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Os socialistas e os alcaldes da Montaña reclaman 
das axudas p ara razas autóctonas que suprimi

 
O secretario provincial, o senador e os rexedores c oñeceron como lles afecta aos 
agricultores da Montaña, unha das zonas máis afecta das pola medida, o drástico recorte do 
Goberno galego que supón unha importante merma de i ngresos 

A Consellería de Medio Rural rexeitou o 85% das peticións formula das polos gandeiros da 
provincia, conseguindo así reducir a aportación con cedida 
máis de 1´7 millóns de euros percibidos no
 
Santín denuncia o recorte da Xunta nesta 
europeos, e que supoñen un complemento para as rend as agrarias
poboación e a manter a actividade en zonas menos de senvolvidas, como é o caso da 
Montaña 
 
BECERREÁ, 19DE MAIO DE 2014
Senador lucense –Ricardo Varela
Galicia o mantemento das axudas 
que na provincia ascenden a preto do 70%.
merma de ingresos que supón para o sector”, os 
días 19 de cada mes, Becerreá acolle a ducias de gandeiros con motivo da fei
coñecer de primeira man como lles afecta esta medida aos agricultores da Montaña; unha das 
zonas máis afectadas pola medida do Goberno galego.
 
“Rexeitamos que a Consellería 
aprobadas as axudas. Esta xente fixo un gasto comprando estas reses, comprometéndose a 
traballar dunha determinada maneira e incluso se formaron para poder facelo. Pero
propia Xunta a que está incumprindo o pactado, establecendo criterios de rep
e reducindo os fondos”. Por este motivo
mesmos”, pois “os gandeiros xa est
gasóleo”, indicou. 
 
As cifras na provincia  
Na provincia de Lugo son máis de 150
anualidades anteriores. En total, 
906, é dicir, a Consellería de Medio Rural rexeitou o 85% das petic
destas, máis de 680 cumprían os requisitos establecidos na convocatoria, foron rexeitadas por falta 
de crédito. En total, repartíronse preto de 600.000 euros, unha cantidade sensiblemente inferior aos 
máis de 1,7 millóns concedidos
 
“Non é de recibo que a Xunta aplique un recorte masivo, pese a que os gandeiros cumpriron cos 
seus compromiso”, indicou Santín, quen lembrou que esta liña de subvenci
europeos, e que non só supoñen un complemento ás rendas agrarias, sen
poboación e a manter a actividade en zonas menos desenvolvidas, como a Montaña, onde teñen 
máis peso as explotacións de carne.
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Os socialistas e os alcaldes da Montaña reclaman á Xunta 
ara razas autóctonas que suprimi u aos gandeiros 

lucenses 

O secretario provincial, o senador e os rexedores c oñeceron como lles afecta aos 
agricultores da Montaña, unha das zonas máis afecta das pola medida, o drástico recorte do 
Goberno galego que supón unha importante merma de i ngresos  

 
de Medio Rural rexeitou o 85% das peticións formula das polos gandeiros da 

provincia, conseguindo así reducir a aportación con cedida ata os 600.000 euros
máis de 1´7 millóns de euros percibidos no  2008 

Santín denuncia o recorte da Xunta nesta liña de subvencións que procede
europeos, e que supoñen un complemento para as rend as agrarias  e 
poboación e a manter a actividade en zonas menos de senvolvidas, como é o caso da 

DE MAIO DE 2014.- O secretario provincial –Juan Carlos González Santín
Ricardo Varela-  e os alcaldes da Montaña reclamaron este luns 

axudas para razas autóctonas que suprimiu aos gandeiros lucenses
ascenden a preto do 70%. Deste xeito, alertados por tan “drástico recorte e pola 

merma de ingresos que supón para o sector”, os socialistas, aproveitaron que hoxe, ao igual que os 
días 19 de cada mes, Becerreá acolle a ducias de gandeiros con motivo da fei

como lles afecta esta medida aos agricultores da Montaña; unha das 
zonas máis afectadas pola medida do Goberno galego. 

a Consellería incumpra o compromiso de cinco anos cos gandeiros que tiñan 
. Esta xente fixo un gasto comprando estas reses, comprometéndose a 

traballar dunha determinada maneira e incluso se formaron para poder facelo. Pero
Xunta a que está incumprindo o pactado, establecendo criterios de reparto de forma unilateral 

