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Destacados da intervención 

 

“Hai un elemento esencial que dá medida do impacto da desigualdade e a inxustiza 

social, que é que o peso da remuneración do traballo asalariado no conxunto do PIB 

minguou de xeito brutal nesta década: en 2009 representaba case a metade do PIB, 

chegando en 2018 a ser só do 42,4%, situándonos nos niveis máis baixos do Estado e 

da UE (media UE-28 47,9)”. 

 

 

“O modelo da crise social complétase coa privatización. O retraemento do Estado en 

servizos esenciais é aproveitado por grandes empresas e fondos de investimento 

que fan negocio coa saúde e o benestar”. 

 

“Pero cando se retrae o sector público dos coidados aumenta a carga para as 

mulleres. Os datos galegos son significativos: hai unhas 90.000 mulleres adicadas a 

tarefas de coidado de persoas dependentes nalgunha medida, un 30% a tempo 

completo, pero só 2.634 persoas dadas de alta na Seguridade Social como 

coidadoras non profesionais”. 
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GALICIA CALIDADE? 

 

“Hai unha desconexión da práctica política con respecto á práctica diaria da 

cidadanía”. Alberto Núñez Feijóo dixit. 

 

Semella que se estaba a mirar no espello. Debería mirarse, en cambio, no cadro que, 

a xeito de Dorian Grey, ten no desván. (Na magnífica novela de Wilde, o 

eternamente mozo Dorian tiña un retrato no faiado que se ía deformando segundo 

avanzaba a súa corrución moral). Ese cadro é a realidade galega; a Galiza real que 

non sae na TVG nin nos seus discursos. 

 

Para presentarse como valedor de Galicia por riba do partido hai que vir con 

propostas reais e non facer un discurso en clave pin-pan-pun de patio de colexio; 

hai que vir con algo máis que medidas parche e poñer riba da mesa propostas de 

País, con cronograma e orzamentos: e deixarse xa de documentos vacuos. Tiveron 

unha década para afrontar os retos do País, e deixan unha Galiza en crise. 

 

Efectivamente, a desafección da cidadanía coa dinámica política institucional 

afóndase conforme avanza a crise social, porque, por moito que os números digan 

dende 2014 que saímos da recesión, a nivel social quedou un panorama desolador.  

 

Con cálculos que falan xa de desaceleración económica, con tensións xeopolíticas 

que van afectar á economía galega, o futuro non é esperanzador, cando aínda non 

superamos as consecuencias da gran recesión de 2008. Por moito que se afane 

Feijóo en dicir que “vivimos mellor que en 2009”, o cadro do faiado di que o nivel de 
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poboación empregada aínda non superou a de 2008, que 60.000 fogares galegos 

teñen todos os seus activos en situación de desemprego e que cae a poboación 

activa, en especial no grupo entre 20 e 29 anos (cunha perda do 5%). Se non lles 

gustan os datos da oposición, como foi patente no debate, poden quedarse con 

estes últimos, que son do Informe 2018 A Economía galega, do IDEGA e da 

Afundación, de Abanca, que non fan máis que afondar na diagnose: a recuperación 

macroeconómica, ás portas dunha posible recesión, non chegou á maioría social. 

 

Entre 2013 e 2016, os datos do IGE – datos de procedencia pouco sospeitosa - 

confirman que o PIB medrou por riba do que o fixo a renda dos fogares galegos. 

 

Segundo o estudo dos ingresos salariais que publica a Axencia Tributaria 

anualmente – outra fonte de datos que debera se fiable para o PP -, unha persoa do 

colectivo de máis ingresos galegos equivalía a 91 do colectivo de menores ingresos 

en 2016. E, asemade, en 2018, o único colectivo de ingresos que medrou en 

efectivos foi o de quen perciben menos da metade do SMI.  

 

Hai un elemento esencial que dá medida do impacto da desigualdade e a inxustiza 

social, que é que o peso da remuneración do traballo asalariado no conxunto do 

PIB minguou de xeito brutal nesta década: en 2009 representaba case a metade do 

PIB, chegando en 2018 a ser só do 42,4%, situándonos nos niveis máis baixos do 

Estado e da UE (media UE-28 47,9). 

 

Na década de Feijóo mellorou Galicia si, a Galicia dos máis ricos. Este ano, aínda foi 

quen de agasallarlle con 12 m de euros en exencións fiscais ás 7000 familias máis 

pudentes do País. 
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A crise: unha estafa para aumentar a riqueza do 1% máis rico; aquí e en todo o 

mundo. 

 

Ese é o fondo da desafección política e os seus montros: unha maioría social 

abafada pola precariedade e o deterioro dos servizos públicos, inerme ante unha 

instancia política que non é quen (que non somos quen) de resolver os problemas e 

cumprir a teórica función para a que é escollida; unhas institucións que non se 

poñen do lado do rescate social, só do rescate bancario.  

