
Enfrontamos desde o BNG esta segunda parte do debate do Estado da Nación con 

maior preocupación da que xa tiñamos ao inicio. 

Vemos un presidente da Xunta de Galiza encastelado, que non acaba de asumir que 

ten a responsabilidade de gobernar.

Un presidente que onte fuxiu do debate sobre a avaliación do seu primeiro ano á 

fronte  do  goberno.  Seguramente  porque  é  consciente  de  que  o  balanzo  non  o 

favorece, que as mentiras e a demagoxia que se gastaba na oposición, non só non 

serven para gobernar, senón que son un arma de dobre fío que agora se volven contra 

el.

Remataba onte a súa intervención botándonos en cara, que botaba en falta as nosas 

propostas.  Pois  ben aquí  as  ten,  mais  de 300 propostas  que pretenden  modificar 

inactividade do executivo galego, impulsando actuacións que permitan enfrontar 

a actual situación de crise económica, defendendo un modelo social que aposte 

pola igualdade e a cohesión social e frear as políticas que agreden o futuro da 

lingua e cultura galegas.

As nosas propostas de resolución parten do convencemento de que o Goberno galego 

ten posibilidades de actuación máis alá das que parece quere asumir o Presidente da 

Xunta de Galiza. Saben ben que as aspiracións de autogoberno BNG non se colman 

neste  sistema autonómico,  que apostamos por un marco que recoñeza os dereitos 

políticos que nos asisten como nación. Mais isto non é escusa para a inactividade. O 

goberno galego non está para ser espectador da realidade, ten competencias, manexa 

un orzamento de máis de 11.000 millóns de euros; ten ferramentas para actuar. 

Propostas que parten ademais dunha lóxica galega, a nosa lealdade non é ao goberno, 

á nosa lealdade está vinculada á defensa de Galiza. A nosa traxectoria así acredita.
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Parten  dun principio  básico,  a  convicción  de  que  Galiza  é  unha nación  con 

capacidade económica,  con capacidade para xerar emprego  e  riqueza e  polo 

tanto  invertir  a  dinámica  económica  e  demográfica  que  vive  o  noso  país. 

Sabedores e sabedoras que só desde o autogoberno, a capacidade para gobernarnos 

nós mesmos podemos ter saída a moitos dos problemas estruturais e conxunturais que 

ten o noso país.

Propostas que invitan ao goberno a saír da súa indolencia, da falta de iniciativa. 

En definitiva que asuman dunha vez que son vostedes o Goberno de Galiza,  que 

teñen a responsabilidade de gobernar. Que non están postos na Xunta de Galiza, nin 

para ser ariete do goberno central, utilizando as institucións galegas ao servizo dunha 

estratexia partidista e estéril para este páis, nin para facer oposición do goberno que 

os antecedeu. 

Realizaba  onte  o  noso  portavoz  a  diagnose  do  primeiro  ano  de  goberno  de 

Feijoó. Comprobamos como as promesas que fixo na campaña electoral, as posicións 

que  mantiña  cando  estaba  na  oposición,  esvaíronse  coa mesma rapidez  que os 

compromisos adquiridos no debate de investidura.

Un ano cun goberno de brazos caídos ante a crise económica, de brazos caídos ante o 

incremento de galegos e galegas nas ringleiras do paro. Un goberno que centrou os 

seus esforzos en desfacer políticas positivas para Galiza -polo simples feito de teren 

orixe nun goberno de cor política diferente á súa-. 

Un ano onde o Goberno non brillou e destacou polos seus acertos, senón que estivo 

mais  ben  caracterizado  polos  seus  desacertos  e  desatinos,  mesmo  nalgúns  casos 

facéndonos sentir vergonza por declaracións e actuacións desafortunadas, carentes do 

mínimo  respecto  institucional  que  se  lle  presupón  a  quen  ocupan  tan  alta 

responsabilidade.
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Un  goberno  e  un  presidente  que  xa  ten  demostrado  que  entenden  por 

rexeneración democrática e cales son os principios éticos que os asisten. A súa 

carta de presentación neste terreo son as mocións de censura cociñadas na deputación 

de Pontevedra, ou as fichaxes de Ourense. Un goberno que minte no Parlamento con 

total  impunidade,  unha  práctica  intolerábel  e  incompatíbel  cos  principios 

democráticos, e que tristemente vimos como onte mesmo protagonizaba o Presidente. 

