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Redacción.- A nova reforma la-
boral recupera o equilibrio das rela-
cións laborais, ao fortalecer a nego-
ciación colectiva. Así, recupérase a
ultraactividade dos convenios e a
prevalencia do convenio sectorial so-
bre o convenio de empresa. Combate
a precariedade e temporalidade do
noso mercado de traballo, apostando
polo emprego fixo e estable, perse-
gue ás subcontratas, que fixeron ne-
gocio en base á deterioración das
condicións laborais; fomenta a inser-
ción dos mozos no mercado de tra-
ballo, a través dos contratos formati-
vos e aposta pola flexibilidade
interna impulsando os  ERTES, tipo
Covid, fronte aos despedimentos.

O contido deste acordo, que con-
levou unha negociación longa e moi
complexa, obedece aos parámetros
esixidos pola Comisión Europea ao
Goberno español como condición
para conseguir os fondos europeos

para a modernización do noso mer-
cado de traballo.

Desde UGT lamentamos que o
acordo non fose apoiado pola totali-
dade da Cámara, xa que supón un
beneficio para o noso país. Con esta
reforma laboral gañan os empresa-
rios, gañan os traballadores, gaña a
economía e gana España. 

Agora toca o despedimento

Con todo, UGT sinala que este
acordo é un punto e seguido e que
hai que continuar loitando ata con-
seguir un mercado laboral máis
xusto, seguro, produtivo e moderno.
Neste sentido, insta a endurecer os
despedimentos: limitando as súas
causas e elevando as indemniza-
cións, porque hoxe pódese despedir
por calquera motivo, a prezo de
saldo. 

O sindicato pide ao Goberno que
sexa valente e acometa esta se-
gunda parte da reforma laboral e ás
forzas parlamentarias progresistas
que empuxen nesta dirección ata co-
rrixir a  desregulación total provo-
cada pola reforma laboral de 2012
imposta polo Partido Popular. 

políticas activas de emprego

Así mesmo, o sindicato demanda,
entre outras cuestións, unha reforma
das políticas activas de emprego para
que sexan máis eficaces e lógrese aca-
bar co paro de longa e moi longa dura-
ción, e inxectar os recursos materiais e
humanos necesarios á Inspección de
Traballo para que faga cumprir a actual
normativa. Unha normativa avaliable
cada certo tempo, tal e como contempla
o acordo, para medir o seu grao de efi-
cacia e mellorar os aspectos que sexan
necesarios. 

AprobAdo o Acordo de reformA LAborAL. AgorA Si, gAñAmoS
dereitoS!

UGT celebra que triunfase o sentido común e aprobouse o xoves, no Congreso dos Deputados, o acordo de reforma laboral,

froito do diálogo  entre os interlocutores sociais e o Goberno. Un acordo histórico que fixa unha normativa laboral na que, por

primeira vez, as persoas traballadoras recuperan dereitos e que, por primeira vez, contou co consenso dos empresarios e os sin-

dicatos.
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Redacción. A pesar de que xaneiro é
sempre un mal mes para o emprego, nesta
ocasión os datos son mellores que outras
veces. O peor é que seguen mostrando
unha precariedade acentuada. Algo que
debería ir mellorando coa implementación
da reforma que ven de ser ratificada polo
Congreso. Un acordo co que gañamos to-
dos pois senta as bases para conseguir un
mercado laboral máis xusto, eficiente e pro-
dutivo.

Os datos do paro rexistrado e de
afiliación á Seguridade Social coñeci-
dos este mércores mostran un repunte
do número de desempregados rexis-
trados e un descenso do emprego,
como sempre nos meses de xaneiro
por motivos estacionais, aínda que
nesta ocasión o incremento do paro foi
moito menor que nos últimos anos.
Ademais, as cifras seguen eviden-
ciando a persistente precariedade que
reproduce o noso mercado laboral, re-
xistrándose altas taxas de temporali-
dade, problemas que condicionan des-
favorablemente o futuro de moitos
traballadores e traballadoras. 

Neste sentido, o acordo alcanzado po-
los interlocutores e o Goberno, e xa ratifi-
cado polo Congreso, sobre a reforma labo-
ral supón un fito na recuperación de
dereitos laborais, en tanto elimina algúns
dos aspectos máis lesivos das anteriores
reformas e sementa as bases para a crea-
ción de emprego de calidade. As modifica-
cións introducidas en materia de contrata-
ción, os novos mecanismos de flexibilidade
interna fronte aos despedimentos ou o re-
equilibrio da negociación colectiva son ele-
mentos que atacan frontalmente a orixe da
precariedade laboral. 