 

EMERXENCIA SOCIAL 

 

O panorama é tan brutal que se produciu un cambio sustancial na estrutura de gasto 

das familias, das cales aínda o 40% non chega a fin de mes. 

 

Son datos da Encuesta de Presupuestos Familiares do INE, que confirman que as 

familias galegas ocupan un 30% dos seus ingresos en servizos básicos. 

 

O gasto medio por fogar no noso País estaba en 2018 en 27.257 €, case 2.800 euros 

menos que no pico máximo de 2008 (30.040 euros). Contas que siguen 

contradicindo o optimismo de Feijóo. 

 

Pero é máis significativo que se reduciu o gasto en alimentación,  coidado persoal, 

vestimenta, calzado, prensa e libros, mentres que subiu o que hai que desembolsar 

polo subministro de auga e outros servizos básicos da vivenda. Dende 2008 e o 

gasto en electricidade, gas e outros combustibles aumentou un 25,3%. A década 

de Feijóo é a década do encarecemento dos custes da enerxía, sen que a Xunta 

fixera por ir á raíz do problema. Por iso, En Marea defende mecanismos que 

rematen coa estafa da factura da luz, por iso propoñemos unha nova regulación 
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do sector eléctrico, e por iso unha das palabras que máis repetimos nas nosas 

propostas de resolución é enerxía: enerxías renovables para frear a crise climática; 

enerxía como ben social para combater a crise social e industrial, con plans de 

transición industrial e descarbonización, co impulso da autoxeración e o 

autoconsumo de enerxía solar e xeotérmica ou un plan efectivo de rehabilitación 

enerxética dos edificios. 

 

Outro dato da enquisa sobre o gasto dos fogares: a vivenda ocupa case 2 de cada 10 

euros de gasto, ascendendo un 9,9% dende 2008; no caso dos arrendamentos, o 

gasto subiu un 51%. 

 

É unha das dimensións da crise habitacional da década de Feijóo. Temos que ter un 

parque público de vivenda digno de tal nome, que dea cabida á demanda enorme 

(case 14.000 persoas) de vivenda social; é o único xeito eficaz de poder intervir no 

mercado da vivenda, porque non funcionan as axudas ao alugueiro nin os parches: 

parque público de vivenda xa. É posible nun País coa maior taxa de vivenda baleira 

(18,06%) do Estado. Teñen ocasión, pois, de comprometerse cunha medida que 

protexe un dereito fundamental que, en teoría, protexe a Constitución. Veremos se 

esas mencións reiteradas á Constitución o son para o artigo 47. Mentaron moito a 

adefensa da Constitución neste debate, pero son patriotas do 135, a beneficio das 

finanzas, e escusan os artigos que redundan no apoio á maioría social.  

 

A maioría social abafada polo prezo da vivenda e da enerxía, porque a precariedade 

é xa a principal característica do mercado de traballo galego.  

 

Por iso, propoñemos como eixo central un plan de choque contra a precariedade 

laboral, porque a precariedade laboral condiciónao todo: condiciona as 
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posibilidades de conciliación, a capacidade de decidir cando e como ter 

descendencia, a saúde, as posibilidades de permanencia no medio rural…  

 

Precariedade na empresa privada e precariedade laboral fomentada pola propia 

Administración pública. É un feito que a calidade dos servizos se mantivo grazas ao 

sobreesforzo do persoal, porque a Xunta é un axente precarizador do emprego: 

 

- nos centros de atención directa de política social recortouse o dereito ao 

descanso, aínda non integramente recuperado. Persoal insuficiente, estresado, que 

ter que ir traballar con doses de pastillas para pode resistir, non substitución 

completa de baixas, permisos e vacacións,a maior taxa de accidentabilidade laboral 

da Xunta. Esa é a realidade. 

 

[- temporalidade no Sergas, desenvolver o que significa ser eventual1.] 

 

Por iso propoñemos unha resolución que desbote xa a suspensión do artigo 19 do 

Vº Convenio Colectivo e restitúa todos os dereitos roubados ao persoal público 

durante a crise, así como un plan de estabilización do emprego público que supoña, 

na Sanidade, sacar a oferta de emprego público todas as vacantes deixadas de cubrir 

dende 2012 pola taxa de reposición. 

 

A Xunta é un axente precarizador do emprego tamén mediante a privatización de 

servizos, como a limpeza ou os servizos de telefonía.  

 

Denunciaban teleoperadoras do Teléfono Social da Xunta, un servizo esencial que 

forma parte do 012, servizo de información á cidadanía da Xunta, os seus contratos 

 
1  O Consello de Contas, nos seus informes de fiscalización referidos ao Sergas, remitidos este mes 
de xullo ao Parlamento, indica que “os índices de temporalidade continúan sendo altos, 40% en atención 
especializada e 28,1% en primaria (datos de 2017), observándose un incremento interanual deles. No ano 
2016 situábanse, respectivamente, nun 37,6% e nun 26,3%”. 
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lixos, amparados pola reforma laboral, que permiten salarios de miseria e non 

recoñecemento retributivo dos méritos de formación que se requiren para o posto. 