Ou a utilización parditista e ao servizo da maior gloria do Presidente dos medios 

públicos de comunicación.

Un goberno que ten feito dos ataques á nosa lingua o seu sinal de identidade. 

Cónstanos q non fan unha política anti-galego por descoñecemento da posición social 

do galego. Vostedes non son descoñecedores da marxinación histórica da nosa lingua, 

nin da desvantaxe que sofre o galego na sociedade. Non descoñecen escasa presenza 

nos medios de comunicación, no audiovisual, no ocio, na xustiza, no comercio, non 

descoñecen os problemas da nosa lingua. Iso si semella que infravaloraron o amor 

que os galegos profesan o seu idioma. 

Manteñen  esta  posición  porque  decidiron  asumir  un  programa  que  busca 

precisamente non só perpetuar esta situación, senón deteriorar aínda máis a situación 

do galego. 

Son vostedes cautivos de posición deformantes, de prexuízos históricos cara o galego, 

alimentadas  neste  momento  por  sectores  ultraespañolistas  e  reaccionarios  que  se 

senten atacados pola simple existencia da lingua galega. 

Prostitúen a palabra liberdade para pisotear dereitos individuais e colectivos do noso 

pobo e do noso idioma. Mesmo presentan normas que vulneran con claridade o que 

recolle o noso estatuto de autonomía, a lei de normalización lingüística ou mesmo a 

doutrina  que  asentan  os  tribunais.  Permítanme  que  llelo  lembremos,  tal  e  como 

recolle o posicionamento realizado pola Real Academia Galega en relación co seu 
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decreto contra o galego.

Mais  señorías  o  dato  máis  revelador  das  súas  mentiras,  é  que  levan  un  ano 

gobernando cun decreto en vigor que non xera ningunha tensión nos centros. Son 

vostedes coa súa actitude quen están alentando e sementado a discordia. 

Vostedes non está defendendo nin a coordialidade, nin a igualdade entre as linguas. 

Vostedes  estanse  convertendo  en  auténticos  verdugos  do  galego,  confunden 

interesadamente a súa vitoria electoral con ter patente de corso para atacar e violar os 

dereitos lingüísticos do galego. 

Escoiten aos milleiros de persoas que se mobilizaron en contra da súa política,  a 

opinión  de  todas  as  persoas  e  institucións  que  rexeitan  os  seus  plantexamentos 

(sindicatos  do  ensino,  anpas,  consellos  escolares,  movementos  de  renovación 

pedagóxica, ccg, rag). 

Teñen hoxe unha boa oportunidade para volver ao consenso. Ofrecémosllelo nas 

nosas  propostas  de  resolución.  Iso  si,  partindo  de  que  queiran  desandar  os 

retrocesos que neste ano se levan producido, que son señorías moitos:

− Modificación  do  Decreto  Lexislativo  1/2008,  polo  que  se  aproba  o  texto 

refundido da Lei da Función Pública de Galiza, no referente á eliminación de 

calquera proba obligatoria en galego nos procesos selectivos de persoal.

− Substitución de Galescolas por “Galiñas Azuis”,  e  eliminación de garantías 

lingüísticas no ensino infantil.

− Supresión de subsidios á tradución en galego.

− Instrucións aos concellos de non incluiren requisitos lingüísticos nos procesos 

selectivos de persoal, baixo ameaza de impugnación das probas.

− Predisposición anunciada de xeito público polo propio Presidente da Xunta, 

favorábel á oficialización de formas deturpadas e españolizadas dos topónimos 

galegos, mesmo modificando a vixente Lei 3/1983.
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− Vulneración da Lei 4/2006, do 30 de xuño, no referente á exclusión do galego 

nas actuacións públicas de membros do Goberno galego no desempeño das 

súas responsabilidades públicas.

− Eliminación  da  dobraxe  ao  galego  en  espazos  da  programación  infantil  e 

xuvenil na Televisión de Galiza.

− Exclusión do galego nas comunicacións internas do SERGAS.

− Realización de campañas en Galiza para a promoción de produtos galegos en 

español, a cargo de Galicia Calidade.

− Sinaléctica do Camiño de Santiago en español (en territorio galego) a cargo do 

Xacobeo.

− Exclusión do galego nas oposicións ao ensino e á sanidade.

