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Os nosos motivos 

A empresa, e os traballadores e traballadoras

Cremos que cando alguén defende a eliminación dun milleiro de postos de traballo na comarca, 
o primeiro que debe facer é saber por que propón semellante destrución de emprego. E apoiarse 
na verdade. Sabemos que, cando se fala de Ence, lamentablemente non sempre é así. Empresa e 
traballadores levamos anos escoitando unha auténtica marea de mentiras sobre o que facemos 
ou como o facemos. Sabemos que a máquina de facer lodo actívase especialmente en época 
electoral. Nas últimas eleccións, por exemplo, o líder dunha forza supostamente progresista 
defendeu que desde 1999 descendera nun 50% aproximadamente o número de mariscadoras. 
E botounos a culpa. Nin se tomou a molestia de saber que ese descenso foi como consecuencia  
-seguramente buscada- da regularización e modernización do sector do marisqueo en Galicia 
nos anos noventa. É a iso ao que lle chaman nova política?

Hai uns días, os mentireiros habituais comezaron a repartir o que denominaron “Libro 
Blanco sobre Ence”. É un catálogo de mentiras. E decidimos defendernos. 

Para facer este documento, procuramos datos obxectivos e contrastables. Apostamos polas 
fontes de información externas e alleas á empresa da máxima solvencia e rigor.

O resultado está nas túas mans. Agradecémosche que adiques algo de tempo a ler este do-
cumento. Só iso. Nós estamos a xogarnos os nosos postos de traballo.
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sobre Ence
Verdades
Mentiras e

Sobre a calidade do
aire de Pontevedra

Os datos de medición de calidade do aire das administracións públicas indican que en Ponte-
vedra respiramos todos os días do ano aire que mellora as recomendacións da Organización 
Mundial da Saúde (OMS). Así o recoñece, por exemplo, o Informe sobre a Calidade do Aire 
no Estado Español 2014 (páxina 91), no que unha organización ambientalista estuda os datos 
de calidade do aire correspondentes a todos os días do ano. En ningunha outra cidade do Eixo 
Atlántico mellóranse durante todos os días do ano os estándares OMS. O 90% da poboación de 
España, por certo, respira aire que non cumpre os criterios OMS.

O aire de Pontevedra mellora
as recomendacións da OMS

Os feitos

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

En ningunha outra 
cidade do Eixo Atlántico 
se melloran durante 
todos os días do ano os 
estándares OMS
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O problema procede da depuración de augas
Os feitos
Tanto a Comisión Europea como as confrarías de Pontevedra sinalan que o problema de contamina-
ción da Ría procede da depuración das augas residuais das vivendas, non de Ence. A finais de 2014, a 
Comisión Europea ameazou con multar a España polo problema de depuración de augas urbanas -non 
industriais- de Pontevedra. Estes problemas de depuración supoñen un problema económico enorme 
para o marisqueo, xa que obrigan ao peche de bancos marisqueiros. Abonda con visitar a web de APDR 
para ver que, durante anos, esa asociación omitiu que a Ría tiña este problema.

Minten sobre os
problemas da Ría. 

E as súas mentiras 
contaminan

No efluente de Ence non hai coliformes
Os feitos
Na Ría aínda hai importantes núcleos de poboación -caso de Raxó, Poio- nos que as augas que saen 
das vivendas non se depuran. Ademais, o sistema de depuración non está dimensionado para o volume 
da poboación á que lle presta servizo. Cando chove, por exemplo, unha parte importante das augas do-
mésticas vértese a Ría sen depuración. É público que hai plans para corrixir esa situación. Pero esa é a 
situación a día de hoxe. A Comisión Europea e as confrarías saben cal é a orixe do problema. De feito, 
menos APDR, todo o mundo sabe que a orixe das coliformes fecais son os excrementos, non a auga 
procedente da cocción de madeira. 

A Ría ten un
problema

por presenza 
de bacterias

coliformes fecais. 
De onde procede?

Culpan a Ence dos problemas da depuradora
Os feitos
Logo de moitos anos silenciando os problemas do sistema de depuración de augas residuais urbanas, 
APDR viuse obrigada a aproximarse ao problema. Entre outras porque as mariscadoras e a Comisión 
Europea denunciaron o problema. E APDR, ao seu: culpou a Ence. 

Para iso, apoiouse nos resultados dunha desas inspeccións da Xunta a Ence das que din que non exis-
ten. Tratábase dunha análise que Ence impugnara meses antes por posible contaminación da proba. 