E é que a Xunta elabora pregos de licitación que dan capacidade de arbitrariedade 

ás empresas que contratan o servizo para organizar o traballo e mesmo 

subcontratar, desentendéndose da obriga que debera ter a Administración: ter 

compromiso social na contratación pública. Terán ocasión de comprometerse 

aprobando as nosas resolucións. 

 

“Galicia calidade” é isto? 750 € ao mes por atender o Teléfono Social? [contrato] 

 

Falamos, por certo, dun sector, o telemárketing, que ocupa a unhas 8000 persoas en 

Galiza, composto fundamentalmente de mulleres mozas, no que o clima de traballo 

é de terror, por só 20 € máis do SMI: doenzas profesionais, stress para ter 

rendemento, ameaza constante de despedimento, incertidume, encadeamento de 

contratos temporais… imposible conciliar. “Galicia Calidade. Galicia Xacobeo”. É a 

Galicia Low Cost, o modelo de empregos no sector terciario que tamén potencian no 

turismo e na hostalería. 

 

Fronte a iso, propoñemos un plan de choque contra a precariedade laboral, que a 

Xunta propicie unha negociación colectiva de patronal e sindicatos galegos, en seis 

meses, para deseñar este plan, con obxectivos, tempos e orzamentos, reclamando 

as competencias plenas en materia de inspección laboral nun País co maior índice de 

accidentabilidade laboral mortal do Estado, cunha alta porcentaxe de emprego 

autónomo precario e fraudes de falsos autónomos ou centros especiais de emprego 

que precarizan as condicións laborais de persoas discapacitadas, que teñen a peor 

taxa de actividade laboral do Estado. 
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Precariedade laboral que confirma que o traballo non serve para saír de pobre, 

como aínda viña de confirmar onte o Informe Foessa 2018 onte, que cifra en 12,3% 

as persoas que, traballando, están en exclusión social. Neste contexto deste tipo de 

emprego, fallan os mecanismos de protección social tradicionais, por iso 

propoñemos un plan de choque contra a pobreza e a exclusión que consiste en nun 

mecanismo amplo de complemento de ingresos, máis aló de desenvolver, con 5 

anos de retraso, os complementos de transición laboral da RISGA. Os modelos como 

a RISGA son insuficientes, e non o di En Marea, dío a propia Comisión Europea. 

 

Ese mesmo informe Foessa alerta de que case 300.000 persoas no noso País se 

atopan sen colchón e totalmente vulnerables ante unha crise. Precisamos outros 

instrumentos de protección social. Porque tampouco chegan as pensións como 

colchón; as e os pensionistas galegos foron sostedores das familias nos momentos 

máis duros da crise coas segundas pensións máis baixas do estado. É indecente 

manter na pobreza a quen cotizou toda a vida: pedimos comprometernos co 

sistema público de pensións e a súa revalorización garantida conforme ao IPC. 

 

 

PRIVATIZACIÓN - CONCILIACIÓN 

 

O modelo da crise social complétase coa privatización. O retraemento do Estado en 

servizos esenciais é aproveitado por grandes empresas e fondos de investimento 

que fan negocio coa saúde e o benestar. 

 

Precisamos un plan integral de atención á dependencia que remate coa desatención 

e coa privatización (67% de prazas privadas en residencias, a CA con maior grao de 

privatización). O fracaso de Feijóo na construción das residencias das 7 cidades non 

o tapa a doazón da Fundación Amancio Ortega: mentiu cando informou do 
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orzamento do Plan Coma na Casa. O gasto público por  persoa dependente e case 

1000 € inferior á media estatal, nun País dos máis avellentados. Non cumpren 

ningún dos prazos en relación á Dependencia: non teñen de que gabarse: hai 

persoas que tardan uns 8 meses só na valoración, que debía estar feita en 3. 

 

Por certo, que é un sector que xeraría emprego digno, pero que se mantén nunha 

gran precariedade. Porque teremos residencias e equipamentos: e como vai ser o 

persoal? Público ou de xestión privada? En todo caso, é un sector no que ata 

escasean as e os profesionais de enfermeiría polas duras condicións. Hai que axeitar 

as rateos ás necesidades e aumentar as inspeccións sobre as residencias privadas; e 

facer cumprir as sancións cando se impoñen. 

