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Soportaron
os veciños de
Pontevedra
demasiado tempo a
presenza de Ence?
Un pontevedrés nado en
1958, o ano en que se
creou a pasteira, terá 60
anos en 2018, cando
acabe a concesión. Hai
decenas de miles de
veciños que non pasaron
nin un día da súa vida sen
aspirar o fume, soportar
os cheiros e sufrir a
presenza desta industria
contaminante a poucos
metros dos seus fogares.
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ESTAMOS SOBRADOS DE PUBLICIDADE DE
ENCE. DESDE HAI ANOS, SOPORTAMOS
CHEIROS E FUMES, PERO TAMÉN O IMPACTO
MEDIÁTICO E PROPAGANDÍSTICO PROMOVIDO
POR UNHA EMPRESA QUE NON QUERE
MARCHAR DE LOURIZÁN PARA DEVOLVER O
ESPAZO MARÍTIMO TERRESTRE PRIVATIZADO
DURANTE A DICTADURA.

POR ISO ELABORAMOS ESTE LIBRO BRANCO.
PARA DESENMASCARAR ESE OUTRO CHEIRO
QUE PRODUCE ENCE: O DA MANIPULACIÓN
INFORMATIVA. AQUÍ TEDES, EN FORMATO DE
PREGUNTAS E RESPOSTAS, INFORMACIÓN
LIBRE SOBRE A ENORME HIPOTECA QUE
SIGNIFICA ENCE PARA A RÍA DE PONTEVEDRA.
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Ence ao descuberto

Qué é Ence?
Ence é unha fábrica de pasta de papel branquexado, segundo recolle a
Autorización Ambiental Integrada (AAI) outorgada pola Secretaría Xeral de
Calidade e de Avaliación ambiental da Xunta de Galicia. Ten a súa sede en na
rúa Castellana, nº 35, 1º planta, Madrid, é dicir, que e liquida o imposto de
sociedades na capital do Estado e non en Pontevedra nin en Galiza.
Quen foi o promotor da súa instalación na ría?
O goberno de Franco, a través dunha concesión outorgada por orde ministerial
do 13 de xuño de 1958 ao Instituto Nacional de Industria (INI). Posteriormente
foi transferida por orde ministerial do 6 de maio de 1959 á Empresa Nacional
de Celulosa SA (ENCE) e por orde ministerial do 28 de xullo de 1970 á Empresa
Nacional de Celulosas SA.
Como acolleron os veciños esta instalación?
Dende o primeiro momento houbo unha forte contestación social, reprimida polas
forzas policiais e militares coas eficaces mañas do réxime franquista, xa que
eran moitas as persoas -as máis delas mulleres- que vían como perigaba o seu
sustento, e outras que vían como se hipotecaba o desenvolvemento urbano do
eixo Pontevedra-Marín.
Aínda que con altibaixos e as máis das veces silenciada polas autoridades e
os medios de comunicación da época, a protesta foi permanente na comarca
e así colectivos ecoloxistas como ADEGA ou ALBE (Asociación de Biólogos),
e anos máis tarde APDR ou Salvemos Pontevedra, mantiveron e manteñen
7 | Libro Branco de Ence