Ence quixo ir máis aló. A empresa encargou en 2014 unha investigación sobre este asunto ao equipo 
de Microbioloxía de Augas Relacionada coa Saúde (MARS) da Universidade de Barcelona. APDR 
descoñece este proxecto do mesmo xeito que non coñece a fábrica da que fala, nin quere coñecela, nin 
quere falar con Ence. O proxecto de investigación, que incluíu análise de ADN bacterial, desenvolveuse 
durante meses. Os investigadores da Universidade de Barcelona concluíron que non se detectan colifor-
mes fecais de orixe humana, animal ou avícola no efluente final nin á saída da planta de tratamento de 
efluentes.

APDR: minte,
que algo queda

O TSXG deulle a razón a Ence en febreiro
Os feitos
Para APDR, as sentenzas son boas ou malas segundo lles vaia nelas. No seu Libro Branco volven esixir 
que Ence cumpra as normas que foron deseñadas para as vivendas, non as propias da industria. Non 
abondaremos en explicacións. Xa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou este argumento 
en febreiro de 2015.

Medicións técnicas 
ambientais.

Tanto lles dá o que
diga a Xustiza

MEDIO AMBIENTE

En 5 anos reducimos os cheiros nun 99%
Os feitos
A tecnoloxía implantada e as melloras operativas acometidas desde 2010 permitiron reducir os molestos 
cheiros en máis dun 99% ao pasar de 140 minutos/día a 11 minutos/mes (setembro 2015). Queriamos 
facelo antes, terminar o proxecto en 2014. Seguimos traballando para a completa erradicación do chei-
ro. O Libro Branco refírese, por certo, a anuncios de erradicación de cheiros dos anos 90. Desde entón 
pasaron ata 3 propietarios distintos por Ence. APDR manipula?

Sobre os traballos 
para erradicar

calquera impacto
oloroso da fábrica
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Foi á antiga Ence por feitos de hai 20 anos
Os feitos
A antiga Ence foi condenada por delito ecolóxico en 2002 (hai 13 anos), por feitos acaecidos hai 20 anos. 
Aí é nada. Desde aqueles feitos -condeables e condeados- Ence cambiou dúas veces de propietarios e 
renovou en varias ocasións por completo a súa cúpula directiva. De feito, a fábrica nin sequera fai o mes-
mo tipo de produto que facía entón. E tampouco usa o mesmo tipo de madeira. Sen dúbida, dóelles a 
nostalxia do pasado ambiental dunha fábrica que, efectivamente, xerou importantes impactos, pero que 
hoxe é un referente no seu sector en Europa polos seus excelentes datos mediombientais. 

Sobre a
condena por

delito ecolóxico

A fábrica está sometida a rigorosos controis
Os feitos
Afirman falsamente que non existen suficientes inspeccións ambientais por parte da Administración, 
cando a realidade é que a fábrica está sometida a rigorosos controis públicos e ao máis esixente sistema 
de xestión ambiental (o denominado EMAS). Estes datos están a disposición de calquera persoa que 
queira comprobalo: Ence Pontevedra publica diariamente na súa web todos os seus datos ambientais, 
unha iniciativa única no mundo.

Controis e datos 
ambientais:
veracidade

e control

A única empresa de Galicia premiada pola CE
Os feitos
Os resultados ambientais de Ence melloran desde os últimos anos ata nun 80% as esixencias ambientais 
europeas. Ademais, a empresa é a única de Galicia que foi recoñecida pola Comisión Europea na Cate-
goría Ouro pola súa adscrición ao sistema de EcoXestión e EcoAuditoría EMAS. A única. 

APDR di que non. Teima en que debe cumprir cunha norma comunitaria feita para augas domésti-
cas. A Xustiza xa desestimou este punto. Pero eles seguen a mentir, que algo queda.

Mellora Ence
Pontevedra

as esixencias
ambientais
europeas?

Pontevedra competíu para atraer a fábrica
Os feitos
No mundo fantástico de APDR, a instalación da fábrica foi contestada por toda a cidadanía. En reali-
dade, si que houbo resistencia e cargas policiais en Lourizán. As mariscadoras opuxéronse á instalación 
dunha fábrica que ocupaba parte dos terreos nos que traballaban. Pero esa non foi a postura dos habitan-
tes do resto do municipio. De feito, Pontevedra competiu para atraer a fábrica con outras localizacións 
como Santiago, Padrón ou Vigo. Ademais, a revista Litoral realizou unha especie de enquisas entre as 
principais voces da cidade na época. Ata o historiador e director do Museo del Prado Francisco Javier 
Sánchez Cantón, que construíra unha casa que aínda hoxe está xunto á fábrica, defendeu a conveniencia 
da instalación.