Ademais, trátase dun acordo que non
só será beneficioso para a clase traballa-
dora, senón para o conxunto do país. Un
mercado laboral máis eficiente e produtivo,
que xere emprego digno, servirá para re-
lanzar a demanda interna e promover un
crecemento máis estable e  robusto. 

En suma, a nova reforma laboral nace
do consenso e o impulso colectivo, co Diá-
logo Social como principal  canalizador. Por
tanto, foi fundamental que, aínda que xa en-
trou en vigor, que fora ratificada no Parla-
mento; o contrario, tería sido unha pésima
noticia que botaría por terra un acordo xusto
e razoable, que mesmo xa foi valorado po-

sitivamente pola Comi-
sión Europea.

A pesar do exposto,
debemos ter prudencia
con respecto ó efecto in-
mediato da nova norma-
tiva laboral. Algúns dos
cambios legais introduci-
dos aínda non entraron
en vigor (farano en abril)
e, en todo caso, todos os
cambios deberán trasla-
darse ao día a día das
empresas e á negocia-
ción dos convenios co-
lectivos, sendo impres-
cindible unha avaliación continua que
permita  testar a súa efectividade e garan-
tir o cumprimento dos mesmos.

Análise datos

Entrando de cheo nos datos facilita-
dos hoxe polos ministerios de Traballo e
Economía Social e polo de Inclusión, Se-
guridade Social e Migracións, obsérvase
unha suba do desemprego en Galicia no
mes dun 0,88% (1.348 persoas), 0,55%
no Estado, ante o fin da campaña de Na-
dal. Non obstante, dáse unha caída do
desemprego histórica, dende 1996 non
hai datos similares en xaneiro, en termos
interanuais, do 17,23% (32.052 persoas),
21,22% no Estado. Isto supón que hai
153.932 persoas en Galicia en situación
de desemprego.

Entre os máis mozos, os menores de
25 anos, as cifras de desemprego do
mes de xaneiro son máis favorables que
no resto de idades, baixando este nun
1%, 6.014 mozos e mozas galegos me-
nos no desemprego e esta baixada aínda
é moito máis acusa en termos inter-
anuais, do 29,86%.

Por sexos, no mes o paro incremen-
touse en ambos. Nun 0,82% no caso dos
homes e nun 0,93% no das mulleres. Inter-
anualmente, cae nun 19,09% entre os ho-
mes e nun 15,81% entre as mulleres. As
mulleres seguen a representar nada menos
que o 57,6% do total do desemprego en
Galicia. 

No mes de xaneiro o paro aumentou
considerablemente no sector servizos, nun
2,2%, trala temporada de Nadal. Incre-

mento que non foi compensado pola caída
no resto dos sectores, dun 2,35% na in-
dustria, nun 2,2% no colectivo de sen em-
prego anterior, no 1,03% na construción e
nun 0,09% no primario.

No ano a contracción foi acusada en to-
dos. 22.052 persoas desempregadas me-
nos no sector servizos, o que supón unha
baixa do 16,87%; baixa nun 16,15% na in-
dustria; o 20,88% na construción; o 16,83%
no sector primario; e o 18,63 no colectivo de
sen emprego anterior.

En termos provinciais, no mes o paro
contráese na de Pontevedra moi leve-
mente, quedando case igual, o -0,08%; nas
restantes medra, nun 0,89% en Ourense,
1,94% en Lugo e o 1,58% na Coruña.

No ano cae en todas, nun 20,88% en
Lugo, 17,37% na Coruña, 17,25% en Ou-
rense e nun 16,14% en Pontevedra.

A cobertura por desemprego é do
63,7%, con 89.594 persoas beneficiarias
de prestación. Destas, o 46,7% son contri-
butivas e o resto dependen de modalidades
de carácter asistencial, moito máis desfa-
vorables.

A contratación indefinida sitúase no mes
de xaneiro no 16%. Unha porcentaxe que po-
dería deixar ver xa o efecto da reforma labo-
ral no seu primeiro mes de vida e que UGT-
Galicia agarda que siga mellorando nos
vindeiros meses para acabar coa precarie-
dade que aínda impera no mercado laboral. 