acesa a oposición ao complexo. Tampouco hai que esquecer a oposición social
realizada polos propios veciños de Lourizán ou pola Federación “Castelao”. Hoxe
a composición da Corporación municipal e un reflexo democrático do sentir da
cidade, con 17 concelleiros contra a permanencia en Lourizán e só 8 a favor dela.
Hoxe, a composición da Corporación Municipal é un reflexo democrático do sentir
da cidade, con 17 concelleiros contra a permanencia en Lourizán e só 8 a favor.
Como se privatizou a fábrica?
Ence comeza o seu proceso de privatización no ano 1995 coa venda do
18,8% das acción que até ese momento eran da SEPI (Sociedade Estatal
de Participacións Industrias) e remata no 2001. A entidade financeira Caixa
Galicia era o socio de referencia cando Juan Luis Arregui se fixo cargo do grupo
empresarial.
Quen son actualmente os propietarios?
O accionista maioritario é o empresario vasco Juan Luis Arregui quen preside
o consello de administración da compañía dende o ano 2006. Ignacio de
Colmenares, Javier Echenique, José Ignacio Comengue, Pascual Fernández, Óscar
Arregui, Víctor Urrutia, Gustavo Macías, Isabel Tocino, José Carlos del Álamo, José
Guillermo Zubía, Pedro Barato e Fernando Abril-Martorell séntanse no consello de
administración da firma. Ningún é pontevedrés nin galego.
Canto pagaron pola empresa cando foi privatizada?
O 51% da empresa pertencía ao Estado en 2001. Foi vendida no verán dese
ano a Caixa Galicia, Banco Zaragozano e Hispamarket (Bankinter) por uns 230
millóns de euros, se ben tiñan a obriga de investir 841 millóns de euros máis nas
fábricas. Outros interesados foron un consorcio de Sonae, Banco Pastor, Silvanus
e Foresgal.
Sabíase xa daquela que tiña que pechar en 2018?
O consorcio encabezado por Caixa Galicia mercou a empresa sabendo que en
2018 tiña que parar a súa produción en Lourizán, polo que a prórroga sería en
realidade un fraude, xa que se pagou o valor da empresa até ese ano. É un claro
caso de rapiña empresarial ligada ao sector público, no que se estima que ten
moito que ver que destacados cargos dos gobernos do PP ocupen varios asentos
no Consello de Administración.
Porque a empresa di que é imposible o traslado?
Porque Ence só pensa no seu beneficio económico e non quere asumir os custes
do traslado e o prezo do novo terreo. Din que lles resulta máis barato pagar
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todos os favores que sexan necesarios pagar para permanecer en Lourizán, que
trasladarse. Todas as empresas queren lograr o máximo beneficio para fornecer
as carteiras dos seus propietarios.
Ence pretende seguir utilizando gratis o terreo público?
Iso é o que manifesta públicamente: quere continuar utilizando gratuitamente
os recheos de Lourizán, o que supón un agravio comparativo para milleiros de
empresarios e emprendedores. Que ocorriría se unha persoa se dirixe ao Estado,
á Xunta ou ao Concello para solicitar que se lle ofrezan terreos gratis para montar
unha empresa? Probablemente se lle informe de que iso non se fai así. Que se
desexa montar unha fábrica debe adquirir ou alugar un espazo axeitado para
instalala.
Canto nos costa a presenza de Ence en Lourizán?
Non é doado cuantificar este extremo. En calquera caso, é preciso poñer nunha
balanza dúas cousas: Unha, quen son os principais beneficiarios dos terreos na
actualidade; e outra, quen se beneficiaría se a empresa devolvese os terreos
aos seus verdadeiros propietarios (os pontevedreses). Actualmente o beneficio
da explotación do terreo público vai unicamente a parar ás mans dos accionistas
da compañía. Os beneficios derivados do traslado estarían socialmente máis
repartidos, especialmente cara aos sectores acuícola-marisqueiro, turístico
e inmobiliario, xa que permitiría un desenvolvemento de zonas de Salcedo
e Lourizán que hoxe están ermas debido á proximidade de tan indesexable
veciñanza.
Canto diñeiro destina Ence a publicidade?
É moi difícil de coñecer ese dato, pero ese investimento só ten como finalidade
que os demáis pensemos que Ence é imprescindible para o futuro de Pontevedra.
Ence non vende nengún produto aos pontevedreses, como fai unha panadería
ou un taller de coches. Ence inviste nos medios para convencernos das súas
bondades, con mentiras como “Compromiso cos veciños”, “Xeramos 5.000
empregos en Pontevedra” ou “Imos eliminar os olores”, que a forza de repetilas,
algúns poden chegar a crer que son realidade.
Cambiou a estratexia de comunicación dun tempo a esta parte?
No fondo non, pero si nas formas. Hai dez anos eran moito máis agresivos.
Facían menos publicidade, pero empregaban outros medios como a compra de
equipos deportivos e o patrocinio de medios que incluían informacións contrarias
ao goberno municipal e a todos os que non seguían as ordes da empresa. En
2015, a estratexia semella máis “civilizada” a través de edulcoradas campañas
de publicidade e facendo crer que moitos pontevedreses están encantados coa
empresa na súa ubicación actual. Pero só é publicidade, argumentos mentirosos
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para disfrazar unha fábrica que xera gravísimos problemas ambientais, máis unha
vez un xeito de mercar vontades e estómagos agradecidos. Tamén patrocinan
episodios de interese humano relacionados coa saúde, exposicións de arte,
becas, etc... unha miserenta partida nos millonarios orzamentos da empresa,
que paga 202.000 euros ao ano a Juan Luis Arregui por presidir o Consello e
65.000 a José Carlos del Álamo (ex conselleiro da Xunta do PP) por sentarse nel.
En total, os 11 membros do Consello de Administración cobran case un millón de
euros.
Existe algún vencello entre o PP e Ence?
Hai varias persoas que utilizaron claramante a porta xiratoria. Tras pasar por
altos cargos da administración pública acabaron no Consello de Administración
de Ence. Isabel Tocino Biscarolasaga, quen foi ministra de Medio Ambiente no
Goberno de José María Aznar, durante o período 1996-2000; José Carlos del
Álamo Jiménez, que foi director xeral de Montes e Medio Ambiente Natural da
Xunta de Galicia (1990-1996) e en xuño de 1996 foi nomeado director xeral de
Conservación da Natureza do Ministerio de Medio Ambiente e vicepresidente
do Organismo Autónomo de Parques Nacionais. Un ano máis tarde, en 1997,
incoporouse ao goberno de Fraga como conselleiro de Medio Ambiente, até
2003. Tamén está Pascual Fernández Martínez, que foi Secretario de Estado de
Augas e Costas do Goberno de Aznar, con Jaume Matas como ministro de Medio
Ambiente. Hoxe é decano do Colexio de Economistas de Madrid.
Algún cargo máis da empresa está relacionado co poder político e
empresarial?
Unha alta funcionaria autonómica, María José Ecehevarría, subdirectora xeral de
Coordinación Ambiental da Xunta de Galiza é familiar do director da fábrica de
Ence-Pontevedra, Antonio Casal. Outro membro do Consello de Administración é
Fernando Abril Martorell, fillo de quen fora vicepresidente do Goberno e Ministro
de Economía cos primeiros gobernos de Adolfo Suárez (1978-80). Pedro Barato
Triguero foi secretario da organización empresarial agraria Asaja, próxima ao PP.
José Guillermo Zubía encabezou a CEOE vasca, chamada Confebask. Outros
significados empresarios son Victor Urrutia Vallejo e José Ignacio Comenge, dous
membros do Consello da unificada Cocacola Iberian, que pretendían ilicitamente
pechar plantas da compañía. Tamén forman parte o empresario do aceiro Ignacio
Colmenares (é o conselleiro delegado) e Javier Echenique, relacionado con
Repsol, o Banco Sabadell e a construtora ACS.
Canto gañarían os propietarios actuais de Ence se a Xunta e o Estado
prorrogan a concesión de Lourizán?
Soe barallarse que a operación de “regalar” a permanencia de Ence en Lourizán
pode reportar aos propietarios uns 2.000 millóns de euros entre o que aforran
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quedando aquí, e o que deixarían de ganar se tivesen que entregar os terreos.
Ademais compre lembrar que mercaron a empresa a prezo de saldo, porque só
estaba autorizada a producir ata 2018.
Non terían que facer o traslado da factoría cuxo custe eles mesmos estimaron
en arredor de 700 millóns de euros; nin pagar a compra ou aluguer dos novos
terreos para construír unha nova fábrica máis a dotación dos servizos necesarios
para desenvolver a actividade industrial. E tampouco terían que afrontar un
investimento millonario para cumprir coa obriga legal de que, ao caducar a