Como acolleron
os veciños esta

instalación?

Os datos de cancro están na media española
Os feitos
O Libro Branco xera dúbidas sobre posibles impactos á saúde sobre a actividade de Ence. Resulta im-
presentable. En primeiro lugar porque é un tema moi serio que nos debe preocupar a todos e todas. En 
segundo lugar, porque os autores do seudo-informe deberían coñecer que os datos de calidade do aire de 
Pontevedra, que melloran as recomendacións da OMS. 

Ademais, en 2014, o Instituto Nacional de Epidemioloxía publicou o informe ‘As tendencias temporais 
nos patróns de distribución municipal de mortalidade por cancro en España’, no que analizaron un mi-
llón de casos de falecemento por esta enfermidade en toda España. Non atoparon ningunha desviación 
sobre o cancro na zona de Pontevedra con respecto a todo o resto da costa galega. A situación de Navia 
(Asturias) onde hai unha fábrica de celulosa, tamén nos achega datos interesantes respecto diso: dado que 
en Navia non hai problemas relacionados co subsolo e que impacten nos casos de cancro, como sucede 
en Galicia co gas radón e a súa radioactividade, a zona non aparece apuntada pola frecuencia de ningún 
tipo de cancro.

Graves mentiras
sobre a saúde

LOCALIZACIÓN, GOBERNO E SECTOR

LOCALIZACIÓN, GOBERNO CORPORATIVO E SECTOR
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LOCALIZACIÓN, GOBERNO E SECTOR

Din que unha soa fábrica daría 2.000 millóns
Os feitos
Ou non saben nada de nada ou son moi mentireiros. Aseguran que a permanencia da fábrica achega-
ríalle aos propietarios de Ence uns 2.000 millóns de euros. Toda a empresa -Pontevedra, Navia, negocio 
enerxético...- xerou uns beneficios nos exercicios de 2012  e 2013 de entre 40 e 50 millóns de euros. En 
2014, Ence perdeu 140 millóns (cando no Libro Branco afirma que gañou 140,9 millóns!). Ademais, 
asegúrase que unha soa fábrica reportaría 2.000 millóns. Para iso, refírense en primeiro aos 700 millóns 
de euros do custo dunha nova instalación. Aínda se fose viable, despois tería que xerar uns beneficios 
de 1.300 millóns de euros para alcanzar eses 2.000 aos que se refire o Libro Branco, unha cifra absurda 
que mostra dunha completa ignorancia e/ou unha inadmisible vontade de engano á cidadanía. Onde 
aprenderon de Economía APDR e compañía?

De como mentir 
sobre 2.000 millóns 

de euros e quedar 
tan tranquilos

Hai 11 anos que non ocupan cargos públicos
Os feitos
O Libro Branco realiza acusacións de portas xiratorias. Baste dicir que hai 11 anos que ningún membro 
do Consello de Administración de Ence ocupa cargos de relevancia no Estado. Forman parte do Conse-
llo de Administración de Ence, e ocuparon responsabilidades políticas, a que foi a primeira ministra de 
Medio Ambiente de España, o decano do Colexio e a Asociación de Enxeñeiros de Montes de España, e 
o presidente da Comisión Económica e de Medio Ambiente da Asociación de Economistas de Madrid. 
Non parece que os seus CVs resulten pouco adecuados para a toma de decisións estratéxicas da primeira 
empresa forestal de España. 

Consello de
Administración

Ence non gañou senón que perdeu 140 millóns
Os feitos
Segundo o Libro Branco que prometía verdades, Ence gañou 140,9 millóns de euros en 2014. A realida-
de é que Ence perdeu 140 millóns de euros en 2014, en boa medida polo impacto da reforma ás enerxías 
renovables, dado que aproximadamente o 30% do resultado de Ence procede da enerxía e a reforma 
eléctrica penalizou duramente a coxeneración de enerxía con madeira.

Mentir ata no
máis facilmente

comprobable:
os resultados

económicos de Ence

Polo custo do traslado, crebaría en anos
Os feitos
O Libro Branco non achega un só dato respecto diso. Só fai consideracións políticas sobre os empresarios 
e o beneficio. O feito é que unha nova fábrica custaría entre 700 e 800 millóns de euros. E non sería via-
ble economicamente: crebaría en moi poucos anos. Nin sequera nos países máis avanzados do mundo na 
industria da celulosa (Finlandia, Suecia...) abríronse fábricas nos últimos anos por este mesmo motivo. A 
competencia de países do Sur, con lexislacións ambientais moito menos esixentes e uns custos de madeira 
moi baixos, fai inviable asumir o custo dunha nova fábrica e que o negocio resulte. Ou sexa: non é que 
baixe o beneficio, é que nunca se sairía das perdas.