En canto á afiliación á Seguridade So-
cial, a media mensual foi en Galicia no mes
de 1.021.954, caendo nun 1,05%. No ano
medrou nun 3%. 

pAro meS de xANeiro

meLLorAr A cALidAde do emprego, UN cAmiño qUe botA A ANdAr coA
reformA AprobAdA
Un 16% de contratación indefinida é un bo dato, en relación ós que se rexistraban nos últimos anos, pero aínda hai
que mellorar moito. Un mes de vida da reforma laboral podería deixarse notar pero hai que ser prudentes porque
hai efectos da mesma que aínda non estarán operativos ata abril
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Redacción.- Despois de 12 horas
de negociación, non puido ser. Non se
puido pechar un acodo para un conve-
nio digno para o sector das conservas
de peixe. Por iso, os traballadores e
traballadoras do sector protagonizaron
os días 3 e 4 sendas xornadas de
folga, cun seguimento masivo, e mobi-
lizacións que en Galicia concretáronse
en Vigo, Boiro e Arousa, tamén cunha
participación altísima.

Ugt-ficA vai traballar arreo
por un convenio digno para o
sector

Dende UGT-FICA insístese en que,
como xa se fixo en todas as convoca-
torias de mesas de negociación, o Sin-
dicato vai seguir traballando arreo para
intentar un convenio colectivo digno e
xusto para todos os traballadores e tra-
balladoras do sector.

Porque todas as partes desta ne-
gociación deben implicarse para bus-
car unha saída digna para os traballa-
dores e traballadoras sen máis costes
para eles.

Non puido ser, tras moitas horas de negociación

dúAS NoVAS xorNAdAS de foLgA e mobiLizAcióNS NA coNSerVA

Redacción.- Os traballadores de Alú Ibérica non cesan
na súa loita polo mantemento da actividade produtiva da
planta da Coruña e polo mantemendo de todos os postos de
traballo.

Así, este mércores pola tarde percorreron as rúas da Co-
ruña en demanda de solucións para a actual situación da
factoría e tamén se entrevistaron pola mañá co delegado do
Goberno en Galicia ó que lle achegaron unha nova de-
manda, unha venda triangulada. É dicir, que primeiro sexa
a SEPI a que adquira a empresa, actualmente en concurso
de acreedores, e, despois, a venda mantendo o cadro de
persoal. 

oS trAbALLAdoreS de ALú ibéricA demANdAN SoLUcióNS xA
Manifestáronse este mércores polas rúas da Coruña e entrevistáronse co delegado do Goberno

Redacción.- Os traballadors de Mer-
sant Vixilancia concentráronse o venres pa-
sado fronte á sede da Xunta en Lugo para
denunciar o impago de salarios e a acu-
mulación de débedas coa Seguridade So-
cial e Facenda. FeSMC-UGT insta á Xunta,
responsable da xestión da contratación con
esta empresa, que traballa para diversos or-

ganismos públicos,
que adopte as medi-
das necesarias e res-
cinda os contratos por
incuprimentos graves
e que, a partir de
agora, se analicen
outros aspectos á hora de adxudicar un servizo, e non só a parte económica.

traballadores de mersant Vixilancia
denuncian impago de salarios en Lugo
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Redacción.- FeSMC convocou este
mércores diante do Avelino Montero en
Pontevedra unha concentración para de-
nunciar a falta de seguridade neste centro.

A empresa Mersant Vixilancia, contra-
tada pola Consellería de Política Social,
non está a cumprir co servizo. Dende no-
vembro de 2021 o centro non conta co per-
soal de vixilancia e seguridade suficiente, o
que está a afectar directamente á interven-
ción reeducativa do centro, amosando os
internos, conscientes destas carencias,
condutas cada vez máis agresivas.

De feito, nalgúns pe-
ríodos das quendas
chégase á ausencia to-
tal de traballadores do
servizo.

Por todo isto, o Sindi-
cato insta á Consellería
de Política Social a que
poña enriba da mesa to-
dos os recursos neces-
rios para resolver unha
situación que xa se vol-
veu insostible.

feSmc deNUNciA A fALtA de SegUridAde No AVeLiNo moNtero eN
poNteVedrA

Redacción.- Lonxe da minimización
que fai a Consellería de Educación, a si-
tuación da comunidade educativa fronte ao
COVID, como se fai patente nos medios día
a día e da que temos amplo coñecemento
a través da nosa afiliación, empeorou no-
tablemente. Dende o Sector de Ensino de
UGT-Servizos Públicos denunciamos que
os datos proporcionados tanto pola Con-
sellería de Sanidade como pola de Educa-
ción son insuficientes e tardíos. Ademais,
con frecuencia, ofrecen cifras parciais que
non permiten facerse cunha dimensión ob-
xectiva do empeoramento da situación sa-
nitaria na comunidade escolar. Estamos
convencidos de que o novo protocolo, se
non empeora, polo menos, non aporta so-
lucións na situación actual.