 

Pero cando se retrae o sector público dos coidados aumenta a carga para as 

mulleres. Os datos galegos son significativos: hai unhas 90.000 mulleres adicadas a 

tarefas de coidado de persoas dependentes nalgunha medida, un 30% a tempo 

completo, pero só 2.634 persoas dadas de alta na Seguridade Social como 

coidadoras non profesionais. Máis de 32.000 mulleres (e 2.900 homes) renuncian a 

buscar traballo por coidado de menores ou dependentes. Case o 80% das 

excedencias por coidado de familiares son collidas por mulleres. Precisamos un 

pacto nacional pola conciliación (resolución 6). 

 

Este é un dos factores da fenda salarial de xénero. E claro que é certo que hai máis 

mulleres ocupadas (como sinalou Feijóo), pero non dixo que o fan en peores 

condicións: acaparan o 75% dos contratos a tempo parcial en 2018 e os menores 

tramos salariais. “En 2018, un 23,5% das ocupadas traballan a tempo parcial fronte 

a un 6,7% dos homes ocupados. Estes valores eran moito máis baixos xusto antes da 

crise (19% das ocupadas e 4,3% dos ocupados)” (informe Abanca). Outro dato que 

afea as fábulas de Feijóo sobre a mellora do emprego feminino. 
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Hai un gran nicho de xeración de emprego de calidade na economía dos coidados 

se se aposta por servizos de proximidade con condicións dignas; por iso, menos 

ocorrencias puntuais, como os servizo sociais móbiles ou o bus de servizos porta a 

porta e máis extensión dos Servizos Sociais Comunitarios, das horas de Servizo de 

Axuda no Fogar ou de centros de día adecuados ás necesidades de cada comarca. 

 

O ensino é tamén un eido cobizado polos negocios, e faise patente na intención da 

Xunta de autorizar unha universidade privada cando durante anos negou ás públicas 

un financiamento axeitado e un aumento de titulacións. 

 

Cobiza do sector privado sobre os comedores escolares. Saben que teñen que facer 

para garantir a calidade nutricional dos comedores? Anunciaron unha lei. Está ben, 

pero está mellor volver á xestión directa dos mesmos e ao aprovisionamento en 

mercados locais na medida do posible: é un servizo que forma parte do eido 

educativo (educación nutricional) e que contribúe á dinamización das economías 

locais. Propiciaron chapuzas como atrasos na posta en marcha dos servizos o curso 

anterior e este mesmo e comida de peor calidade, envasada, a conta da nutrición da 

mocidade e da infancia. 

 

“Somos a CA cunha educación máis inclusiva”. Alberto Núñez Feijóo dixit. 

 

No País real falta persoal de atención ás necesidades educativas especiais (explicar 

casos colexio María Mariño, Castrelo do Val, IES Betanzos, Negreira). 

 

Fastídialles moito que falemos de privatización da Snaidade. Que é o modelo de 

construción do Álvaro Cunqueiro e o pago do canon, que é privatizar cada vez máis 

servizos como limpeza, cociña ou agrupar licitacións das cafeterías, ou o 
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mantemento dos equipos de electromedicina. Que é permitir que o entramado de 

Povisa teña beneficios mentras o Sergas lle mellora o concerto? 

 

Hai, ademais, unha falta de transparencia cos concertos. Por que non amosan o 

convenio de derivación de pacientes para a rehabilitación de DCA co Hospital 

Quirón? Por certo: acusounos á oposición de non traer acordos. Pois ben: En 

Marea promoveu que se fixese un estudo para impulsar un centro público de 

referencia para rehabilitación do DCA. Quedaron de facer o estudo en 2018: onde 

está? A oposicIón si facemos propostas, pero, mesmo cando as aproba este 

Parlamento por unanimidade, pasan delas. Eso si é desvirtuar a función deste 

Parlamento e faltar á lealdade institucional 

 

Por que non aceleran acordos unánimes neste Parlamento? Moi simple: non o fan 

porque todo o que lle signifique investir en servizo público é menos oportunidade 

de negocio…  

 

Unha crise social, pois, marcada pola desigualdade, o deterioro dos servizos públicos, 

a carga do traballo de coidados sobre as mulleres en detrimento da súa carreira 

laboral e as privatizacións. As nosa propostas de resolución queren revertelo. 

 

CRISE DE CIVILIZACIÓN 

 

Pero esta é unha crise de civilización. A Galiza real é a da crise sistemática, que ten 

de fondo un esgotamento dos recursos naturais, da propia biosfera, a consecuencia 

dun modelo produtivo depredador. Por iso pedimos declarar o País en emerxencia 

climática. 
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[Imaxe de muller barrendo unha estancia dunha casa destruída polas bombas da Iiª 

GM (anécdota Hobsbawm).] 

 

Esta crise climática está provocada polo mesmo modelo produtivo de quen nos 

sume na crise social, provocada polos mesmos que privatizan o ensino, a vivenda, 

a sanidade ou os servizos de benestar; os que trafican cos bens comúns como a 

auga ou o propio vento. 