Por que Ence
non se pode

trasladar?

Dispón da súa propia captación de auga
Os feitos
Ence dispón da súa propia captación de auga -unha presa en Bora- e a súa propia rede de abastecemento 
de auga. Construíuna, xestiónaa e mantena. Iso quere dicir que asumiu custos -construción- e asume 
custos -xestión- que para calquera usuario común do servizo da auga forman parte da facturación men-
sual. Ademais, a empresa paga case un millón de euros ao ano de canon de vertedura. O Libro Branco 
di: “E hai dúbidas de que o estean pagando”. Quen as ten? En que se basean? Poucas cousas contaminan 
máis que a mentira, e máis cando ten fins políticos en período electoral.

Paga Ence
a auga?

Os resultados
económicos de
Ence no 2014

Segundo o 
Libro Branco

A realidade

+140,9

-140

millóns

millóns

≠



Mentiras e Verdades I O libro verdadeiro de Ence I 7

EMPREGO

A demanda global aumentou un 10%
Os feitos
Aseguran no Libro Branco, e parece que o fan sen rubor, que o consumo de papel para a difusión cul-
tural cae -dando a entender que a Ence quedanlle 3 días-, e que ademais o sustentable é non consumir 
produtos papeleiros. Mentres tanto, o tipo de pasta de celulosa que produce Ence, na súa maior parte 
destinada a produtos hixiénicos de uso doméstico, rexistrou un incremento na demanda global do 10% 
nos últimos 5 anos. As previsións internacionais aseguran que a demanda do tipo de pasta de papel que 
fai Ence seguirá medrando nos vindeiros anos. Ademais, no medio planeta investígase sobre como subs-
tituír os produtos plásticos, con orixe no petróleo e implicados no cambio climático, por produtos deri-
vados da celulosa. O papel é un material renovable. E a demanda de papel xera demanda de madeira e, 
por tanto absorción de CO2. A madeira que Ence Pontevedra transforma nun só ano capta durante o 
seu crecemento tanto CO2 como o que emiten 2 millóns de coches. Case nada. Toda unha contribución 
á loita contra o cambio climático.

Sobre consumo
de papel e as

tendencias mundiais

Pontevedra ten unha oportunidade enorme
Os feitos
En Pontevedra hai unha Escola de Enxeñería Forestal, un Centro de Investigacións Fitopatolóxicas, un 
Centro de Investigación Forestal, unha escola de capataces forestais e unha misión do CSIC que, entre 
moitos outros asuntos, aborda algúns relacionados co monte. Ademais, en Pontevedra está Ence -a maior 
empresa forestal de España- e toda unha rede de empresas que traballan para Ence. E hai un Porto con 
alto nivel de especialización relacionado co forestal. Outro dato: de Galicia sae preto do 50% da madeira 
que vende en España. Pontevedra ten unha oportunidade enorme en relación á industria forestal. Desde 
Ence cremos que esta oportunidade debe ser aproveitada.

É Pontevedra un
bo punto para a

industria forestal?

Máis de 800 empregos directos e indirectos
Os feitos
APDR volve mentir. Omite datos. Ence recibe para o seu procesamento a madeira que achegan máis de 
260 camións con madeira galega cada día. Na fábrica traballan 366 empregados contratados directa-
mente e hai cada día preto dun centenar de traballadores de empresas contratistas realizando diferentes 
traballos. Cada dous días, 18 camións mobilizan durante unha xornada enteira pasta de papel de Ence 
ao Porto de Marín. Todo iso xera, de acordo a un estudo elaborado por KPMG en 2013 seguindo o 
método de análise do Instituto Galego de Estatística, máis de 5.000 empregos en Galicia. Máis de 800 
están na comarca de Pontevedra.

Canto supón o
emprego de Ence

en Pontevedra?

Dicían que Ence só xeraba 200 empregos
Os feitos
APDR e as organizacións políticas para as que traballan menten desde hai anos con este asunto. Desde 
APDR insistiuse nos últimos anos que Ence só xeraba 200 empregos. Nunha entrevista publicada no 
medio en liña Praza Pública o 28 de abril de 2015, o sempiterno líder de APDR, Antón Masa, dicía: 
“Agora xa está en pouco máis de 200 empregos directos”. O seu propio Libro Branco refírese agora a 
366 empregos en Ence. O tamaño da mentira “só son” 166 empregados.