Por todo o exposto, en aras dunha
maior transparencia, solicitamos que se
nos proporcionen:

-Datos de casos de COVID no profe-
sorado por provincia e tipo de centro.

-Datos de casos de COVID no alum-
nado por provincia e tipo de centro.

-Recursos dispoñibles en cada centro
(medidores CO2, máscaras, EPIs, aulas
de illamento, tempo de ventilación).

Denunciamos tamén que, dada a si-
tuación sanitaria na que nos atopamos, dé-
bese actuar cos recursos necesarios por
parte da Consellería:

-Modificación do protocolo.

-Aumento da distancia  a
metro e medio.

-Desdobres.

-Profesorado de reforzo.

Uso de deber inescusable
para os docentes para o coi-
dado de menores positivos ou
en corentena, como se está a
facer noutras comunidades au-
tónomas

Por último, consideramos
de xustiza que o colectivo docente, visible-
mente exposto ó COVID, poida facer uso
do permiso de deber inescusable cando
precise permanecer cos fillos menores po-
sitivos ou en corentena.  A pesares da res-
posta que tivemos na última Mesa Secto-
rial, na que se aludiu a problemas de
“competencia” normativa para adoptar esta
decisión, temos constancia de que noutras
comunidades autónomas como Asturias,
Andalucía e Cataluña, entre outras, si se
está a aplicar este permiso neste senso.
Quédanos, pois, considerar a falta de von-
tade política como explicación á absoluta in-
diferenza da Administración galega para
cos seus docentes.

Non se está prevendo a falla de cober-
tura en varias especialidades

Somos coñecedores de que non se
está prevendo a falla de cobertura de efec-
tivos en varias especialidades e a situa-
ción aínda empeora nos conservatorios de
música. Somos coñecedores da sobre-

carga dos docentes que teñen que duplicar
as súas clases atendendo tamén de xeito
telemático. Somos, sen embargo, ignoran-
tes dos plans, se é que existen, que ten a
Consellería ó respecto. Por que non se
deixa cargar as vacantes coñecidas -por
xubilación, matrimonio...- con antelación?  

Non se aplicou a redución de dúas ho-
ras na carga lectiva para a atención das au-
las virtuais e elaboración de materiais

Por que aínda non se estableceu a re-
dución de dúas horas na carga lectiva dos
docentes  para a axeitada atención das au-
las virtuais e a elaboración dos materiais co-
rrespondentes? Ignorámolo ou somos ig-
norados. 

É de xustiza que a Consellería deixe de
inhibirse e ofreza datos claros e propostas
contundentes para reconducir unha situa-
ción con medidas que xa non están nas
mans dos docentes de xeito individual nin
a nivel de  centro.

UGT reclama datos actualizados de incidencias, recursos de cada centro, cobertura de efectivos, aumento de
distancia a metro e medio, desdobres e profesorado de reforzo

A ActUAL SitUAcióN SANitAriA reqUire de AccióNS iNmediAtAS No eido
edUcAtiVo e A xUNtA mirA pArA oUtro LAdo
O novo protocolo non achega solucións, hai que cambialo
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Redacción.- A Unión Xeral de Traba-
lladoras e Traballadores considera a Lei
Estatal de Vivenda que se aprobou esta se-
mana en Consello de Ministros totalmente
insuficiente para enfrontar a grave emer-
xencia  habitacional que arrasa o noso país,
polo que traballará activamente na tramita-
ción parlamentaria no Congreso para com-
pletala e facela máis eficiente e xusta.

O sindicato, que xa participou no pro-
ceso de alegacións ao Anteproxecto de
Lei polo Dereito á Vivenda, expresoullo
así esta semana á ministra de Dereitos So-
ciais e Axenda 2030,  Ione  Belarra, de-
nunciando que esta lei queda bastante
corta respecto ás medidas incorporadas
na lei elaborada pola Iniciativa Lei de Vi-
venda, da que UGT é promotora e parte

activa. 

