
 

 

Venres, 25 de abril de 2003 

Canal Verde desde o 
28/10/99. 
 
Correo de contacto 
 
 

 

 

 
Que opinas do 
Plan Galicia?  

É unha marea 
de asfalto que vai 
estragar máis o 
medio e non 
promove un 
desenvolvemento 
sostíbel 

O que contén 
non está mal, 
mais é 
insuficiente e 
propagandístico 

  
 
Ver resultados

nmlkj

nmlkj

Vota

 
A sección onde 
deixares as túas 
opinións, 
comentarios ou 
suxestións e 
debater con 
outros 
internautas.

 
Consulta no 

"A época dos 
grandes encoros 
e transvases 
acabou"   
 

Pedro Arrojo, militante ecoloxista 
e Profesor de Análise Económica 
da Universidade de Zaragoza, vén 
de recibir en San Francisco o 
Premio Goldman, un dos máis 
prestixiosos no eido da defensa 
ambiental. Pedro Arrojo é un dos 
impulsores da Coordinadora de 
Afectados por Grandes Encoros e 
Transvases (COAGRET) e un dos 
maiores e mellores críticos do 
Plano Hidrolóxico Nacional (PHN). 
En Galicia, apoiou a loita da 
Coordenadora Anti-Encoro de 
Caldas, Cuntis e Moraña. Para 
Arrojo, no PHN o goberno "prioriza 
antes que nada o formigón".  

"En Estados Unidos viron hai xa 40 anos que a 
construcción de grandes encoros non faría máis 
rica á costa oeste como defendía entón o 
Goberno. Viron que o tempo dos grandes 
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directorio de 
Vieiros as páxinas 
falan sobre 
ecoloxía.

encoros xa rematara, que se impoñía a 
racionalización do consumo e agora esta opinión 
chega a España", declara Pedro Arrojo nunha 
entrevista publicada en "El Pais". 
 
O transvase do Ebro beneficia ás comunidades 
autónomas máis ricas en prexuízo dalgunhas das 
zonas máis pobres. Arrojo sinala que "en moitas 
zonas onde se di que hai déficit de auga, non o 
hai", pois o PHN non contabiliza ben as augas 
subterráneas. Nas áreas do Levante onde hai 
problemas reais de falta de auga "podería optarse 
polas plantas desaladoras". 
 
COAGRET é unha das organizacións que 
promove a campaña internacional en defensa dos 
ríos galegos "Sobran presas. Faltan ríos vivos".  
 
Outras noticias: 
- ADEGA reclama desenvolvemento sostíbel 
- Empresa galega ameaza reserva en Guinea 
Bissau 
- Medra a demanda de madeira FSC 
- A FEG defende a Axenda 21 e a Rede Natura 
2000 
- Inaugurada a planta de compostaxe de 
Lousame 
- Fiscalidade enerxética pouco verde 
- ADEGA pide ao PSOE compromiso coa 
compostaxe 
- O Plano Galicia promove a insostibilidade 
- A guerra non é cousa de nenos 
- Os prexuízos ambientais da mala recolla do 
fuel 
- Especial en Cerna sobre o Prestige 
- CEMMA rexeita a utilización militar de 
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golfiños 
- A FEG presenta un test a Xosé Manuel 
Barreiro 
- Ampliación cega do paseo marítimo coruñés 
- Por un ferrocarril sustentábel e social 
- A AXENDA DO CANAL VERDE 
- BOTA UNHA MAN! 
 
 
 

 
Envíanos unha noticia 

  

Noticias anteriores

Últimos 7 días 
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