APDR non pasa
a proba da

hemeroteca

As prazas amortizáronse con prexubilacións
Os feitos
Ence atravesou en 2013 e 2014 serias dificultades económicas. En 2014 chegou a poñerse sobre a mesa 
un ERE de 140 persoas. O Libro Branco oculta o resultado final de todo aquilo. As prazas amortizáronse 
mediante prexubilacións.

Supostos
despedimentos:

ERE 2014

EMPREGO

O emprego de
Ence na comarca

+ =
366 postos directos Máis de450 Máis de

800
indirectos
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Trátase do clásico por excelencia dos mitos so-
bre Ence. É falso. Radicalmente falso. O feito 
de que as emisións de vapor de auga se vexan 
moito máis pola noite está relacionado coa di-
ferencia nas condicións atmosféricas entre o 
día e a noite. Abonda en pensar en cada un 
de nós. En días de moito frío, cando falamos, 
advírtese bafo saíndo das nosas bocas. Respi-
ramos distinto no verán e no inverno? Non. 
É cousa das condicións atmosféricas. Inflúen, 
básicamente, a temperatura e maila humida-
de relativa. Por iso cando chove, ou en días 
de moita humidade, tamén se advirten moito 
máis visualmente as emisións de vapor de auga 
de Ence. Estamos a traballar para minimizar 
ese impacto visual. Sabemos que nos queda 
moito esfozo por diante.

O que temos en Ence, con respecto ás antigas 
de balsas de decantación, é a intención de po-
der pechalas canto antes. Durante algún anos 
empregáronse como parte do proceso de de-
puración da fábrica. Hai xa bastan tes anos que 
non cumpren esa función. Tres das cinco bal-
sas teñen auga de choiva. As dúas últimas aín-
da xogan un papel logo do proceso de depura-
ción. Levamos meses dando os pasos precisos 
para clausuralas canto antes.

Débese ás 
condicións 
atmosféricas.
A temperatura e 
maila humidade 
relativa inflúen. 
Por iso cando 
chove, ou en 
días de moita 
humidade as 
emisións de
vapor de auga
son máis
visibles

A saber que hai 
nesas balsas 
que hai diante
da fábrica

Algúns mitos sobre Ence

ONON

De noite mírase máis o fume:
Aproveitan para botar máis porque non hai inspectores

Tres das cinco 
balsas teñen 
auga de choiva. 
A dúas últimas 
aínda xogan 
un papel logo 
do proceso de 
depuración
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Radicalmente falso. Ence nunca empregou 
mercurio. De feito, ninguna fábrica do mundo 
emprega mercurio para facer pasta de papel. E 
tampouco emprega materias primas que se ca-
ractericen pola presenza deste elemento. Outra 
cousa é que, ata o ano 1997, a fábrica empre-
gase cloro, para cuxa elaboración empregábase 
ademais mercurio. Ata 1997. Algo de tempo 
pasou. Pero o sindicato de mentireiros habituais 
trata de falar de mercurio de cando en vez. Por 
se lles funciona, ou non?

Usan
mercurio

A meirande parte das emisións aéreas que 
se advirten a simple vista son vapor de auga. 
Emite fume a fábrica? Si: emite fume proce-
dente dos procesos de combustión asociados á 
producción de enerxía. E por que tanto vapor 
de auga? Porque a fábrica emprega gran can-
tidade de auga para a cocción da madeira e o 
lavado da pasta de papel. Ou, directamente, 
para xerar vapor que move turbinas que á súa 
vez xeran enerxía. Gran parte desa auga de-
vólvese á atmósfera converitda en vapor. Can-
to máis frío e máis humidade haxa na atmósfe-
ra, máis se mirará.

Si, os de Ence 
din que é vapor; 
pero é fume

Ence non emprega mercurio

Produción de
pasta de papel

Cultivo e compra
de madera

Descortizado
e lascado

Produción
de enerxía

Cocción Lavado Blanqueo Secado e embalado

Grande parte
da auga que a 
fábrica emprega 
expúlsase á
atmósfera en
forma de vapor
de auga

Algúns mitos sobre Ence

2cousas
importantes 
que non se
saben

1A pasta de celulosa da que sae 
o papel que recomendan as 
ONGs ambientalistas máis im-
portantes do mundo. Nos seus 
consellos de merca responsable 
de papel, as principais organi-
zacións ambientalistas do mun-
do recomendan comprar ben 
papel reciclado certificado, ben 
papel de fibra virxe TCF. Desde 
1997, Ence Pontevedra produce 
pasta de papel TCF. Hoxe é a 
única fábrica de pasta de celu-
losa TCF que hai en Europa.