concesión, hai que sanear e deixar os terreos ocupados en dominio público no
seu estado inicial ou o máis preto que se poida. A todo esto hai que engadir os
beneficios anuais que veñen obtendo. Por exemplo, no ano 2014 declararon un
resultado neto de 140,9 millóns de euros de beneficios.
Está a aproveitar Ence a actual crise económica para presionar aos
veciños de Pontevedra?
Si. A actual situación de desemprego xeralizado en todo o país está a ser
utilizada pola empresa. É unha trampa. A prórroga que quere Ence é para, polo
menos, 50 anos. Está claro que durante todo ese tempo os índices de emprego
poden mellorar notablemente, Ence seguiría onde está aínda que se alcanzase o
pleno emprego en 5, en 10, en 20 ou en 40 anos.
Cantos postos de traballo xera Ence?
270 traballadores na fábrica e 96 nas Oficinas Centrais, segundo o censo
de persoal actualizado polos sindicatos que están no comité en outubro de
2015. Total 366. Algúns axentes sociais, e especialmente a forte publicidade
institucional da empresa, multiplican por dez calquera posto de traballo
vencellado ao emprego industrial, polo que estiman en 3.600 os empregos
asociados a Ence, o que resulta unha enorme esaxeración.
Canto supón o emprego de Ence no mercado laboral de Pontevedra?
Se todos os traballadores de Ence foran de Pontevedra e tomando como
referencia os datos de afiliación á Seguridade Social de setembro de 2015 - o
mes pechou con 32.564 persoas en alta laboral- os 366 postos de traballo da
pasteira suporían o 1,1% do emprego da cidade. Porén o peso laboral real é
menor, xa que unha porcentaxe por determinar da plantilla vive noutros concellos
da comarca.
Cal foi a evolución do emprego na fábrica?
Ence chegou a ter arredor de 500 raballadores na planta de Celulosas de
Lourizán, preto dun 40% máis dos que conta na actualidade. Hai dous anos a
compañía levou adiante un ERE que arrancou co obxectivo de despedir a 144
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traballadores en todo o grupo, 39 deles en Pontevedra. Ao final o expediente
quedou na metade.
Existe algunha garantía de que manteñan o emprego?
Non. Todo fai sospeitar que están contendo os despidos e mesmo facendo novas
contratacións mentres non obteñen o permiso para explotar gratis Lourizán
outra chea de anos. De feito, o emprego de Ence foi minguando ao longo das
últimas décadas. Neste momento os postos de traballo dos seus empregados é
o único argumento que utiliza a empresa para chantaxear á opinión pública cun
asunto co que a sociedade está moi sensibilizada, cando o que está en xogo son
realmente os grandísimos beneficios que os propietarios obterán coa prórroga
que o PP lles quere regalar.
Laboralmente, será capaz Pontevedra de sobrevivir sen Ence?
Non só será capaz, senón que a desaparición desta fábrica de Lourizán sería
o cumio da reforma urbana e territorial que vén realizando a cidade desde que
comezou este século XXI. Todos os empregos son importantes, pero a nivel
relativo. Esta fábrica xera únicamente o 1,1% do emprego da cidade (supoñendo
que todos os traballadores vivisen na capital). A realidade constatábel é que Ence
impide a creación de emprego na comarca e vén destruíndo postos de traballo
directamente na propia fábrica; indirectamente nos sectores primarios ao destruir
recursos naturais, e de forma inducida ao imposibilitar a chegada de empresas
limpas.
Houbo outras empresas ou sectores nos que se perderon postos de
traballo?
Pontevedra está na media do nivel de emprego das sete cidades galegas,
aínda sendo a que ten a poboación máis nova de todas e a que máis medra.
A realidade laboral é dura en todo o país e obedece a causas estruturais,
e os concellos teñen pouca capacidade de creación de emprego, xa que as
competencias son da Xunta e o Estado. Varios sectores padeceron duras perdas
de emprego nos últimos anos, especialmente as relacionadas coa construción,
a promoción inmobiliaria, o sector público ou o Porto de Marín, no que
desapareceron centos de empregos na pesca. A diferencia deses procesos de
destrución de emprego con Ence é a chantaxe que está facendo a empresa para
quedar nun lugar que lles resulta unha ganga.
Cal é a fianza ambiental por posibles danos ao medio?
Segundo recolle a súa propia Autorización Ambiental Integrada (AAI) a súa fianza
ambiental é de 12.457 euros “para responder dos posibles danos que se poidan
causar ao medio ambiente e do seu custo de restauración, así como garantir o
cumprimento das obrigas que fronte á Administración se derivan da produción
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de residuos perigosos”. Hai que resaltar que Ence está considerada por todas
as administracións como unha industria de produción de residuos perigosos,
de feito está inscrita como produtor de residuos perigosos no Rexistro Xeral de
Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.
A mesma documentación recolle que as medidas de control dos riscos inherentes
aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas, data do ano
2010.
Como contamina a fábrica de Ence, chamada agora Centro de Operacións
de Lourizán?
Os dous grandes focos de contaminación de Ence son as súas emisións ao ar
e os verquidos (efluentes líquidos) á ría. Non existen nin por parte do Estado
nin por parte da Xunta inspeccións suficientes que garantan realmente os niveis
de emisións e o cumprimento da normativa europea ou estatal. O recente caso
Volkswagen é un claro exemplo do comportamento ambiental de moitas grandes
empresas e da falta de control por parte das autoridades competentes.
Que tipo de contaminantes bota a cheminea da fábrica?
Por exemplo, contaminantes derivados do xofre: sulfuro de hidróxeno (SH2),
dióxido de xofre (SO2) e mercaptanos, responsábeis directos dos malos cheiros
que identifican á planta de celulosas de Lourizán. Ademais tamén bota derivados
nitroxenados (NO3).
As emisións atmosféricas son legais? Afectan á saúde das persoas?
Exemplos como o escape de SO2 (dióxido de xofre) do 11 de agosto de 2013
amosan que, aínda dando por bo que a emisión situouse por debaixo dos límites
permitidos pola Autorización Ambiental Integrada (AAI), provocou molestias e
problemas de saúde entre os veciños que foron quen de dar a voz de alarma e
denunciar casos de irritabilidade nos ollos, insuficiencias respiratorias e outras
afeccións. Non habería, pois, que rebaixar os niveis autorizados na AAI?
Ata que punto pode afectar a contaminación de ENCE á saúde?
Desgraciadamente non existen estudos epidemiolóxicos actuais e rigorosos
que permitan tirar conclusións definitivas, xa que nunca foron atendidas pola
administración as peticións feitas neste senso. En calquera caso, sábese que
moitos dos contaminantes que bota Ence á atmosfera teñen efectos negativos
sobre a saúde, dun xeito particular no sistema respiratorio, ollos, mucosas e pel,
e mesmo que algún deles son carcinóxenos potenciais. Non se debe esquecer
tampouco que Ence foi condenada por danos á saúde das persoas nin que ao
longo da súa permanencia en Lourizán téñense producido numerosos episodios
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de molestias e afectacións na saúde das persoas como resposta ás emisións
e/ou escapes procedentes do complexo. Hoxe a realización dun amplo estudo
epidemiolóxico está truncado polo incendio do arquivo clínico do CHOP no ano
2004 que destruíu medio millón de historias médicas e deixou a Pontevedra sen
gran parte dos datos históricos que poderían ou non relacionar a contaminación
da fábrica de Lourizán con determinadas enfermidades.
Por que centra Ence a atención das emisións atmosféricas nos cheiros?
Os cheiros identifican a Ence e xeran queixas dos cidadáns, incluso dos que
non teñen unha actitude belixerante contra a pasteira. O seu plan anti olores,
posto en marcha hai tres anos ten como obxectivo acadar o cheiro cero, mais
non di nada de reducir a carga contaminante. Van rematar coa contaminación?
Trátase dun obxectivo
recorrente que
sempre resulta
ser unha mentira
propagandística;
xa no ano 1991
anunciaban que
tras o peche anual
da instalación,
reabriríase sen
cheiros e vinte anos
despois, repiten a
mesma cantinela
asegurando que
acadarán o cheiro
cero no 2014.
Como contamina e como se controlan os verquidos de Ence a ría de
Pontevedra?
A contaminación dos efluentes queda reflectida, entre outros, nos seguintes
parámetros: DBO (demanda biolóxica de osíxeno), DQO (demanda química de
Parámetros do control da AAI e a directiva europea
AAI Ence

