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 Unha primeira resposta conxunta ás mentiras do Libro Branco 
 

 
4 de novembro de 2015. Do Para tratar de dar unha primeira resposta de conxunto Ence 
aborda as principais mentiras, nas que irá profundando posteriormente co fin de que os 
cidadáns de Pontevedra coñezan a realidade da fábrica. 
 
Sobre a calidade do aire de Pontevedra. 
 
Os datos de medición de calidade do aire das administracións públicas indican que en 
Pontevedra 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. Non sucede en 
ningunha outra cidade do Eixo Atlántico. 
 
Sobre os traballos para erradicar calquera impacto oloroso da fábrica. 
 
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 minuto/mes (setembro 
2015). Queriamos facelo antes, terminar o proxecto en 2014. Seguimos traballando para a 
completa erradicación do cheiro. 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? 
 
Minten sobre os problemas da Ría: as coliformes 
 
Tanto a Comisión Europea como as confrarías de Pontevedra sinalan que o problema de 
contaminación 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. Basta con visitar a web de APDR para ver que, durante anos, esa asociación 
omitiu que a Ría tiña este problema. 
 
Nos últimos meses, APDR quere vencellar a Ence con este problema. Un completo estudo feito 
en 2014 e durante meses pola Universidade de Barcelona, no que mesmo se chegou a analizar 
ADN bacterial, concluíu que no efluente de Ence non hai ningún tipo de coliforme procedente 
de ningún ser vivo. É lóxico: menos APDR, todo o mundo sabe que a orixe das coliformes fecais 
son os excrementos, non a auga procedente da cocción de madeira.  
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Controis e datos ambientais. Veracidade e control. 
 
Afírmase falsamente que non existen inspeccións ambientais abondas 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 publica diariamente na súa web todos os seus datos ambientais, unha iniciativa única no 
mundo. E faino pola seguridade e a confianza na excelencia dos indicadores dos seus 
resultados, que melloran ata nun 80% as normas da Unión Europea. Son datos obxectivos, reais 
e que calquera persoa interesada pode comprobar. Ence é extremadamente rigorosa neste 
apartado e convida os autores do difamatorio libro a visitar a fábrica onde poderán recibir todo 
tipo de explicacións e información. 
 
Graves mentiras sobre a saúde 
 
O Libro Branco xera dúbidas sobre posibles impactos á saúde sobre a actividade de Ence. 
Resulta impresentable. 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 deberan coñecer que os 
datos de calidade do aire de Pontevedra, que melloran as recomendacións da OMS.  
 
Ademais, en 2014, o Centro Nacional de Epidemioloxía publicou un informe no que analizaron 
un millón 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. 
 
¿Paga Ence a auga? 
 
Ence dispón da súa propia captación de auga: unha presa en Bora. E da 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 mensual. Ademais, a empresa paga case un millón de euros ao ano 
de canon de vertedura. O Libro Brando di: “E hai dúbidas de que o estean pagando”. ¿Quen ten 
esas dúbidas?, ¿en que se basean? Poucas cousas contaminan máis cámentira, e máis cando 
ten fins políticos en período electoral. 
 
¿Canto supón o emprego de Ence en Pontevedra? 
 
APDR volve mentir. Omite datos. Ence recibe para o seu procesamento a madeira galega que 
achegan máis de 260 cada día. Na fábrica traballan 366 empregados contratados directamente 
e hai cada día preto dun centenar de traballadores de empresas contratistas realizando 
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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. Un total de 800 están na comarca de Pontevedra. 
 
APDR e as organizacións políticas para as que traballan minten desde hai anos con este asunto. 
Desde APDR insistiuse nos últimos anos que Ence só xeraba 200 empregos. Nunha entrevista 
publicada no xornal dixital “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. 
 
Mentir ata no máis facilmente comprobable: os resultados económicos de Ence. 
 
Segundo o Libro Branco que prometía verdades, Ence gañou 140 millóns de euros en 2014. A 
realidade é que Ence perdeu uns 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 produción de enerxía eléctrica 
con biomasa. 
 
¿Por qué Ence non se pode trasladar? 
 
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 viable 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 leste 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. 
 
Pontevedra, o paro, e as outras cidades galegas 
 
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 cos últimos 
datos, 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” das cidades galegas. 
 
Plantacións de Eucalipto. 
 
No Libro Branco  asegúrase que nos anos 60 e 70 a demanda de madeira xerada por Ence fixo 
que se expandise o eucalipto en Galicia. E iso que o certo é que Ence Pontevedra traballou 
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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. 
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