2Novos propietarios, nova direc-
ción, novo estilo. Os actuáis 
propietarios de Ence controlan a 
empresa desde 2006. O equipo 
directivo da empresa cambiou 
varias veces desde que era 
unha empresa pública. Cando 
APDR pescuda no seu maletín 
favorito, o da nostalxia da con-
taminación, atopa cousas dos 
tempos da Señorita Pepis. Era 
outra empresa, outra fábrica, 
outros propietarios, outra equipa 
directiva… outros tempos. Nós 
somos o equipo que está a 
converter unha antiga fábrica 
que xerou un alto impacto am-
biental nun centro de referencia 
na industria forestal mundial 
pola sustentabilidade das súas 
operacións. A Comisión Europea 
xa nos recoñeceu a traxectoria 
dos últimos 15 anos. E aínda 
nos queda moito, pero moito, 
por facer.
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As árbores
de Ence

Ata 1980
Piñeiro

Nos anos 80
e nos 90

Piñeiro e
eucalipto

Despois
Eucalipto

En Pontevedra hai máis dun 20% de paro
Os feitos
O Libro Branco afirma: “Pontevedra está na media do nivel de emprego das 7 cidades galegas”. A quen 
están a defender os autores do Libro Branco? O feito é que, de acordo coa última Enquisa de Poboación 
Activa, en Pontevedra hai máis dun 20% de desempregados. Na Coruña ou Santiago, o paro roza o 
15%. Por cada 3 parados que hai en Santiago, en Pontevedra hai 4. Iso é o que os posuidores da verdade 
o Libro Branco consideran estar na media.

Pontevedra, o paro, 
e as outras cidades 

galegas

Minten sobre a extensión do eucalipto
Os feitos
No Libro Branco  asegúrase que en 2009 había en Galicia 375.000 hectáreas de eucalipto. Falso. Radi-
calmente. De acordo co cuarto Inventario Forestal Nacional había menos de 290.000 hectáreas. Curiosa 
marxe de erro: máis do 22%. Ou é que minten?

Plantacións de 
eucalipto

Ata os 90 o eucalipto non foi fonte principal
Os feitos
A mesma falta de rigor é a que demostran cando informan de que nos anos 60 e 70 a demanda de ma-
deira xerada por Ence fixo que se expandise o eucalipto en Galicia. E iso que o certo é que Ence Pon-
tevedra traballou exclusivamente con madeira de piñeiro ata 1980. E que non o introduciu como fonte 
principal de abastecemento ata entrados os anos 90. APDR e os seus socios volven mentir.

Expansión do
eucalipto en

Galicia

A cuarta parte do monte galego, sen traballar
Os feitos
Aproximadamente o 25% da superficie forestal de Galicia está a campo, isto é: non está forestado. Preto 
dun 21% da superficie forestal de Galicia está ocupada por cultivos de eucalipto, unha especie que culti-
van decenas de miles de familias na comunidade autónoma. De feito, desde o inicio da crise económica 
aumentaron as curtas de madeira de eucalipto porque foi a única cuxa demanda se mantivo no mercado, 
axudando a soster o emprego e a renda das familias. En Ence defendemos que a economía forestal debe 
ser máis desenvolvida en Galicia. Hai sitio para outros modelos de xestión, claro. E unhas 800.000 hec-
táreas forestais de gran valor sen cultivar.  

Eucalipto:
o monte

en Galicia

As especies autóctonas aumentaron un 300%
Os feitos
Seguro que aos señores de APDR lles vai aledar tanto coma a nós o seguinte dato que deberan coñecer 
os que din amar a natureza. Abonda con ir ao Inventario Forestal Nacional (IFN) para decatarse de que 
mentres as hectáreas cultivadas con eucalipto e piñeiro en Galicia se incrementaron nun 93%, aproxima-
damente, entre 1986 e 2009, a extensión ocupada por carballos e castiñeiros en Galicia medraba en máis 
dun 300%. A superficie ocupada por castiñeiros e carballos en Galicia supera a ocupada polas especies 
de uso industrial: eucalipto e piñeiro. Pero segue a pasar algo dramático: unha cuarta parte da superficie 
forestal de Galicia non está forestada. Parece ser que para a APDR o problema son as hectáreas cultiva-
das que xeran riqueza no medio rural, non as que están abandonadas, que ademais son moitas máis.

