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Usuarios de toda Galicia limitan o consumo de auga pola seca 
A Xunta convoca para o venres a comisión autonómica de seguimento
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Unha cisterna carga auga na rede de traída do río Xoán, no concello lucense de Pol. Ao mando da mangueira e tamén do volante 
está Diego. O seu labor é levar o líquido ata un depósito situado no monte. Normalmente son as fontes naturais que flúen da 
montaña as que o enchen, pero os máis de tres meses de seca que viviu a zona, porque «a chuvia de xullo e agosto -di o condutor 
do camión- non filtrou na terra», deixárono baixo mínimos.
 
«A fin de semana pasada quedamos sen auga. Hai 38 anos que teño a granxa e nunca pasara tal cousa. No tanque algo de auga 
hai, aínda que menos mal que trouxeron as cisternas do Concello», explica Mario Huertas , propietario dunha das cinco casas (tres 
delas con granxas que roldan as cen cabezas de gando cada unha) ás que dá servizo o tanque. Camión a camión e, como di o alcalde 
de Pol, o socialista Lino Rodríguez, «con moito sacrificio porque non hai cartos e non podemos levar a traída a todas as zonas» 
van arranxando. Non son os únicos. As cisternas cargadas de auga foron circulando durante os últimos días, entre outras, polas 
estradas de concellos como Cerceda, Vilalba, Meira, Pontevedra, Forcarei, Boiro, Rianxo, Muros ou Xermade. Noutras zonas, como 
en Cesuras, os veciños prestan auga dos seus pozos a aqueles que xa non teñen de onde sacala. E é que, en Galicia, entre un 20 e 
un 25 % da poboación autoabastécese deste líquido ao non estar conectada a ningunha rede pública. 
 
Un dos últimos concellos en pedir aos seus veciños que fagan un consumo responsable deste recurso foi Pontevedra, que o pasado 
venres tamén anunciou que limitaría a rega de parques e mediría o gasto industrial para paliar os efectos da baixada de caudal do 
Lérez.
 
Prevención 
A diminución de auga nos ríos é un dos asuntos que máis preocupa nestes momentos a Augas de Galicia. Desde este organismo, 
dependente da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, corroboran que existen comunidades de usuarios 
ao longo de toda a comunidade galega afanadas en limitar a auga para evitar o desabastecemento. Por outra banda, e aínda que 
non é urxente, xa convocaron para este venres, como medida preventiva, a Comisión Autonómica de Seguimento dá Seca, na que 
participan varias entidades, para facer un seguimento coordinado das reservas de auga e desenvolver as actuacións necesarias. 
Con todo, destacan que o nivel medio dos encoros galegos, con excepción do de Baíña, en Baiona, é suficiente para manter a 
subministración, como mínimo, ata principios de xaneiro.
 

 

 

Preguntas Atención a Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

QUE o feito acontecido  Construción dunha central 
hidroeléctrica

QUEN o que protagoniza o feito  Gas Natural-Unión Fenosa

ONDE o lugar no que pasou iso  Na ribeira do Sil, entre os encoros 
de Santo Estevo e Edrada. Zona 
sobreexplotada e proposta para a 
Rede Natura

CANDO o momento/data do feito  (Nun futuro próximo. Está en 
proxecto)

COMO a maneira en que pasou  Esfuracando unha parte 
importante dunha beira dos 
Canóns do Sil



POR QUE a causa que provoca o feito  Búscase producir enerxía con 
menos custo para a empresa

 

Elementos Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre 
Fenosa

TITULAR. De que tipo é?
En canto á estrutura
- Suxeito + Predicado con complementos. Por exemplo: A 
neve e o xeo dificultan o tránsito
- Estilo nominal (sen verbo). Exemplo: Retencións na AP9 
por causa da neve
- Declaracións en estilo directo, como Vázquez: "As 
institucións non están a cumprir co seu papel"

En canto á perspectiva
Informativos (por exemplo, todos os anteriores)
Rechamantes: con recursos retóricos (ex. No último 
suspiro, Chega o redentor do partido)

 Nova presa de Fenosa 
no Sil ameaza catro 
especies en perigo

Ten estrutura Suxeito 
+ Predicado e é 
informativo.

Hai ANTETÍTULOS e/ou SUBTÍTULOS? 

Hai ENTRADA ou lead?

Como se recoñecen eses elementos?

Que información achegan na noticia?

 O titular só está 
acompañado por unha 
pequena entrada, que 
aparece con outra tinta 
e en cursiva. É unha 
especie de resumo, pero 
neste caso destacando 
aspectos críticos.

Hai imaxe e/ou corondel? Que información transmite(n)?  Ten unha imaxe que 
recolle un mapa da zona 
coas dimensións da obra 
proxectada.

Advírtese unha linguaxe obxectiva, clara e sen repeticións 
innecesarias?

Recollede algún exemplo de uso na noticia de sinónimos 
ou termos equivalentes.

 En xeral, si.

Sinónimos e termos 
equivalente: presa, 
central, encoro, 
aproveitamento 
hidroeléctrico.

 

Modalización (postura do emisor) Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

Apréciase algún recurso de modalización?

Lembra: imaxe suxestiva, léxico valorativo...
 Apréciase a postura do emisor 

nalgunhas explicacións 
complementarias, sobre todo 
nas expresións “tentar furar” 
e “proceso de explotación cos 
quilovatios”

 