 

Por iso adicamos gran parte das nosas resolucións á aposta pola soberanía 

alimentaria e a transición enerxética. As nosas decisións destrúen á maioría social 

aquí e no mundo; a nosa importación de soia destrúe a Amazonía, o noso lixo 

tecnolóxico contamina nos países máis pobres; un modelo comercial inxusto 

condena a pobos que contan con recursos esenciais para o desenvolvemento do 

mundo privilexiado. O Goberno galego, dentro das súas competencias, pode facer 

transformacións que contribúan a mudar o mundo, frear a contaminación e deseñar 

un futuro sostible para quen vivimos aquí e para moitas máis que poderían vivir. 

 

A este respecto, propoñemos claramente unha aposta pola I+D+i, co obxectivo de 

chegar ao 2% do PIB, con especial incidencia nas enerxías renovables, a eficiencia 

enerxética, a sustentabilidade en xeral, mesmo na industria manufactureira de 

derivados do sector forestal e agrogandeiro; propoñemos unha alternativa en 

Ferrolterra co desenvolvemento do hub da enerxía eólica mariña, ou apostar pola 

mobilidade eléctrica na área de Vigo. O futuro sostible da man da innovación. 

 

Hai que cambiar o modelo que condena o rural a un “deserto verde” de producións 

enerxéticas e megaminaría. A Xunta tirou para adiante co abandono do agro, que, 

seica, segundo o Conselleiro do Medio Rural, é unha “vantaxe competitiva”. Agora, 

cando vemos o descontrol dos incendios ou a perda de mananciais sabemos o que 



Intervención Paula Vázquez Verao DEN19 

 14 

vale un agro ordenado e traballado. Temos que revitalizar os Montes Veciñais en 

Man Común como oportunidade de fixación de poboación, as UXFOR e garantir 

persoal suficiente nos centros de investigación e formación agraria e forestal. Iso é 

apostar por quen quere vivir no e do rural, isto é garantir Superficie Agraria Útil 

suficiente para as explotacións agrogandeiras galegas. 

 

Tamén tomando decisións que aposten pola mobilidade sostible podemos gañar o 

futuro: coa aposta pola mobilidade en ferrocarril, de persoas e de mercadorías, co 

remate da remate das conexións dos portos principais coa rede Europea de 

transporte. 

 

Queremos, en resumo, un Pacto Social Galego contra o Cambio Climático, unha 

transición enerxética e de modelo industrial que xere postos de traballo dignos. 

Galicia pode ser líder nas renovables; cun modelo que revirta nas comunidades 

locais e non destrúa espazos naturais e patrimonio. Para iso debemos apostar 

polos ciclos de formación profesional neste eido e ter en conta as comarcas máis 

afectadas socialmente pola transición enerxética para a súa implantación. 

 

E para iso, propoñemos desenvolver tamén o Mapa de Transición Sostible de Galicia 

(CLEW-Galicia) e os proxectos piloto para as hipercomarcas de Ferrolterra-As 

Pontes-Eume-Ortegal e Cerceda-Ordes-Terras de Melide-Arzúa, baseándose en 

modelos xa existentes en varias rexións europeas.  

 

Esa é a Galiza que soñamos, pero a Galiza real, a do cadro agochado de Feijóo no 

faiado, é aquela na que, coma en Touro, as empresas mineiras ou as enerxéticas, 

logo de expoliar os recursos, sen deixar beneficios sociais no País, deixan os ríos e 

regatos contaminados e a paisaxe detruída, sen cumplir as esixencias 

medioambientais. 
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Aquela na que, agora mesmo, se están a destruír os valores ambientais e culturais 

na serra do Iribio cun parque eólico en Rede Natura. Teñen ocasión, coas nosas 

resolucións, de comprometerse co medio ambiente e as persoas fronte aos 

intereses depredadores. 

 

Fronte á Galiza das plantacións de eucaliptais descontroladas, queremos a Galiza 

dun novo Plan Forestal, que promova o bosque autóctono e as madeiras nobres. 

 

É nidiamente claro que quedan poucos anos para frear a barbarie, e temos que 

reaccionar. Certamente, os mecanismos psicolóxicos do ser humano para o 

negacionsimo son amplos. Nas vésperas da Revolución Francesa, nesa época de 

avance das ideas ilustradas, da pulsión pola igualdade e liberdade, no marco do 

nacemento dun novo modelo produtivo e social, houbo un movemento en certas 

capas da nobreza definido como “a fascinación da fin”, que produciu obras de arte 

tildadas pola historiografía de “caprichosas”: o mundo desmoronábase, pero gráciles 

damas e cabaleiros prodigábanmse en festas e banquetes. É un mecanismo que as 

elites actuais do mundo están a aplicar tamén: regodearse no hiperconsumismo, 

tirar para adiante. Vímolo aquí cos directivos das caixas e da banca e as súas 

indecentes indemnizacións. A nivel xeral, estanos sucedendo esa confusión: a 

fascinación da fin. A falta de solidariedade coas xeracións vindeiras, que nos 

reprochan as mozas e mozos que se moven polo clima. Ese é o contexto que hai 

que rachar: temos unhas elites que só se van salvar a sí mesmas. Hoxe, por iso 

apoiamos as mobilizacións do movemento mundial polo clima. Fronte o medo, o 

egoísmo, a incertidume… a cooperación para gañar o futuro; a mocidade estanos a 

dar unha lección. 
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CRISE FEMINISTA 