Directiva 91/271/CEE

Solidos en suspensión (kg/dia)

2.250*

1.247,12

Demanda Química de Osíxeno (kg/dia)

9.000*

4.454

Demanda Biolóxica de Osíxeno (kg/dia)

2.250*

890,80

Fósforo total (kg/dia)

108

71,26

Nitróxeno Amoniacal (kg/dia)

810

534,48

* Estes valores considéranse como os límites máximos permitidos en media mensual, admitíndose valores punta de ata 12.000 kg/día ara
a DQO total, 3.000 Kg/día. Para a DBO e 2.800 kg/día para os sólidos en suspensión, sen que poida sobrepasarse a media mensual.
OS VALORES CORRESPONDENTES Á APLICACIÓN DA DIRECTIVA 271/CEE CALCÚLANSE EN FUNCIÓN DO VOLUME DE VERQUIDO
RECOÑECIDO POR ENCE
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osíxeno), sólidos en suspensión, fósforo e nitróxeno amoniacal. Canto máis altos
sexan os niveis, hai menos osíxeno e menos posibilidades de vida. Os límites
destes parámetros veñen fixados na AAI, cunha metodoloxía cuestionada, xa que
marca os valores da carga contaminante do verquido en kg/día cando, de acordo
co Real Decreto Lei 11/1995 que traspón a normativa europea 91/2717CEE tiña
que medirse tamén en mg/l, o que mudaría substancialmente o resultado.
Por que se fai así?
Mentras Ence e a Xunta consideran que aos seus verquidos non se lle pode
aplicar a lexislación de augas residuais urbanas, a propia lei (Lei 11/1995) deixa
claro que é de aplicación neste caso ao definir como augas urbanas “as augas
residuais domésticas ou a mestura destas con augas residuais industriais ou con
augas de escorrentía pluvial”.
Quen decidiu facelo deste xeito?
Non hai unha única resposta. Os ecoloxistas manteñen que foi unha suxestión de
Ence, atendida pola administración autonómica, cando se aprobou a AAI ao ser
sabedores da imposibilidade de acadar os niveis legais en mg/l. Resulta curioso
que a propia Ence envía á Xunta os datos de control da AAI tamén en mg/l o que
permite comprobar que incumpren en moitas ocasións a lexislación vixente para
DBO, DQO e sólidos e suspensión (ver cadro cos dous valores). Con anterioridade
os controis facíanse en mg/l.
Por que non se miden os coliformes, a primeira causa de contaminación
das augas da ría?
A AAI non esixe medir este parámetro ao considerar a Xunta que non é un
contaminante típico de industrias como Ence, senón exclusivo dos verquidos
domésticos. Poren hai estudos científicos que amosan que a de coliformes é
unha contaminación propia das industrias papeleiras, onde o proceso produtivo
xera condicións idóneas para a súa proliferación. Algunha inspección da Xunta dá
resultados realmente preocupantes: máis dun millón de unidades formadoras de
colonias (u.f.c.).
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Como inflúe esta contaminación (materia orgánica e coliformes) no
medio e na economía da comarca?
A falta de osíxeno disolto pode levar á diminución da poboación das especies
que viven na ría e mesmo a desaparición dalgunha delas, e non debemos
esquecer que se trata dunha zona cunha especial adicación ao marisqueo.
A cualificación do banco marisqueiro de Lourizán como zona C vén dada por
esta contaminación, non exclusiva de Ence aínda que a empresa ten unha
alta incidencia neste particular. Esta realidade ten unha evidente repercusión
sobre a economía e o emprego da xente que ten na explotación da ría o seu
sustento.
Como afecta o cheiro á imaxe da cidade?
A imaxe que milleiros de persoas de fóra de Pontevedra teñen da nosa
cidade é a do cheiro que se percibe desde a autoestrada. Ademais das
consecuencias para a saúde, as ameazas contaminantes, os perigos que xera,
é preciso valorar os perxuizos que esta empresa causa ao posicionamento
da capital como cidade atractiva para o turismo, e por extensión, a toda a ría
de Pontevedra (e nomeadamente aos concellos de Marín e Poio). A necesaria
liberación de Lourizán desta instalación conlevará un impresionante soporte
publicitario para o posicionamento de Pontevedra como destino moito máis
apetecible aínda do que xa é.
Canta auga consume Ence?
Ence ten unha captación exclusiva no río Lérez para o seu abastecemento
construída con fondos públicos. Esta captación déuselle polo Ministerio de
Obras públicas de 8 de marzo de 1958 e o 27 de novembro de 1968 (durante
a ditadura franquista) cun caudal máximo de 129.000 metros cúbicos/día.
O consumo de auga no ano 2010 foi de 32.200 metros cúbicos/día, segundo
recolle a súa auditoría. É dicir, consume ao ano case 12 millóns de metros
cúbicos de auga.