Por este motivo, González Santín lamentou que “
“os gandeiros xa están asfixiados polo recorte da PAC, pola suba dos pensos ou do 

provincia de Lugo son máis de 150 os gandeiros que se beneficiaban destas subvencións
En total, en 2014 presentáronse 1.064 solicitudes, das que

906, é dicir, a Consellería de Medio Rural rexeitou o 85% das peticións.Asimesmo, malia que 
, máis de 680 cumprían os requisitos establecidos na convocatoria, foron rexeitadas por falta 

de crédito. En total, repartíronse preto de 600.000 euros, unha cantidade sensiblemente inferior aos 
máis de 1,7 millóns concedidos en 2008.  

“Non é de recibo que a Xunta aplique un recorte masivo, pese a que os gandeiros cumpriron cos 
seus compromiso”, indicou Santín, quen lembrou que esta liña de subvencións procede de
europeos, e que non só supoñen un complemento ás rendas agrarias, senón que contribúen
poboación e a manter a actividade en zonas menos desenvolvidas, como a Montaña, onde teñen 
máis peso as explotacións de carne. 
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á Xunta o 70% 
u aos gandeiros 

O secretario provincial, o senador e os rexedores c oñeceron como lles afecta aos 
agricultores da Montaña, unha das zonas máis afecta das pola medida, o drástico recorte do 

de Medio Rural rexeitou o 85% das peticións formula das polos gandeiros da 
ata os 600.000 euros , fronte os 

procede n de fondos 
e contribúen a fixar 

poboación e a manter a actividade en zonas menos de senvolvidas, como é o caso da 

Juan Carlos González Santín-, o 
e os alcaldes da Montaña reclamaron este luns á Xunta de 

u aos gandeiros lucenses, e 
Deste xeito, alertados por tan “drástico recorte e pola 

, aproveitaron que hoxe, ao igual que os 
días 19 de cada mes, Becerreá acolle a ducias de gandeiros con motivo da feira de gando, para 

como lles afecta esta medida aos agricultores da Montaña; unha das 

incumpra o compromiso de cinco anos cos gandeiros que tiñan 
. Esta xente fixo un gasto comprando estas reses, comprometéndose a 

traballar dunha determinada maneira e incluso se formaron para poder facelo. Pero, agora,é a 
arto de forma unilateral 

ín lamentou que “sempre paguen os 
uba dos pensos ou do 

os gandeiros que se beneficiaban destas subvencións nas 
áronse 1.064 solicitudes, das que foron denegadas 

Asimesmo, malia que 
, máis de 680 cumprían os requisitos establecidos na convocatoria, foron rexeitadas por falta 

de crédito. En total, repartíronse preto de 600.000 euros, unha cantidade sensiblemente inferior aos 

“Non é de recibo que a Xunta aplique un recorte masivo, pese a que os gandeiros cumpriron cos 
óns procede de fondos 

ón que contribúen a fixar 
poboación e a manter a actividade en zonas menos desenvolvidas, como a Montaña, onde teñen 
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Estas subvencións foron convocadas en 2008 por un período de cinco anos, a través do 
compromiso asumido polo Executivo autonómico e os propios gandeiros. Co recorte aplicado, Lugo 
e Ourense son as provincias máis afectadas, pois os produtores deste tipo de razas perden de 
media uns 100 euros por vaca. Na provincia, o
principalmente Baralla, Becerreá, Lánca
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onvocadas en 2008 por un período de cinco anos, a través do 
compromiso asumido polo Executivo autonómico e os propios gandeiros. Co recorte aplicado, Lugo 
e Ourense son as provincias máis afectadas, pois os produtores deste tipo de razas perden de 

s 100 euros por vaca. Na provincia, os concellos que resultaron máis afectados con son 
principalmente Baralla, Becerreá, Láncara, O Corgo, Cervantes, Paradela e Pedrafita.
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onvocadas en 2008 por un período de cinco anos, a través do 
compromiso asumido polo Executivo autonómico e os propios gandeiros. Co recorte aplicado, Lugo 
e Ourense son as provincias máis afectadas, pois os produtores deste tipo de razas perden de 

s concellos que resultaron máis afectados con son 
O Corgo, Cervantes, Paradela e Pedrafita. 