E que hai das
outras especies?

EUCALIPTO

EUCALIPTO
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Tampouco teñen pudor cando falan de empobrecer o rural galego. Apenas 3 semanas antes de que se 
redactase o Libro Branco, empresas forestais de India, Turquía ou China visitaron Galicia para explorar 
o mercado madeireiro. Un dos propietarios forestais que participou na visita dixo á prensa: “As pasteiras 
chinesas ou indias utilizan madeira de menos calidade e non lles interesa ou subministro de madeira dun-
ha calidade superior para mesturala coa súa, prefírena peor pero cuns prezos máis competitivos”. Saben 
en APDR que o prezo da madeira en Latinoamérica, por exemplo, é moito máis baixo que en Europa?, 
saben que se os madeireiros galegos exportasen a outros países de Europa terían que vender a madeira 
moito máis barata para amortecer os enormes custos loxísticos?

Exportar suporía perdas para o sector galego
Os feitosSobre venderlle

a madeira aos
chineses ou aos

portugueses

Prezo por
tonelada

de madeira

Pr
ez

o

Tempo de crecemento
Fonte: Universidade de Vigo. 2008

Galicia

53euros
15 anos

Eucalipto

Brasil

25euros
8 anos

Eucalipto

Finlandia

53euros
80 anos

Abeto
Finlandia

43euros
80/120 anos

Piñeiro e
Bidueiro

Ence destina case un millón de euros
Os feitos
O Libro Branco di que Ence “non” loita contra os incendios. Que non lle dedica recursos. Mentira. 
Investigadores da Universidade de Vigo, a través da Cátedra Ence, analizaron nos últimos meses todas 
as facturas asociadas a compras forestais de Ence entre 2011 e 2014. Concluíron que Ence destina algo 
máis de 950.000 euros ao ano á loita contra o lume. Ademais, a actividade de Ence de produción de elec-
tricidade con biomasa contribúe de forma importante á limpeza do monte. E o monte limpo non arde.

Ence e a
loita contra

os incendios

Ence non merca madeira queimada
Os feitos
O Libro Branco asegura que Ence compra madeira queimada porque é máis barata. Unha vez máis, en-
tréganse á estratexia de Pinocho. E a verdade é que Ence non compra madeira queimada. En primeiro 
lugar, porque sería unha irresponsabilidade. En segundo lugar, porque xeraría problemas de suciedade 
durante o proceso que farían que, ao final, resultase moito máis cara. E ademais, sería ilegal.

Ence e a
madeira

queimada

O prezo da madeira medrou nun 70%
Os feitos
Mentres APDR asegura que a madeira de eucalipto é hoxe máis barata que en 1990, o Blogue da aula 
de Silvicultura da Universidade de Vigo asegura que o prezo da madeira en cargadero incrementouse 
en case un 70%. 

Sobre o prezo
da madeira

En Galicia págase o mellor prezo do eucalipto
Os feitos
Segundo datos publicados no mesmo blog da Universidade de Vigo, en 2008 o prezo da madeira posta 
en fábrica para o sector papeleiro era o seguinte en diferentes países:
En Finlandia pagaban a 53 euros a tonelada de abeto, que medra en 80 anos, e a 43 o bidueiro e o 
piñeiro, que tardan en medrar entre 80 e 120 anos.
En Brasil pagaban a 25 euros a toneladas madeira de eucalipto. Alí meda en 8 anos.
En Galicia, a industria –non só Ence- pagaba  53 euros. O eucalipto medra aquí en 15 anos.

E como está o
prezo da madeira 

noutros países?

EUCALIPTO
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Novosproxectos
para unha
nova fábrica
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O noso Centro de Operacións 
de Pontevedra ten un impacto 
visual que non nos gusta. 
Imos corrixilo

Unha nova arquitectura
para unha nova fábrica

O actual Centro de Operacións de Ence en Lourizán é moi diferente da 
antiga fábrica de celulosa que hai 20 ou 30 anos xestionaba o Estado. 
Cambiaron o xeito de operar, o tipo de madeira que se emprega, as tec-
noloxías dispoñibles. Cambiouse o cloro pola auga osixenada. Cambiou 
a orixe da madeira: hoxe é 100% galega. E poderiamos seguir relatando 
cambios durante moitas páxinas.