Consumo de auga
nos concellos da Ría
Pontevedra

14.400 m3/día

Poio

2.000

Sanxenxo

1.500

Marín

3.700

Bueu

700

Canta auga consume a cidade de Pontevedra?
Por facer unha comparativa, o río Lérez abastece a
Pontevedra e aos concellos da ría 22.300 metros
cúbicos/día, é dicir, uns 8 millóns de metros cúbicos
ao ano.
Canto debería pagar Ence polos canons de auga e
de coeficiente de vertedura?

Arredor de 10 millóns de euros ao ano, e na actualidade a Xunta lle factura
só uns 900.000 euros/ano. E existen dúbidas de que os estea abonando.
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Os veciños de Pontevedra pagan cada ano máis de 2,5 millóns por ambos
conceptos, a pesar de que consumen moito menos que Ence.
Canto deixa de pagar Ence polo consumo da auga, debido aos privilexios da Xunta
Consumo

m3/ano

Canto pagan?

Diferenza entre Ence e Pontevedra

Cidade de Pontevedra

5,2 millóns

2.500.000

Ence consume 6,8 millóns de m3 máis

Ence

12 millóns

900.000

Ence paga 1,6 millóns de euros menos

Que pasou co convenio de saneamento comprometido en 2001 co entón
conselleiro Cuiña?
Pois segundo recolle a propia auditoría de Ence, “asimismo se ha revertido
la provisión asociada al convenio de saneamiento al haber prescrito esta
obligación”.
Esto é, a Xunta regálalle -cando menos- máis do 80% dos impostos da auga, non
lle fai pagar arredor de 5 milóns de euros do coeficiente de vertedura, e aínda por
riba fai deixación de funcións ao non obrigar á empresa a investir ese 5,3 millóns
de euros en saneamento que até o 2013 a empresa tiña consignados nos seus
orzamentos.
Vivimos nun país cheo de bosques?
Non. Vivimos nun país cheo de plantacións, que é distinto. Os bosques son
complexos organismos con moita diversidade biolóxica. Mentres a plantación,
especialmente a de eucalipto, só produce madeira para o mercado. Mentres,
o bosque aporta valores moi importantes como distintos tipos de árbores,
vexetais, fauna, fungos, mel, forraxe, abono, leña, madeiras para usos locais non
industriais, fibras vexetais, etc. Ademais, inducen actividades humanas e naturais
como a conservación do solo, os recursos hídricos ou os microclimas. Cando se
mira ao monte, non estamos vendo bosque. Estamos vendo monte inzado só
de eucaliptos, descoidado e con facilidade para os incendios forestais. Son as
plantacións das que se benefician especialmente empresas como Ence.
Cando comezaron as plantacións de eucalipto?
Houbo unha primeira fase en que se utilizaba como árbore ornamental. Estímase que
foi traída de Australia por Frei Rosendo Salvado a mediados do XIX.
Como evolucionaron as plantacións?
Desenvolvéronse especialmente despois da Guerra Civil, a través do Patrimonio
Forestal do Estado. En principio primaban a plantación de piñeiros, pero máis
adiante optaron polo eucalipto, como especie de crecemento rápido. As celulosas
de Pontevedra nos anos 60 e Navia nos 70 provocaron as masivas plantacións
desta especie grazas ás subvencións da ditadura franquista. Co tempo, esta
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árbore convertiuse practicamente en única (cunha pequena porcentaxe de
piñeiros) nas superficies forestais de altitudes inferiores a 400 m sobre o mar.
Hai un dato espectacular: en 1987, Galiza contaba con 40.000 ha de eucalipto,
en 1997 con 170.000 e en 2009 con 375.000. Un ascenso meteórico.
Que ten que ver Ence co monocultivo do eucalipto en Galiza?
A existencia de ENCE en Pontevedra promove claramente o monocultivo de
eucalipto en amplas zonas de Galiza, especialmente preto do litoral. Norfor
é a filial encargada de conseguir que se plante eucalipto en todo o país. Das
1.400.000 ha da península ibérica, case 400.000 están en Galiza (650.000 en
Portugal e 156.000 en Andalucía, por exemplo, datos que demostran a altísima
intensidade deste monocultivo no noso país). Galiza é o primeiro produtor de
eucalipto do Estado, e éste o segundo produtor do mundo, tras Australia.
Como apoia a Xunta ao eucalipto?
O Plan Forestal de Galiza de 1992 prevía aumentar a superficie dedicada ao
eucalipto, e a Xunta estivo subvencionando as plantacións até principios do
século XXI, cando abandonou polo fortísimo crecemento rexistrado. Desde entón
financia a tecnoloxía aplicada á diversificación dos usos desta madeira, contribúe
a loitar contra o gorgullo (un insecto cruel con esta árbore) e, sobre todo, obrígase
a dispoñer dun importante efectivo de loita contra os lumes forestais.
Cústalle algo a Ence a loita contra os incendios forestais?
Non. Incluso benefícialle. Directamente, esta empresa —ou outras celulosas
portuguesas—, principais beneficiarias da esaxerada eucaliptización, non
aportan nin un euro para esta lacra. Antes ben, pode chegar a beneficiarse, xa
que boa parte da madeira queimada aínda ten algo de valor para eles, e poden
mercala a prezos inferiores. En lugar duns 30 euros a tm, o prezo da árbore coa
coda queimada pode baixar ata 9. Dase o paradoxo de que canto maior sexa o
éxito das brigadas contra incendios da Xunta (e é bastante alto), mellor para as
empresas de celulosa, porque obteñen máis barata a madeira e os propietarios
vense obrigados a vendela.
Existe unha relación causa efecto entre as queimas do monte e o
mercado da madeira?
Non está demostrada nengunha causa clara, e non parece existir moito interese
en investigar, pero resulta moi significativo que os medios oficiais poñan tanto
énfase en sinalar a persoas perturbadas ou marxinais como instigadores dos
lumes de cada verán. Simplemente non resultan convincentes, e revelan o escaso
interés por estudiar as causas reais dos lumes.
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Hai moito eucalipto en Pontevedra?
A práctica totalidade das plantacións forestais do municipio son de eucalipto, agás
algo de piñeiro e as áreas que tras os lumes de 2006 pasaron a formar parte
do programa municipal “Monte Vivo”, que promove a recuperación dos bosques
tradicionais a través de especies como o piñeiro, o carballo, a cerdeira ou o freixo.
A quen venden a madeira os propietarios do monte pontevedrés?
Das 19 comunidades de montes existentes en Pontevedra (son os maiores
propietarios), 13 pertencen á Mancomunidade de Montes, das que só a de
Verducido mantén aínda un convenio con Ence para a venta de madeira. O resto
véndenllela sobre todo a Finsa, unha empresa que fabrica taboleiros, que paga
mellor que a pasteira.
A como pagan o eucalipto?
Estímase que en 1990 o prezo medio do eucalipto andaba en 42 euros/tm,
mentres hoxe ronda os 30, con todo o que se encareceu a vida nos últimos
25 anos. Lóxicamente, o prezo é libre, coma calquera outro, se ben hai tan
poucas empresas que compran, que en realidade parécese a un monopolio
consentido polo Estado, como noutros moitos sectores. Ence é unha das que
máis merca. Leva décadas encargándose de ampliar a oferta esaxeradamente
(incluso co apoio das subvencións da Xunta), para promover unha baixa de
prezos moi considerable. A empresa mantén numerosos convenios con pequenos
propietarios e comunidades de montes en toda Galiza, para fornecer ás fábricas
de Pontevedra e Navia (en Asturias pero moi preto de Ribadeo). É moi significativo
que algunhas comunidades dedican o monte á cría de cogomelos debido ao baixo
prezo da madeira que ofrece Ence.
Pero non hai maneira de cuantificar o que pagan?
Algúns produtores de madeira xa se negan a vender a Ence debido aos baixos
prezos que manexa. En 2014 Ence decidiu unilateralmente pagar 3,5 euros
menos por tm, tal como lle comunicou aos seus proveedores cos que non tiña
un convenio co prezo fixado. Daquela estimouse que esta rebaixa producíalle un
beneficio de 9,5 millóns de euros só nas fábricas de Navia e Pontevedra.
De onde procede a materia prima para Ence?
A madeira que mercan en Galiza vén dos seus proveedores cautivos, centos
de pequenas explotacións que xestionan a través de Norfor con convenios
moi proveitosos para a empresa e explotando ao límite a circunstancia de que
ninguén vive exclusivamente do monte. Tamén se aproveitan dalgunhas das
comunidades máis pasivas e conservadoras. Progresivamente, a empresa foi
ampliando a importación de madeira, e aínda que hoxe non é doado saber que
porcentaxe da madeira vén de fóra; sábese que lles resulta bastante rendible
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importar madeira astillada de África e Sudamérica, incluso máis que mercala en
Galiza, debido aos menores custos laborais, unha práctica moi común entre as
grandes empresas grazas á globalización.
A quen venderán o eucalipto cando Ence non estea en Lourizán?
Moitas das explotacións poderán continuar vendéndollo á propia empresa,
pois non ten plans para pechar a planta de Navia, e incluso ten anunciado a
posibilidade de ampliala (na actualidade ten unha dimensión algo maior que
a de Pontevedra). Tamén poden venderllo á industria portuguesa, e incluso
