do Monte galego
(900 400 800) para canalizar todo o
voluntariado. Através deste número
estanse a canalizar as innumerábeis
mostras de axuda e solidariedade
recibidas.

O goberno galego roga a toda a pobo-
ación que queira colaborar nestas
labores que concentre neste número
todas as súas chamadas, para dar os
seus dados, para aportar suxerencias
ou calquera outro tipo de colaboracións.
Este número operaba antes coma o
teléfono solidario da Dirección Xeral de
Xuventude e reconverteuse para atender
de forma ininterrompida todas as
chamadas relacionadas co dispositivo
contra incendios forestais.
As persoas que chamen a este teléfono
son incorporadas a traballos de apoio

á loita contra o lume (loxística, vixiancia
dos montes), aínda que non a tarefas de
extinción, por motivos obvios de seguri-
dade. A excepción a esta norma son aqueles
con experiencia profesional neste tipo de
traballos. Anxo Quintana, vicepresidente da
Xunta, expresou o seu agradecemento a
todos os que defenden o patrimonio
colectivo e dixo sentirse “orgulloso de
formar parte dun Goberno que ten que
atender unha cidadanía coma esta”.

A importancia da prevención

Toda esta colaboración será insuficiente se
os galegos e galegas non se conciencian
da importancia de pór en valor os nosos
montes. Desde a Consellaría de Medio Rural
e dacordo co programa do Bloque Naciona-
lista Galego, consideran importante aprovei-
tar a actual crise para concienciar aos
cidadáns do deber de responsabilizarse de
manter desbrozados os terreos forestais,
para que o estrume non faga de com-
bustíbel. A fragmentación da propiedade
da terra en Galiza -e polo tanto do monte-
dificulta esta  tarefa, mais iso non debe ser
excusa para que cada proprietario deixe de
cumprir as súas obrigas.
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Montserrat Pernas Bellas é a xefa do gabinete de Comunicación da Consellaría de Medio Rural, onde traballa desde
agosto do pasado ano. Entre a inxente laboura coa que se atopa todo o persoal deste departamento, conseguimos
que dedicase uns minutos para atender ao boletín do BNG.

-Supoño que estes serán os días de
máis traballo do ano...

Si, desgrazadamente é así. No gabinete
de Medio Rural xa se prevía unha
situación de moito traballo durante o
verán, e por iso se articularon diversos
mecanismos informativos cara aos
medios e cara á sociedade a través da
páxina web da Consellaría. Antes de que
comezase esta vaga de incendios, o 4
de agosto, subíamos á web dúas
actualizacións diarias cos incendios
activos e controlados nese mesmo
momento (á unha e ás sete da tarde),
ademais dun parametrizado/resumo co
número total de incendios que se
produciran o día anterior e a superficie
afectada. Pero, ante a situación de
emerxencia que se desencadeou
triplicáronse as peticións informativas,
as chamadas de medios internacionais
ou doutras partes do Estado, aos que,
ademais, hai que subministrarlles moita
información de contexto.

O volume de traballo obrigounos a
organizar quendas desde as sete da
mañá até as dúas da noite, os días máis
complicados, e a botar man doutras
compañeiras de gabinetes de prensa
das Consellarías do BNG. De todos os
xeitos, o traballo de comunicación non
é o máis extenuante que se está facendo
nestes intres na Consellaría. Aproveito
para recoñecer o labor de todas as
persoas que forman parte do dispositivo
de extinción. Toda a información que
nós manexamos se debe ao traballo de
toda esta xente que, malia a comple-
xidade da situación, nos proporciona
dados actualizados dos incendios,
estatísticas, comparativas, etc, e conti-
núa traballando nas bases de dados da
Consellaría que logo permitirán facer os
cálculos exactos da afectación dos
incendios e a avaliación dos danos.

-Que ambiente se vive na consellaría?

Pois como é lóxico de moita
preocupación pola dimensión dos
incendios declarados. Como xa dicía

antes hai un sentimento de equipo moi
forte, todo o persoal está contribuíndo
na xestión desta problemática. Hai
persoas que están organizando o
aloxamento e avituallamento de todo o
continxente que veu de fóra para
colaborar nos labores de extinción,
vixilancia e protección cidadá. Ese
traballo tamén é importantísimo porque
na xestión desta crise hai moitos frontes
e, nestes intres, calquera axuda é ben
recibida.

-A política de transparencia informativa
contrasta coa do anterior executivo...

Si, ademais de que calquera goberno
ten a obriga legal e moral de informar á
cidadanía do que está pasando, desde
o departamento de comunicación de
Medio Rural sabemos que nunha
situación de crise este servizo se fai
aínda máis necesario. Está máis que
comprobado, tanto por estudos
contrastados como pola análise doutras
situacións de emerxencia similares -
como os atentados do 11-M, a catástrofe
do Prestige ou a crise das vacas tolas-
que a sociedade precisa información real
e cada pouco tempo do que está
ocorrendo, sen que se minimicen as
súas consecuencias. A técnica de ocultar
dados, ademais de non ser lícita, é unha
estratexia totalmente errónea porque a
cidadanía está vendo cos seus propios
ollos as consecuencias da catástrofe e
os membros do goberno perderán toda
a súa credibilidade se intentan enganala.
Hai que asumir responsabilidades e dar
explicacións a través dos medios, porque
son o principal enlace coa sociedade.
Neste sentido, en prensa de Medio Rural
temos sorte porque os responsábeis
políticos entenden perfectamente que -
malia que a situación é moi complicada-
 é necesario atender todas as solicitudes
de entrevistas. A audiencia precisa
visualizar nunha persoa a xestión que
se está facendo e, sobre todo, escoitar
a verdade.

Así pois, durante estes días continuamos
dando información actualizada do

número e estado dos incendios, concertando
numerosas entrevistas cos responsábeis da
Consellaría, elaborando notas de prensa sobre o
dispositivo que se foi incorporando desde fóra e,
incluso, atendendo a moitos particulares
interesados por saber como está a situación.

-Cantas chamadas atendedes ao día?

Non as puidemos cuantificar, pero creo que non
esaxero se digo que nalgunha xornada recibimos
perto das mil chamadas. Temos tres liñas
telefónicas habilitadas e intentamos buscar
fórmulas para que o persoal que veu de reforzo
nos puidese axudar desde outros números de
teléfono porque o que acostuma a suceder é que
as chamadas se concentran sobre todo nunhas
determinadas horas do día.

-Que tipo de información demandan os
xornalistas?

A súa principal pergunta xira arredor do número
de lumes que están activos, controlados ou
extinguidos e cales son os que revisten maior
gravidade. As radios sempre chaman a primeira
hora porque precisan dados para os informativos
matinais. Despois explicámoslles onde se sitúan
os incendios máis preocupantes para que poidan
ir gravalos, facer conexións en directo ou tomar
imaxes ou fotografías. Desde o departamento de
prensa, dicimos en todo momento o que está
pasando e onde están as situacións máis
complicadas.

“Por primeira vez, Galiza ten un
goberno que di a verdade en tempo real”
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