Queremos seguir cambiando. 
A actual Ence quere facer das súas instalacións industriais centros de re-
ferencia en materia de sustentabilidade. Traballa con ese obxectivo desde 
hai xa case 5 anos. En Pontevedra precisamos facer investimentos por 
máis de 70 millóns de euros para continuar avanzando. En que proxec-
tos? Entre outros están os seguintes.

Neste momento, un equipo de 5 arquitectos 
traballa nas fases previas de desenvolvemen-
to do proxecto arquitectónico Materia Pro-
pia. É o proxecto que resultou gañador do 
Concurso para a Integración Arquitectóni-
ca e Paisaxística que convocamos en 2013. 
O noso Centro de Operacións de Ponteve-
dra ten un impacto visual que non nos gus-
ta. Imos corrixilo. É o noso compromiso.
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Río Lérez

Almacenamento
e reutilización

Filtración

Filtración

Proceso

Proceso

Tratamento

Tratamento

Osmose
inversa

Ultrafiltración

Tratamento
terciario

4.000 m3

4.000 m3

38.000 m3

38.000 m3

Emisario

Novo Ciclo
da Auga

A nova depuradora permitiranos reducir 
nun 90% o volume do noso efluente á Ría 
e tomar do río Lérez tan só o 10% do con-
sumido en 2014. Para acadar estes obxec-
tivos, queremos reutilizar a práctica totali-
dade da auga do noso proceso industrial. 
Todo iso mediante un sistema permanente 
de reciclaxe, reutilización, filtración, ultra-
filtración e ósmose inversa.

Xa temos 6 propostas doutras tantas 
empresas multinacionais expertas en depu-
ración de augas para desenvolver o proxec-
to. Queremos comezar canto antes.

Novo cicloda auga
Estamos a traballar nun proxecto 
absolutamente pioneiro en España: 
o proxecto Novo Ciclo da Auga na 
nosa fábrica de Lourizán, que in-
corporará unha terceira depurado-
ra en serie coa máis avanzada tec-
noloxía. Un proxecto tecnolóxico 
que inclúe solucións como as que se 
empregan para a potabilización da 
auga do mar.

Un proxecto absolutamente innovador a
nivel global. Pontevedra pode ir por diante

60.000
38.000

4.000

Demanda de auga en metros cúbicos ao día

1990

2015
No futuro

ciclo da auga

Ciclo
actual
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Olor cero:
De aí que nos últimos anos se investisen máis de 4 millóns de euros para acabar con 
este problema. Queremos acadar o Cero. Por iso queremos investir 8 millóns de euros 
adicionais en tecnoloxía e adaptacións do noso proceso industrial dirixidas a esquecer 
para sempre aquilo que nunca debeu suceder.

Xa pasamos de 140 minutos diarios de impacto oloroso do ano 2010 aos 11 minu-
tos ao mes en setembro de 2015. Pero non abonda. O noso obxectivo é o Olor Cero.

Na actual Ence cremos que resulta inadmisible que unha instalación in-
dustrial lle xere problemas de cheiros á poboación. 

sen impacto oloroso

Cambiar a 
temperatura
do vapor

Proxecto
deseñado
coa USC

Proxecto
deseñado polo
equipo de Ence
Modificar as
chemineas
da fábrica

Eliminación
de puntos
de emisión4millóns de

euros en
investimentos

4millóns de
euros en
investimentos

Estamos desenvolvendo un proxecto baseado na condensación e no intercambio de tem-
peratura do vapor para continuar reducindo a visibilidade das emisións e aproveitar esa 
fonte de enerxía térmica que hoxe non está sendo utilizada. 

Os nosos primeiros estudos indícannos que teremos un excedente de enerxía térmi-
ca que podería ser empregado, a partir da colaboración coas administracións públicas, 
en usos sociais. Como sucede, por certo, desde fai máis de 10 anos coa Piscina de Ponte 
Muíños.

É un bo exemplo de colaboración. Por que non camiñar cara ao seguinte?, por que 
non continuar buscando ideas para o ben de todos? Ence seguirá facéndoo. O pasado 
non é bo sitio no que ficar ancorado.

O mesmo paquete inversor de 8 millóns de euros contempla recursos para 
continuar reducindo a visibilidade das emisións de vapor de auga da
fábrica. 

impacto visual
Eliminar o

das emisións de vapor

Pasamos de 140 minutos
diarios de impacto oloroso
aos 11 minutos mensuais

de setemebro de 2015

Estamos desenvolvendo
un proxecto baseado na

condensación e na temperatura

Teremos un excente de
enerxía que podería ser

empregado en usos sociais