exportala máis lonxe, pois hai empresas chinesas sondeando o mercado galego
do eucalipto. Outra opción é destinala a producir taboeiros para moblaxe ou
pavimentos.
Por que non se pode destinar o eucalipto fabricar outras cousas que non
sexan pasta de papel?
Sen dúbida habería moitas aplicacións para a enorme cantidade de madeira que
produxo e produce o noso país, sen necesidade de triturala e convertila en pasta
de papel, pero hai que dedicar esforzos á investigación e ao desenvolvemento
de ideas relacionadas co mobiliario, o interiorismo ou a construción. A Xunta é
unha administración con políticas tradicionalmente cautivas do conservadurismo
forestal, polo que, nesta coma noutras áreas, non move un dedo, deixando toda
iniciativa económica en mans do mercado. E ás empresas coma Ence só lles
interesa incrementar beneficios no negocio fácil, non novas ideas para explotar os
recursos naturais de maneira máis sustentable.
É precisa outra política forestal?
Si. Eso é o reto que debe propoñerse a Xunta para ordenar o monte e facelo
rendible a medio e longo prazo. Coa súa actual desidia, os propietarios do monte
perden o seu interese polo mantemento, deixanse ir a mans das empresas
interesadas na madeira barata como Ence, e descoidan o monte como activo
económico de interese que vai máis aló do exclusivamente madeireiro.
Cómo afecta Ence aos valores paisaxísticos?
A destrución dos valores forestais das Rías Baixas ten consecuencias directas
sobre sectores económicos como o turismo e tamén sobre o valor estético da
nosa paisaxe, que pasou de ser variada e agrícola, a vestirse dese uniforme
verde escuro de liñas verticais en que se converteron os nosos montes nas
últimas décadas. Ese é un remordemento que ten a empresa, polo que agora
quere disfrazar a instalación cunha nova intervención artística, que é como
agochar o lixo baixo a alfombra.
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É a paisaxe un valor da nosa identidade?
Na actualidade non. O índice de desenvolvemento dun lugar non se debe valorar
unicamente polos indicadores económicos, senón tamén por cuestións culturais,
educativas, morais ou estéticas, que nos falan da relación do home co seu
contorno, o civismo, o sentido colectivo ou a autoestima territorial. A pesares da
extremada beleza da nosa paisaxe, a nosa identidade forestal está gravemente
deturpada pola abusiva presenza do eucalipto. En moitos lugares de Galiza non
podemos dicir que vivamos no medio da paisaxe natural, senón arrodeados
dunha enorme plantación de millóns de árbores idénticas que esclerotizaron o
territorio ao servizo dos propietarios dunha empresa.
Supón a presenza de Ence un menoscabo do noso patrimonio histórico?
Si. Nas inmediacións de Ence atópanse numerosos xacementos arqueolóxicos de gran
valor histórico, entre eles restos castrexos ou romanos. A saída de Ence favorecería o
seu estudo, conservación, posta en valor e utilización como reclamo turístico.
Como naceu Ence e canto lle queda na súa actual situación?
O asentamento industrial de Lourizán foi creado polo INI (Instituto Nacional de
Industria) a raíz dunha orde ministerial de 13 de xuño de 1958 nunha bolsa de terreo
de máis de 600.000 m2 xunto á creación doutra fábrica de cloro e sosa (Elnosa) para
que abastecera a Ence para o branquexo da súa pasta de papel. Naquel intre, e até
2001 a empresa era de titularidade pública.
No ano 1988 entra en vigor a Lei de Costas que dicía que quen fose titular dunha
concesión outorgada con anterioridade a ela -como era o caso de Ence- fixaba un
prazo máximo de 30 anos. A lei entrou en vigor o 29 de xullo de 1988 polo que a
concesión vencería o 29 de xullo de 2018.
Distintos colectivos ecoloxistas iniciaron unha batalla legal que tivo (e ten)
un apoio fundamental nos últimos 16 anos no Goberno Local, que aposta
decididamente por recuperar as potencialidades da ría de Pontevedra libre do
complexo de Celulosas.
A batalla contra Ence emprega todas as vías ao alcance dos veciños para
conseguir que Ence saia da ría o 29 de xullo de 2018. E durante todo este
proceso tanto Ence como o Partido Popular quedan perfectamente retratados nos
seus posicionamentos.
Foi condenada por delito ecolóxico?
Si. A dirección de Ence foi condenada en novembro de 2002 pola Audiencia
Provincial de Pontevedra por cometer un delito ecolóxico pola contaminación
atmosférica e hídrica; ademáis de dous delitos por danos continuados a vivendas
e cultivos, e por catro faltas contra as persoas, todo xerado pola actividade
contaminante das súas factorías.
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Os seus directivos foron condenados á pena de 5 meses de arresto maior e
multas de 30.050,61 euros polo delito ecolóxico e á pena de multa de 3.005,06
euros por cada un dos dous delitos continuados de danos, e á pena de 10 días
de arresto menor por cada unha das catro faltas contra ás persoas.
A sentenza tamén recollía indemnizacións de 150 euros a dous rapaces que en
xaneiro de 1994 sufriron crisis respiratorias; 300, a outras dúas persoas que
precisaron de asistencia hospitalaria por fugas de gases irritativos, e 433.000
euros ao Estado ou á Xunta.
Como trata Caixa Galicia de consolidar a Ence na ría?
Coa privatización da empresa, nas mans do Consorcio financieiro que lidera Caixa
Galicia, o primeiro que fai Ence é solicitar ante a Xunta de Galicia a Autorización
Ambiental Integrada (AAI) tal e como esixe a Lei de prevención e control integrado
da contaminación que entra en vigor o 1 de xullo de 2002. Ence solicitaba esta
autorización preceptiva para poder seguir producindo -e contaminando na ría-, na
que incluía a creación dunha fábrica de papel tisú.
Pontevedra fai unha fronte contra esta intención da empresa que implicaría
a súa permanencia definitiva na ría ao consolidar o complexo cunha fábrica
de papel. Nese momento Ence vai tocar a todos os actores posibles ao seu
alcance para dobregar a vontade popular: consegue que o Goberno de Fraga se
salte a autonomía municipal en materia urbanística e crea un Proxecto sectorial
de incidencia supramunicipal exclusivo para Ence; a empresa solicita ante o
Ministerio de Medio Ambiente a innesariedade dos terreos ao entender que xa
é imposible devolvelos ao seu estado orixinario e recuperalos para o goce dos
pontevedreses; e finalmente, trata de forzar a súa inclusión no Porto de Marín.
As tres vías non tiveron éxito.
Dado que Ence non pode gañar nos xulgados, a guinda de toda esa espiral legal
foi a aprobación da nova Lei de Costas de 2013 que en palabras do consejero de
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial do Goberno de Canarias, Domingo
Berriel, “la Ley de Costas ha arreglado la situación a dos o tres inversores
privados en la Península y se olvida de lo demás”.
Que é a innecesariedade dos terreos?
Ence solicitou en outubro de 2003 ante o Ministerio de Medio Ambiente a
declaración de innecesariedade por perda das condicións naturais -innecesario
dentro do uso marítimo-terrestre- da marisma de Lourizán. Cun ditame do
catedrático da Universidade de Santiago Felipe Macías, aseguraba que “a
recuperación da antiga situación resulta racionalmente imposible”. Esto implicaba
que a marisma sería, por sempre, terreo industrial ao sacala da propiedade de
Costas.
O Concello e varios colectivos ecoloxistas fixeron oposición a esta iniciativa
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de Ence. De feito, o Concello achegou informes de Rubén Lois González, no
momento decano da facultade de Xeografía e Historia da Universidade de
Compostela; Manuel Soto Castiñeira, profesor de enxeñería química; María Xosé
Vázquez Rodríguez e Albino Prada Blanco, profesores de Economía; e Carlos
García Velasco, arquitecto xefe da oficina técnica de planeamento e xestión
urbanística do Concello de Pontevedra, que recordaban que os terreos de
Lourizán son recuperables ambientalmente.
Esta vía administrativa quedou prescrita en decembro de 2006 por silencio
administrativo. Ence perdeu.
Por que se pide incluír a Ence no Porto de Marín?
En abril de 2005 Puertos del Estado traslada á Xunta a posibilidade de converter
os terreos de Ence en dominio público portuario, é dicir, ampliar o porto até a
ensenada de Lourizán. Está claro que había un interese por parte da empresa
-que entón estaba en mans de Caixa Galicia- xa que deste xeito Ence permanecía
en Lourizán a perpetuidade, por formar parte do Porto.
Naquel momento o conselleiro de Política Territorial era Alberto Núñez Feijoo, quen
desmentira que fose a Xunta quen fisexe esa pregunta, pero si aclaraba no ABC que si
os terreos se adscriben no Porto de Marín “serían a Xunta de Galicia, e os concellos de
Marín e Pontevedra, os que decidiran o futuro a partir de 2018”. Ante esta tentativa, o
Concello e APDR presentaron unha alegación a esta xogada de Ence, e gañaron.
Que é o Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal?
A sociedade pontevedresa inicia a batalla legal impedindo a Ence que se
