
 

 

 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado, Eva Solla Fernández, Xabier Ron Fernández, Antón 

Sánchez García,  Juan Manuel Fajardo Recouso e Ramón Vázquez Díaz,  integrantes do 

Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, ao abeiro do recollido no 

artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral no Pleno, con carácter urxente, relativa ás manobras da OTAN na 

provincia de Lugo.  

 

 

Xustificación da urxencia 

 

Como precipitado das actuacións previas da Xunta de Galicia na Terra Chá asistimos ao 

espectáculo dos días pasados onde unidades da OTAN realizaron manobras militares, 

en concreto  das forzas Conxuntas de moi alta dispoñibilidade da OTAN (VJTF), os días 

26, 27 e 28 de xaneiro deste ano no Campamento de Parga. 

Preto deste emprazamento rodeado no seu perímetro con esa ferramenta ignominiosa 

que son as concertinas, atópase o Aeródromo de Rozas, convertido nunha base para 

drones militares a través de millonarios investimentos de recursos públicos.  

 

Á combinación de escurantismo por parte da Xunta, negando a evidencia do aspecto 

militar da súa actuación, haille que engadir a vulneración das condicións de cesión 

forzosa dos terros da base militar de Parga, para concluír na espiral belicista que supón 

introducir a OTAN nun país que non a precisa en absoluto. 

 

 

 

 



 

 

Xa que logo, o grupo parlamentario da AGE presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral no Pleno, con carácter urxente: 

 

- Que explicación pode dar o Goberno de Galicia sobre a posta a disposición de 

territorio e recursos públicos galegos ao servizo de operacións e manobras da 

OTAN? 

 

En Compostela, a 2  de febreiro do 2016. 

 

 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 
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