
Bo día.

Hai un ano, un día coma hoxe, no noso Instituto non tivemos clases. Non foi por protestarmos unha de
tantas veces contra a LOMCE. Tampouco foi por ser día non lectivo. Non. O Instituto tivo que pechar por
outra causa. Por atacarnos o inferno. A desolación, o sufrimento e a tristura ocuparon a nosa contorna, o
noso corazón, o noso centro. O terror dos incendios deixou unha estampa de estragos e ruína, unha
fotografía de caos, morte e dor.

Ese  día/esa  noite  os  lumes  deixáronnos  sen  luz,  sen  teléfono,  sen  rede,  sen  auga.  O  noso  monte
queimado,  as  instalacións  danadas,  o  aire  irrespirable.  Era  como unha  fin  do  mundo.  Ou  un  novo
“Prestige”, aquel infausto barco do chapapote, so que en terra.

Ao día seguinte, esta realidade continuaba así. E a Xunta quería que abrísemos como fose o centro para
vender a propaganda de que se “recuperara a normalidade”.  Qué pouca sensibilidade,  que falta de
dignidade! Loxicamente, o instituto negouse a abrir tamén aquel martes!

E aquí estamos hoxe, de aniversario daquela pena. Desde entón aprendemos unhas cousas importantes:

-que o monocultivo do eucalipto é unha peste: é amigo do lume, deteriora a noso ecosistema, é inimigo
da biodiversidade natural, mata os nosos recursos hídricos, acaba coa fertilidade do noso solo, aniquila a
calidade paisaxística.

-que o eucalipto, que cobre xa case unha cuarta parte do noso territorio, move a economía dos lumes,
en mans de empresas multinacionais e foráneas que se dedican á madeira e á pasta, especulando co
noso  medio  natural,  prexudicando  o  ambiente  e  ameazando  seriamente  o  noso  futuro.  Os  seus
intereses, privados e mesquiños, non coinciden cos do noso pobo.

-que  non  queremos  (e  menos  no  noso  insti)  unha  especie  como  o  eucalipto  que  contamina,  que
erosiona, que devasta, que desertiza, que converte todo o monte en combustible, nun polvorín cheo de
perigo para a propia vida. Hai que des-eucaliptizar xa! 

-e tamén aprendemos que, fronte a este  monocultivo tan nocivo, temos que unirnos todos e todas en
construir  outro  modelo  produtivo:  sustentable,  multifuncional  e  socialmente  inclusivo.  Que  xere
beneficios reais e estratéxicos de cara ao porvir. Que protexa e mellore os nosos bosques autóctonos,
agora tan degradados. Queremos que haxa axudas para isto, que se apoie e impulse.

-Fronte ao drama, queremos intelixencia!  Queremos saúde para o noso chan,  ordenar os seus usos
racionalmente,  xestionar  o  territorio  con finalidade social,  para  o  ben  común,  non  para o  egoísmo
insaciable dun capitalismo depredador e antigalego. Queremos color nun  monte vizoso e frondoso,
compromiso, que se aposte por un rural vivo!

-Aí,  con esta orientación, contamos todas e todos, e de maneira especial a mocidade, que somos o
futuro. Por iso aplaudimos un proxecto como “O monte nace na escola”, que se nutre das aportacións e
colaboracións de toda a comunidade escolar, de toda a xente. É este un tema central onde non podemos
repetir  erros,  desde  o  que  queremos  contribuír  a  un  mañá  máis  bonito  e,  en  definitiva,  mellor.
Aprendemos todo isto, e aprenderemos moito máis. E tamén, ademáis de aprender, temos que actuar,
tomar medidas. Fagámolo xa!

So así podemos avanzar!

Grazas