consolide na ría coa instalación dunha fábrica de papel, e paraliza as obras desta
última. Ante os constantes quebradeiros de cabeza que lle dá a Pontevedra, a
Xunta de Manuel Fraga publica o 26 de decembro de 2003 un decreto polo que
se aproba o Proxecto sectorial de inicidencia supramunicipal de Ence. Con este
proxecto Ence conseguía un dobre beneficio: poder conseguir a Autorización
Ambiental Integrada e non someterse á normativa municipal dándolle legalidade
urbanística a todo o complexo.
Que significa a “supramunicipalidade” no futuro da empresa?
Que toda a decisión de carácter urbanístico sobre novas instalacións da
empresa pasa a depender da Xunta de Galicia, burlando autonomía municipal.
A Lei do Solo de 2002 exime de licenza municipal unicamente aos proxectos
sectoriais municipais promovidos por administracións ou organismos autónomos
dependentes, non por privados como era o caso de Ence, o que confirmaron os
tribunais.
Ademáis, a Xunta outorga este proxecto única e exclusivamente a Ence, deixando
fóra a Elnosa, que a día de hoxe depende das normas urbanísticas municipais
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para facer calquera obra nos seus terreos, o que amosa a clara connivencia de
Ence coa Xunta do PP.
Que fai o Concello tras a declaración de “supramunicipalidade”?
Nunha resolución do Pleno do Concello de 16 de xaneiro de 2004, a Alcaldía
acorda exercer as súas atribucións en materia de disciplina urbanística e paraliza
as obras a Ence o 24 de marzo para impedir a consolidación do complexo en
Lourizán. O 15 de abril dese ano o xulgado dalle a razón ao Concello porque a
continuidade das obras podería perturbar gravemente os intereses dos veciños
de Pontevedra, no caso de que a sentenza lle fose favorable.
Como foron os anos 2004 e 2005?
Os anos 2004 e 2005 son moi convulsos dende o punto de vista social e
tamén xudicial. Ence secuestra o pleno o 24 de outubro de 2004, e preséntase
o contencioso contra o proxecto sectorial “Fraga-Ence” (oficialmente chamado
Tisú de Lourizán, para consolidar o complexo a través da construción dunha
fábrica de papel). Nestes anos, a empresa trataba de gañar á opinión pública
a través de fortísimos investimentos en medios de comunicación, a través de
publicitar un produto que non se vende aos cidadáns, así como co patrocinio dos
principais equipos deportivos da cidade, que se encheron de camisolas co logo
da compañía contaminante.
Resolveuse o conflito xudicial da supramunicipalidade?
A súa resolución chegou o 5 de maio de 2012, cando o Tribunal Supremo ordenou
ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia refacer unha sentenza previa atendendo
a todas as consideracións plantexadas polo Concello e a Asociación Pola Defensa
da Ría (APDR) contra o proxecto de supramunicipalidade de Ence, e o anula. O
Concello tivo que dirixir unha queixa ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
que “demoraba”, sospeitosamente, a tramitación deste recurso ante o Supremo.
Neste proceso alegouse:
— A existencia de diversas irregularidades procedimentais no expediente para a
aprobación do acordo como a omisión de informes e autorizacións preceptivos
e vinculantes da administración en materia de Costas, Trens, Estradas e
Patrimonio
— Insuficiente documentación do proxecto
— Omisión do trámite de proba solicitado
— Infracción polo Estudo de Impacto ambiental
— Infracción da Lei de ordenación do territorio de Galicia pola falla de orzamentos
determinantes da formulación dun proxecto sectorial no ámbito de referencia,
así como a exención de licenza municipal de obras privadas non amparadas na
supramunicidade
— Desviación de poder
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— Infracción da Lei de Costas por incompetencia da Xunta para a autorización
dun novo establecemento industrial en terreo marítimo-terrestre
— Infracción da lexislación urbanística
— Infracción da autonomía local
Quedou todo arranxado?
Non. A batalla está inconclusa. Tanto a empresa como a Xunta -co conselleiro
Agustín Hernández ao fronte de Política Territorial, e Núñez Feijoo na presidencia
da Xunta- coinciden e entenden que a sentenza se cumpre plubicando o Proxecto
sectorial de incidencia supramunicipal no Diario Oficial de Galicia, cousa que fan
en decembro de 2012. Pontevedra segue defendendo todos os informes e todas
licenzas que han de solicitar, por iso recurre ante o Supremo o auto que dá por
executada esa sentenza... e nesas andamos.
Que repercusións ten este Proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal no futuro de Ence?
É unha peza clave para a súa permanencia por outros 50 anos, en base a nova
Lei de Costas. Co Proxecto sectorial, Xunta e Ence volven a pervertir a lexislación,
Ence emprega fraudulentamente a figura do Proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal que, segundo consta na normativa, débese outorgar para unha
instalación nova. De feito solicitouna para a fábrica de papel tisú que tumbou o
Tribunal Supremo. Pero ao incluir tamén as instalacións existentes da fábrica,
a Xunta “legaliza” urbanisticamente unha fábrica que debera estar sometida á
normativa urbanística municipal.
Ten que volver a renovar a autorización ambiental?
Non. Aínda que na AAI figura que debe renovar o 31 de decembro de 2015, a
Lei 5/2013 de 11 de xuño que modifica a Lei 16/2002 de control integrado
da contaminación e que, entre outras cousas, elimina o artigo 25 adicado á
renovación das AAIs e deixa a criterio da administración este particular. A AAI
foille concedida en 2008 de forma irregular e renovouse en 2011, sen paliar
estas irregularidades. Ambas as dúas foron recurridas ante os tribunais.
Cal é o papel da nova Lei de Costas en todo isto?
O 30 de maio de 2013 (xa con Mariano Rajoy como presidente do Goberno)
publicouse a nova Lei de Costas que fixa a posibilidade de prorrogar as
concesións de dominio público marítimo terrestre outorgadas ao amparo da
Lei anterior até un prazo, no caso de Ence, de 50 anos dende a solicitude da
prórroga. O 8 de novembro de 2013 Ence solicitou á Administración central a
prórroga da concesión polo prazo máximo legal.
Ao denotar a falta dun regulamento que desenvolvera a Lei, tivo que agardar
á aprobación deste texto legal. Unha vez feito, a empresa volve a solicitar a
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prórroga en agosto de 2015. A Xunta de Galicia ten tres meses para realizar un
informe ambiental sobre a conveniencia ou non da prórroga, e será o Ministerio
de Medio Ambiente quen teña a palabra final.
Lembremos o que dixo o consejero de Obras Públicas, Transportes y Política
Territorial da Comunidade Canaria, Domingo Berriel, a lei “ha arreglado la
situación a dos o tres inversores privados en la Península y se olvida de lo
demás”. De feito foi recurrida nos tribunais polos gobernos de Asturias, Canarias,
País Vasco e Cataluña.
É probable que o PP lles autorice a quedar máis tempo?
Se temos en conta a pouca estima polo medio ambiente e tamén a connivencia histórica
do Partido Popular con Ence, é máis que probable. Neste sentido, a mobilización
do pobo de Pontevedra será peza fundamental para evitar unha nova prórroga.
Por que se inicia o proceso de caducidade da concesión de Ence?
A Audiencia Nacional o 19 de maio de 2011 ordena ao Ministerio de Medio
Ambiente a apertura do procedemento de caducidade da concesión de Ence, en
sentenza firme. No trasfondo desta petición está o cambio de titularidade da
empresa Ence, que no seu día pertenceu ao INI e logo foi privatizada sen que
existira un título habilitante para tal transmisión á nova empresa. Pero ademais
muda tamén o obxecto da concesión que xa non é só a fabricación de pasta de
papel, senón tamén a enerxía, circunstancia que queda claramente reflectida no
cambio de nome da empresa, agora “Ence, Energía y Celulosa”.
Habería outras causas de caducidade?
Hai causas de caducidade na incidencia negativa no medio ambiente e na saúde.
O título concesional obriga á empresa a “adoptar todas as medidas que se lle
impoñan para reducir a toxicidade das augas residuais até os límites que permitan
a vida do marisco e da pesca” e así mesmo, “todas as precaucións necesarias
para evitar malos cheiros, fumes, pos, gases tóxicos e cantas circunstancias
poidan ser molestas para o veciñanza e nocivas para a saúde” unhas obrigas
que foron –e continúan a ser- incumpridas case sistematicamente ao longo da
existencia da empresa na enseada de Lourizán. Abonda con facer referencia á
condena por delito ecolóxico e danos á saúde das persoas de novembro de 2002.
Pero, ademais, na concesión outorgada a Ence se explicita como causa de
caducidade o feito de que a DBO das augas de vertido supere as 20 ppm, un
límite superado de forma sistemática por Ence ata o ano 2005 e con moita
frecuencia desde esa data ata a actualidade.
A empresa pode ocupar eses terreos?