Para o sindicato, é in-
dispensable aproveitar
esta ocasión histórica para
blindar a función social que
desempeña a vivenda,
polo que o texto final de-
berá incorporar:

- Un marco de regulación do alugueiro
común e efectivo, que permita reducir os
prezos dos mesmos e equilibralos aos in-
gresos da poboación.

- Un plan ambicioso para ampliar o
parque público de vivendas, que garanta a
asequibilidade da vivenda e alternativas
habitacionais dignas.

- A prohibición expresa dos desafiu-
zamentos sen alternativa habitacional,
cumprindo así coa carta de Dereitos Hu-
manos.

- Medidas que aseguren as subminis-
tracións básicas a persoas en situación
de vulnerabilidade, para que o acceso a
unha vivenda teña lugar en condicións
adecuadas.

A Lei de ViVeNdA é iNSUficieNte pArA AfroNtAr A emerxeNciA
hAbitAcioNAL do NoSo pAíS

Redacción.- A Unión Xeral de
Traballadoras e Traballadores advirte
de que a situación é insostible tras
dous anos de pandemia e que os
pais e nais teñen que facer fronte
aos confinamentos dos seus fillos
sen axuda por parte das institucións.

O sindicato insiste que o Plan Me
Coida, que permite adaptacións de
xornada, que poucas veces acép-
tanse por parte das empresas, ou re-
ducións de xornada, que supoñen a
perda de ingresos, é absolutamente
ineficaz e insuficiente xa que, ade-
mais de que poucas familias póden-
llo permitir, deixa fóra ás familias
monoparentais e ós autónomos.

UGT considera importante revisar
os protocolos e establecer alternati-
vas para os alumnos que enlacen
confinamentos sucesivos para ga-

rantir o dereito á educación. Cabe
lembrar que teletraballar non é coi-
dar nin conciliar, é unha forma de or-
ganización do traballo e que o traba-
llo a distancia non debe ir dirixido a
persoas con responsabilidades fami-
liares excluíndo aos que non as te-
ñen.

Por todo iso, reclama un permiso
retribuído para os traballadores e tra-
balladoras que teñen que coidar a
menores e/ou maiores dependentes
por corentenas, peche de colexio, e
centros de día. Unha demanda do
sindicato desde o inicio da pandemia
que segue sendo necesaria para ga-
rantir os coidados, en especial, para
as máis de 70.000 familias monopa-
rentais do noso país. Para iso, o sin-
dicato propón un fondo de compen-
sación e financiamento que podería
provir dos fondos europeos para a

reconstrución.

impulsar verdadeiras medidas
de corresponsabilidade

O sindicato urxe a ir máis aló e
corrixir as deficiencias do noso sis-
tema de protección social, especial-
mente no que se refire ós coidados e
establecer medidas para unha ver-
dadeira corresponsabilidade.

É absolutamente imprescindible
aumentar o investimento en coida-
dos, reforzar e incrementar os servi-
zos públicos e a protección social e
seguir impulsando a corresponsabili-
dade, a través da negociación colec-
tiva e os plans de igualdade, para
que non sexan sempre as mulleres
as que se deben pedir os permisos
para coidar.

Ugt eSixe UN permiSo retribUido pArA o coidAdo de meNoreS e
depeNdeNteS
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Redacción.- O IPC adiantado do
mes de xaneiro rexistra unha taxa
interanual do 6%, uns valores moi ele-
vados que prexudican gravemente os
intereses da clase traballadora. De
feito, en 2021, os asalariados e asala-
riadas perderon 1,6 puntos de poder
de compra, cifra que alcanza os 2,6
puntos en quen percibiu o SMI.

E, a pesar de que se espera unha
moderación paulatina dos prezos, as
estimacións seguen situando a infla-
ción media en valores elevados –un
3,7% segundo o Banco de España-,
xerando unha situación insostible cos
traballadores e traballadoras como
principais damnificados.

A ampliación dos beneficios e as
marxes das empresas enerxéticas está
a producirse á conta do recorte do po-
der adquisitivo, xerando un agravio
distributivo que debilita o consumo e a
recuperación.

A moderación salarial ou o reclamo
dunha política monetaria máis restri-
tiva son receitas que non combaten as
causas da inflación -cuxas causas se
sitúan nas disfuncións dos mercados
internacionais do gas e do petróleo e
nun sistema de fixación de prezos que
permite ás multinacionais unha capta-
ción abusiva de rendas á conta dos
consumidores-, comprometerían a re-
cuperación e favorecerían a apertura
de novas brechas de desigualdade e
pobreza.