 

E quen peor sufrimos todas estas crises somos as mulleres. 

 

- Somos as máis afectadas a nivel biolóxico pola contaminación, porque o noso 

corpo funciona como un bioacumulador químico, como teorizou o Ecofeminismo. 

 

- Hai unha feminización da pobreza, con peores empregos e peores taxas de pobreza 

e exclusión, alén de máis carga de coidados: as mulleres son maioría nas solicitudes 

de RISGA. 

 

Por iso queremos propoñer á Cámara comprometerse con políticas de fondo que 

muden o sistema patriacal, que vaian a unha das raíces do aumento da violencia 

machista na mocidade, con educación afectivo-sexual no currículo educativo, con 

políticas que doten de recursos a loita contra a violencia de xénero, como o 

necesario aumento de prazas en casas de acollida en todo o territorio. 

 

Hai tendencias regresivas que buscan frear as conquistas feministas, pero a nova ola 

do feminismo é imparable, nada tememos a “esas serpes e cans que nos queren 

calar”.  

 

O señor Feijóo veladamente acusou ao feminismo no seu discurso de “enfrontar a 

unhas mulleres con outras”. É falso. As feministas do PP son ben aceptadas nas 

manifestacións; coincidimos con mulleres do PP en múltiples concentracións en 

Monforte, por exemplo. Quen enfronta é quen racha os amplos consensos sociais 

sobre o dereito á IVE é quen pacta cos negacionistas do machismo. Non esquecemos 

que o agora campión da moderación, o señor Pablo Casado, quixo ensinarnos o que 
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levamos dentro as mulleres cando estamos embarazadas. Sabe o que levamos, 

cando é un embarazo desexado? O mesmo que calquera pai ou nai da maioría 

social deste País: a incertidume ante o futuro, pola dimensión enorme de todas 

estas crises, o fastidio pola falta de recursos: matronas que atenden só algún día da 

semana porque se comparte entre centros, porque Galiza ten unha rateo de 

matronas moi baixa, a incertidume por facer números para buscar escola infantil ou 

para os trámites do bono concilia se non temos Praza. Toda a axuda do mundo 

(cartel), di a propaganda da Xunta. Tómannos o pelo. Dígallo a quen traballla en 

precario, mesmo para a propia administración, que ten toda a axuda do mundo 

(exemplificar). 

 

Como quere que as mulleres poidamos decidir así ter descendencia en liberdade? 

 

“Fartura da política egocéntrica, centrada nos intereses persoais, nos intereses dos 

amigos”. Feijóo dixit. Exactamente. De novo, mirouse no espello. 

 

Por iso a oposición temos que rachar o cadro deformado da Galiza de Feijóo e pintar 

o do futuro. Por eso, as medidas que propoñermos son de mudanza estrutural: 

planificar o futuro, en diálogo coas organizacións da sociedade civil, para unha 

Galiza máis xusta, ecolóxica, solidaria e feminista. A sociedade civil galega ten a 

potencia suficiente como para contribuír a deseñar estes retos: somos unha 

sociedade pequena, de menos de 3 millóns de habitantes, cos recursos suficientes 

como para ter un contexto de boa vida, sen depredar o medio; mesmo recursos 

para que retorne quen emigrou por razóns económicas e para acoller a quen o 

desexe. Somos unha sociedade mobilizada, a de maior conflicitividade laboral, de 

gran actividade das asociacións ambientalistas, do ferrocaril ou de defensa do 

patrimonio, con persoal sanitario comprometido coa Sanidade Pública: é hora de 

poñer todo ese potencial ao servizo do futuro, cos recursos da Xunta. 
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Precisamente, por esa mobilización social, o Goberno non está seguro da súa 

fortaleza; un goberno que chega a último ano da lexislatura cos deberes sen facer 

é débil: non ten as residencias, non ten as garderías en polígonos, non ten a lei de 

impulso demográfico, non ten unha recuperación do emprego, non se adiantou á 

transición enerxética, está nunha crise industrial, está nunha crise agrogandeira, 

conflitos na sanidade, no ensino e no sector da atención á dependencia, crise 

ecolóxica… As propostas “parche” dan conta de que é un goberno débil ante a 

forza social da cidadanía farta de promesas, recortes e incompetencia. Son inanes 

as medidas desgranadas se non van asociadas a unha estraexia global de País: nós 

propoñemos iso, plans de futuro consensuados coa sociedade civil. 