Tan obvio como que está! Puxéronllo fácil desde o goberno de Rajoy, onde
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segundo parece os propietarios de Ence teñen moitos amigos. O expediente
de caducidade abriuse e pechouse cunha orde ministerial de 24 de xullo de
2015 que declara a caducidade parcial da concesión. Só atende ás peticións de
Ence, e Costas nin sequera resposta ás alegacións dos colectivos ecoloxistas
personados no procedemento, o que invalidaría o proceso.
Ence vese recompensada coa súa permanencia, pero si advirte Costas da
necesidade de trasladar o campo de fútbol dos veciños de Lourizán. Segundo
o PP, o xogo dos veciños é o único que molesta no espazo público de todos os
pontevedreses, algo que xa está na man da Xustiza. A caducidade de Ence non era
un tema menor para a empresa, sen dúbida. A ampliación da concesión, que solicitou
no mes de agosto, non se poderá outorgar se a concesión estivese caducada.
Podería a Xunta pechar Ence?
Si. A Xunta ten competencias exclusivas en ordenación do territorio recollidas en
textos legais como as Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) e o Plan de
Ordenación do Litoral (POL) para ditamar desfavorablemente a súa permanencia, xa
que nestes textos a enseada de Lourizán está considerada como espazo a protexer.
Ence móvese moi ben na Administración e nos Xulgados?
Claro. Especialmente coa Administración do Estado, quen marca o futuro da
empresa. Eles saben que esta liga se xoga en Madrid. Na capital do Estado son
expertos tanto en traballar influencias, algo ao que non debe ser alleo o feito
de que antigos cargos do PP ocupen os privilexiados lugares no Consello de
Administración. Tamén consegue algúns éxitos nos xulgados, onde son mestres
nas estratexias da dilatación dos procesos (o expedente de delito ecolóxico
tardou 11 anos en investigarse, tanto pola inacción da empresa como da Xunta).
Todas as grandes empresas, guiadas pola avaricia forman parte das élites
económicas e políticas que gobernan o Estado.
Seguiremos consumindo papel?
Iso é o que ENCE está interesada en difundir, pero a tendencia di que o papel
como soporte está recuando en todo o que ten que ver coa difusión cultural,
terreo onde os medios virtuais e audiovisuais gañan mercado. O consumo de
papel na actualidade está a medrar en áreas como a sobreexplotación publicitaria
e consumista (catálogos de prezos, envases, etc), ou outros artigos de uso
doméstico, que calquera manual sobre sustentabilidade recomendaría reducir
para exercer un comportamento máis responsábel e respectuoso co planeta.
Que potencialidades tería a ría de Pontevedra sen o complexo industrial
de Lourizán?
A maior parte do que era o mellor banco marisqueiro da ría de Pontevedra
quedou baixo o recheo feito no seu día para construír a fábrica. O saneamento
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dos terreos da concesión que ocupa Ence e unha mellor calidade das augas da
ría, permitirían revitalizar nun prazo de uns dez anos a actividade marisqueira
e desenvolver usos turísticos sustentábeis e actividades náuticas e deportivas
na contorna. Abonda con decir que, de acordo cun estudo desenvolvido pola
Universidade de Vigo, un espazo natural tan peculiar coma a Illa de Tambo
non pode acadar a proteccion ambiental que merece, o que a alonxa do afán
de incluila no Parque Nacional Illas Atlánticas. Tamén permitiría traballar na
explotación racional do monte.
Como converter os salarios “contaminantes” actuais en salarios limpos?
Toda utilización do territorio xenera valores económicos. Loxicamente, tamén
a explotación desta industria contaminante. Unha vez que esta industria deixe
de producir en Lourizán, poderán xurdir na comarca actividades limpas hoxe
imposibilitadas pola presenza de Ence. E calquera actividade económica que se
cree, traerá consigo novos salarios, esta vez compatibles coa ría que merecemos
os pontevedreses.
Máis aló dos empregos que se xerarían a medio e longo prazo coa saída de
Ence, están os que se producirían de maneira inmediata, desde o mesmo día do
peche. O desmantelamento do complexo industrial e a recuperación dos terreos
darían traballo a moita xente, polo que é mentira que a marcha de Ence supoña a
inminente desaparición de todos os empregos que xera.
Outras cidades teñen deslocalizado empresas mal radicadas. Poderá
Pontevedra levar a cabo un proceso de éxito?
Claro que Pontevedra pode facer esa reconversión, e todo serán vantaxes, como
aconteceu en Bilbao, por exemplo, en Barcelona coa Vila Olímpica, en Xixón co
vello Musel ou en Lisboa coa Expo, sen que estes teñan que ser exemplos que
teñamos que seguir mimeticamente. Farémolo ao noso xeito. No Gran Bilbao
perdéronse miles de postos de traballo na industria siderúrxica, e tanto as
institucións como a cidadanía puxeron toda a súa enerxía para reinventarse e
ofrecer ao mundo unha cidade poderosa e estupenda. Nós non seremos menos.
Pontevedra ten forza suficiente para converterse nunha cidade espléndida unha
vez que recupere o seu litoral para uso público.
Daremos conta dun cambio histórico como o que experimentou a cidade
nos últimos tempos?
Os pontevedreses fomos quen de reconverter unha cidade decadente nun lugar
que poñen de exemplo en todo o mundo de como deben ser as cidades de
hoxe, e debemos poñer todo o empeño en dicir non a unha industria de enclave,
absolutamente molesta pola súa desgraciada situación. Rendernos ante as
mensaxes apocalípticas dos donos da empresa, ante as mentiras que nos
contan, non é o que os nosos fillos agardarían de nós, cando saiban que lles
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deixamos esa cochambre na ría máis aló do 2018. Temos orgullo e capacidade
para levar a cabo hoxe esa importante transformación do noso litoral, sen temor
a que un grupo de empresarios de fóra e enxeñeiros das finanzas nos marquen o
ritmo que debemos seguir.
Que perspectivas de futuro se abren na era post-Ence?
Un futuro sen Ence abre novas portas á nosa economía urbana, basicamente
administrativa e terciaria. entre todos, democraticamente e a través das
nosas institucións e da participación cidadá, debemos pensar en alto sobre o
aproveitamento colectivo dese espazo público, de como nos convén xestionar ese
gran capital marítimo terrestre, e o territorio de Salcedo e Lourizán que queda na
área de influencia da actual fábrica.
Concretamente, a qué actividades debería dedicarse o espazo que hoxe
ocupan Ence e Elnosa?
Normalmente apúntanse actividades relacionadas coa explotación marisqueira
e os servizos, así como ao desenvolvemento da franxa urbana entre Pontevedra
e Marín, hoxe secuestrada e desvalorizada por ese monstro indesexable.
Potencialmente, a zona podería ter interese para as actividades acuícolas e para
outras relacionadas co desenvolvemento de toda a actividade que se xera en
torno ao Pazo de Lourizán, hoxe unha auténtica xoia agochada tras a fábrica, pero
cun enorme potencial nas áreas da investigación, a divulgación científica e o uso
patrimonial con epicentro na marabillosa edificación modernista de Montero Ríos
e o seu espectacular arboreto. A actividade turística, náutica e deportiva poderían
chegar a ser bos complementos deste enclave que contén as paisaxes máis
fermosas de Pontevedra.
Como se beneficiarían os terreos colindantes?
Toda a franxa territorial que vai desde Mollabao ate Os Praceres polo interior
ten un enorme potencial de desenvolvemento urbano, con grande capacidade
para xerar mellores sinerxias entre Pontevedra e Marín, hoxe absolutamente
imposibles pola fétida presenza da fábrica.
O conxunto da ría tamén podería beneficiarse?
Absolutamente, de xeito especial aqueles lugares como Combarro, Lourido ou
Tambo que sufren coma ningún outro o impacto visual, ademais por suposto das
parroquias de Salcedo e Lourizán, as máis afectadas pola veciñanza. A ría é un
ecosistema único e insubstituíble que debe recuperar o seu carácter de espazo
natural sen actividades perniciosas que impidan o desenvolvemento harmónico.
E as fábricas poden instalarse en calquera lugar axeitado para realizar a súa
produción sen problemas. Eso é o que deben facer os donos de Ence: procurar
un lugar adecuado para fabricar o seu produto.
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Recheo de Lourizán 600.000 m2

Centro histórico de Pontevedra 200.000 m2

Illa do Covo (Esculturas) 70.000 m2

1946

Compara as dimensións!
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É de verdade
Ence o que
queremos
deixarlle en
herdanza aos
nosos fillos e
netos?
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Este documento foi elaborado por entidades
e institucións de Pontevedra que teñen como
obxectivo a recuperación do espazo marítimo
terrestre de Lourizán. Aspiramos a ver a nosa
ría libre de industrias impropias e incompatíbeis
co desenvolvemento sustentábel.

encefora.gal
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