A patronal debe sentar a nego-
ciar un novo  AeNc

Neste contexto, é
fundamental que o
Goberno actualice
canto antes o SMI,
que debe alcanzar os
1.000 euros mensuais
con efectos retroacti-
vos desde o 1 de xa-
neiro e avanzar así na
senda de crecemento
proposta pola Comi-
sión Asesora para a
Análise do SMI con-
cluíndo en 2023 cun
SMI equivalente ao
60% do salario medio do país.

Ademais, os convenios deben in-
corporar aumentos salariais superio-
res á previsión de inflación media (que
a maioría de estimacións sitúan na
contorna do 3,5%), de forma que se
dea unha mellora do poder adquisitivo,
adaptándose, como sempre, ás cir-
cunstancias económicas particulares
de cada sector e empresa. E débense
incorporar cláusulas de revisión sala-
rial que vinculen a nómina ao IPC para
o caso de que este supere a previsión,
pois só así se outorgará transparencia
e seguridade nas negociacións, permi-
tindo aumentos inicialmente máis mo-
derados.

Por iso, UGT empraza á patronal
para sentar a negociar xa o novo
Acordo para o Emprego e a Nego-
ciación Colectiva (AENC), que debe
facilitar a negociación dos convenios
colectivos e garantir aumentos do
poder de compra da clase traballa-
dora. Trátase dunha demanda razo-
able e acorde ao escenario de ex-

pansión económica que axudaría a
reducir os niveis de conflitividade nas
empresas.

datos

O IPC adiantado do mes de xaneiro
rexistra unha taxa interanual do 6%,
cinco décimas menos con respecto ao
dato do mes anterior. Neste comporta-
mento, o INE destaca a baixada do
prezo da electricidade, en contraste
coa subida que rexistrou en xaneiro de
2021.

Pola súa banda, a estimación da
inflación subxacente, que exclúe os
produtos enerxéticos e os alimentos
non elaborados, reflicte un aumento de
tres décimas, situándose no 2,4%
anual, 3,6 puntos por baixo da taxa xe-
ral. Este aumento debe poñernos en
alerta ante o traslado do aumento dos
custos de produción das empresas ao
prezo de produtos e bens básicos, en-
carecendo así a cesta de compra ha-
bitual.. 

fortALecer AS reNdAS SALAriAiS SUpóN UNhA tArefA iNeLUdibLe pArA
ApUNtALAr A recUperAcióN

Redacción.- Estes ecosistemas, vitais
para a vida de millóns de persoas, permiten al-
macenar e depurar a auga, garanten a biodi-
versidade, mitigan o cambio climático, crean
emprego e impulsan o desenvolvemento so-
cial e económico a través actividades como a
pesca, a acuicultura ou o turismo, entre outros. 

Este 2 de febreiro celebrouse o Día Mun-
dial dos Humidais sendo o primeiro ano que
se celebra no contexto de Nacións Unidas, ao
aprobarse na Asemblea Xeral da ONU en
2021; aínda que este día conmemórase
desde 1997 en recordo da Convención  Ram-
sar sobre humidais de 1971. 

Este ano o lema é “Acción en favor dos
humidais para as persoas e a natureza” e o
hashtag # ActuaEnFavordelosHumedales, co
que se pretende que se adopten medidas ur-
xentes e invístase capital financeiro e humano
para evitar a desaparición dos humidais e res-
taurar os que se perderon. Desde o século
XVIII desapareceron o 85% en todo o mundo,
o 35% deles nos últimos 55 anos. Os humi-
dais axudan á protección da biodiversidade: o
40% das especies do planeta viven e repro-
dúcense neles. Pero actualmente o 25% de-
las están en perigo de extinción.

Entre as actividades que provocan a
perda de humidais están a drenaxe e recheo

para usalos para agricultura e construción, a
contaminación, a pesca excesiva e a sobre-
explotación de recursos, as especies invaso-
ras e o cambio climático. 

Para UGT é necesario unha maior pro-
tección e restauración destes ecosistemas.
Lembra que a auga é clave para o desenvol-
vemento sostible e que unha correcta xestión
dos recursos hídricos é fundamental para re-
ducir a pobreza, crear emprego verde e de-
cente e aumentar a sustentabilidade ambien-
tal. Neste sentido, os humidais contribúen, en
forma directa ou indirecta, a lograr 75 indica-
dores dos Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible (ODS).

hAi qUe eStAbLecer medidAS UrxeNteS eN fAVor doS hUmidAiS