 

 

Galicia non é unha familia, eso é unha falacia; non é unha familia na que todos os 

integrantes corren a mesma sorte ou desgraza: é unha comunidade política cunha 

institución propia que pode regular o seu nivel de ingresos para afrontar as crises e 

redistribuír a riqueza. Certo é que non ten as competencias suficientes; pero 

vostedes non executan as que teñen. E vostedes escolleron facerlle pagar a quen 

menos ten. Nós escollemos pintar outro retrato. 

 

RÉPLICA: FIXAR POSICIÓN SOBRE RESOLUCIÓNS CONCRETAS DE EN MAREA E DOS 

OUTROS GRUPOS 

 

Sobre as propostas de resolución do PP, non sorprende que veñan coas mesas 

resolucións ocas de todos os anos: compromisos sen prazos nin vontade de 

ampliación orzamentaria que a Xunta xa debería ter posto en marcha. Ano a ano a 

mesma propaganda e autobombo: autobuses de coidado porta a porta cando non 

son quen de reforzar os servizos sociais comunitarios, segundo orientador nalgúns 
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centros educativos pero néganse a tratar a importancia das e dos educadores sociais 

integrados na comunidade educativa, agora si se comprometen cun protocolo 

específico de atención a persoas maiores que viven soas logo de anos negando a 

necesidade do mesmo (xa tiña que estar feito, en 2017 votaron en conta desta 

proposta de En Marea), apoio retórico á innovación cando están por baixo do 1% en 

investimento en I+D+i, miseria de aumento orzamentario para a Atención Primaria 

cando teñen medio País en guerra contra a escaseza de persoal nos centros do rural 

e vilas medias, veñen agora co Banco de Terras e o fomento do pastoreo cando 

levan unha década abandonando estas políticas, non lles interesa recuperar as 

UXFOR para a xestión conxunta do monte, abandeiran agora a loita contra a taxa de 

reposición que os seus gobernos mantiveron, retórica sobre o galego cando son o 

Goberno que maltrata a lingua propia en contra das súas obrigas estatutarias. 

 

[LINGUA:] 

 

Apelou Feijóo a vivir en liberdade, educación en liberdade, liberdade de escolla de 

lingua. Na Galiza real, hai crianzas que non entenden o galego , que preguntan aos 

poucos compañeiros que o falan que significan palabras en galego. Estase a vivir 

unha estranxeirización do propio idioma, fomentada polo propio Goberno 

encargado de protexer a lingua. É esa liberdade? Hai dereito a manter ás crianzas 

na ignorancia do idioma do País? E a Xunta aínda se gaba de sermos a lingua 

cooficial do Estado que máis nivel de coñecemento ten: é que só faltaría! Son 

situacións diferentes de partida, e mentras éuscaro e catalán aumentan falantes e 

lectores, en Galiza é estrutural o acusado descenso das falantes entre infancia e 

mocidade, 14 puntos menos de infancia galegofalante nunha década (2003-2013)2. 

 
2  A última Enquisa sobre uso do galego do IGE, de 2013, sinala que só o 18,35% das crianzas entre 

5 e 14 anos aprenderon a falar só en galego, facéndoo o 31,46% nas dúas linguas oficiais. Estes datos 
supoñen un acelerado descenso (de 14 puntos) a respecto dos datos da mesma fonte no ano 2003, cando o 
32,43% das crianzas aprenderan a falar en galego, o 20,48% nas dúas linguas.  Falarlle a fillos e fillas só en 
castelán é xa o comportamento lingüístico maioritario entre a poboación galega (38,5%). 
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Hai nenos e nenas que non entran en contacto co idioma ata o ensino e, cando o 

fan, é de xeito residual. Por iso é necesario facer do galego lingua vehicular. Se 

están aquí, como goberno autonómico é porque este país ten unha lingua de seu e 

porque a cidadanía galega determinou ter institucións propias. Gobernan tamén 

contra si mesmos. Por iso non dubidan en pactar con quen menospreza até a 

autonomía, aínda que poñan o traxe de autonomistas. A pesares de estar o galego 

en inferioridade xurídica a respecto do castelán, aínda nese contexto, teñen a obriga 

constitucional de conservar o patrimonio lingüístico deste País. Pero defenden máis 

o Xacobeo, o ano santo compostelán, como seña de identidade galega. O Xacobeo 

sen lingua galega non é anda: que pensa que lingua era a de alta cultura e da 

diplomacia, a deprestixio internacional durante o esplendor das peregrinacións na 

época medieval? Cal era a lingua do País no que se esculpiu o Pórtico da Gloria? É 

un ridículo internacional, no marco do Xacobeo, o menosprezo da Xunta á lingua 

propia. Poden comprometerse coa nosa proposta de resolución sobre a lingua e 

deixar a retórica. 

 

O que lles falta, en xeral, nos seus compromisos son sempre cronogramas e 

orzamentos.  

 

O PP é o partido que apoia ao Goberno, pode comezar por esixir respectar os 

acordos unánimes acadados nesta Cámara. Si imos participar nun Pacto galego 

contra a violencia de xénero se a Xunta o promove, pero esixiremos cronograma 

claro e compromisos orzamentarios, non declaracións de papel. 

 

[Insistir na nosa proposta de resolución 6 (conciliación).]  

 

E coa declaración sobre o estado de emerxencia climática de Galiza, que nós tamén 

pedimos, non podemos aceptar o horizonte 2050 como propón o PP, e 
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consideramos que é preciso comprometerse de aquí a 2030, polo menos a 2040 

como moito, coas políticas de transición enerxética. E claro que apoiamos a 

adhesión dos concellos ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía: é que o 

propuxo En Marea nesta Cámara! 

 

Tamén resulta sintomático analizar o que non son capaces de apoiar ou 

transaccionar: podían comprometerse, por unha vez, coa Atención Temperá, 

garantir servizos de proximidade en todas as comarcas do País: unha rede que 

apenas lles costaría 10 millóns de euros e que melloraría a vida das e dos menores 

con trastornos de desenvolvemento. Aínda poden votar a favor e corrixir o atraso 

histórico da C.A. nesta materia. 

 

Tamén poden deixarse de parches e facer efectivo o apoio teórico á 

universalizacion do ensino 0-3 anos: porque todos os grupos apoiamos o Pacto 

Galego pola Infancia, pero logo a Xunta teima no seu modelo de non entender 0-3 

anos como etapa educativa e de seguir subvencionando prazas privadas en lugar de 

volcar os recursos nunha rede pública autonómica. 

 

E si, estamos de acordo con reclamar ao Goberno do Estado os 700 m € en 

concepto de actualización das entregas a conta do exercicio do ano 2019 (330 

millóns de euros), devolución da mensualidade do IVE do exercicio de 2017 (200 

millóns de euros) e incentivos por cumprir todos os parámetros de estabilidade 

orzamentaria en 2017 e 2018, é por iso que propuxemos unha proposta de 

modificación da lei do goberno que permita facelo con executivos en funcións. 

 

En xeral, apoiaremos todas as resolucións que incidan na necesidades de 

democratizar e profesionalizar a dirección da CRTVG, esixindo o cumprimento da lei 
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de medios públicos para rematar coa posta destes ao servizo dos intereses 

partidarios do PP. 

 

E propoñemos diálogo e defensa dos dereitos cívicos para superar os conflitos 

políticos: o PP apela á inestabilidade pero a súa receita é bloqueo e imposición. A 

nosa: diálogo, diálogo e diálogo. 

 

Pedimos votación separada da resolución número 5 do PSOE porque consideramos 

que debemos opoñernos claramente á universidade privada no noso País; a nosa 

proposta de resolución en materia universitaria incide na defensa do Sistema 

Universitario Galego, coa apertura dun proceso de diálogo coas universidades 

públicas galegas para aumentar o seu financiamento e oferta de titulacións, así 

como para o deseño dun sistema propio de axuda aos estudos, desbotando o 

anteproxecto de lei para a autorización dunha universidade privada en Galicia.  

 

Tamén no ensino propoñemos unha Mesa polo ensino rural (resolución 11). 

 

Apoiaremos tamén todas as propostas que incidan na ampliación de dereitos e na 

defensa dos servizos públicos, todas as quen signifiquen dignificar a Memoria das 

vítimas do 36 ou defender os dereitos culturais e lingüísticos, así como actuar 

contra a discriminación que sofre a comunidade LGTBI: o PP puido ter admitido a 

trámite a proposición de lei de identidade de xénero para garantir o dereito a ser 

en liberdade de todas as persoas. 

 

Pide o PP “mecanismos que garantan o acceso aos gobernos daquelas candidaturas 

que acaden un maior apoio popular nos distintos procesos electivos”: ten previsto 

entón propoñer modificacions da Constitución e mudar o sistema parlamentario? 

Ou é que o PP teme non ter maioría absoluta en 2020 nesta Cámara? 
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Nos cremos que si, porque se senten acurralados polo cuestionamento social, esa 

é a realidade. Xa o dixo Feijóo: “hai unha desconexión da práctica política con 

respecto á práctica diaria da cidadanía”. Terán que saír vostedes do Goberno e 

entrar a cidadanía galega organizada polo ben común. 

 

 

 

 

 

 

 