− Documentación  oficial  da  Xunta  de  Galiza,  dirixida  a  particulares  e 

institucións públicas galegas, con exclusión do galego, mesmo deturpando as 

denominacións oficiais de departamentos do Goberno galego.

− Supresión do envío de material  didáctico en galego a  centros de ensino da 

emigración que oferecen aulas en galego.

− Redución de fundos destinados á Real Academia Galega.

− Redución de fundos destinados á normalización lingüística no 2010.

−

Teñan  o  xesto  de  rectificar,  de  demostrar  o  seu  amor  á  lingua  retirando 

Anteproxecto  do  denominado  Decreto  de  Plurilingüismo  no  ensino  non 

universitario.

Son vostedes os que teñen que decidir se prefiren seguir de ganchete cos que atacan 

ao galego, ou volver ao consenso xerado no PXNL. Non se convertan nos artífices 

dunha reedición da longa noite de pedra para o noso idioma.
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Dedíquenlle  os  esforzos  que  gastan  en  atacar  ao  galego  en  loitar  contra  a  crise 

económica. 

En campaña electoral Feixoó asinaba un contrato cos cidadáns. Un contrato que 

segundo afirmou onte  estaba revalidado.  Saben que  dicía  o  primeiro  punto? 

“combater  o  paro  como  máxima  prioridade  do  Goberno  e  recuperar  a  senda  de 

creación  de  emprego,  garantindo  a  igualdade  de  oportunidades  entre  mulleres  e 

homes.

Sen  embargo  onte  o  presidente  dicía  que  o  seu  obxectivo  era  desacelerar  o 

crecemento do paro. E o que nos parece máis grave, facía un discurso triunfalista 

nesta materia. Unha frivolidade que non entendemos, nin podemos compartir.

Hoxe Galiza ten o número de persoas desempregadas máis elevadas desde que hai 

series estadísticas. Hoxe hai 31.000 persoas no paro máis que hai un ano. Con este 

goberno unido e coordinado duplicouse o número de persoas menores de 30 anos que 

non teñen traballo. 90.000 galegos e galegas non teñen ningún tipo de prestación por 

desemprego.  E ao señor  Núñez  Feixoó parécelle  que as  cousas marchan polo bo 

camiño.

A solución como xa dixemos onte, non virá da man de plans e programas que só 

existen no papel, de axilizar os ERES, de deslocalizar a produción, ou reducindo 

os recursos das políticas activas de emprego. 

Nos  apostamos  porque  non  se  permita  que  a  clase  traballadora  pague  as 

consecuencias desta crise económica. Nin é a orixe da crise, nin vai ser a solución. 

Non deixa de ser un contrasentido que unha crise orixinada pola falta de regulación 

dos mercados, polos abusos que levaron a un funcionamento temerario do sistema 

financeiro,  teña  como  saída  unha  maior  desprotección  dos  traballadores  e 
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traballadoras, un recorte dos seus dereitos.

Non é iso o que defende o BNG. Queremos que a Xunta de Galiza mobilice a súa 

capacidade de actuación para enfrontar as súas consecuencias, cambiar o paradigma, 

utilizar  a  inversión  pública  como revulsivo,  apostar  unha  maior  intervención dos 

gobernos na economía,  impulsando ás políticas de industrialización do noso país, 

apoiando aqueles sectores que crean postos de traballo, reforzando as medidas de 

protección  social,  como  pode  ser  a  creación  dun  salario  social e,  desde  logo, 

loitando contra a deslocalización das empresas.

Apostando polos nosos sectores produtivos e non limitando recursos e apoios como 

están facendo vostedes.  Políticas que lonxe de axudar a superar a crise,  fan máis 

profundas as súas consecuencias. No último ano desapareceron máis mil explotacións 

gandeiras, cunha crise de prezos ante a que o goberno non actúa. Prezos do leite.

Instámolos  señorías  a  que  non  sigan  paralizando  instrumentos  positivos,  que  se 

impliquen activamente na sinatura de contratos homologados para a percepción de 

prezos dignos, a continuar co tratamento de apoio excepcional ás explotacións lácteas 

que  supón  o  Contrato  de  Explotación  Sustentábel.  Unha  medida  que  ademais  de 

supoñer un incremento substancial dos ingresos das explotación, son unha aposta, 

xunto co Banco de terras por incrementar a base territorial da explotacións e diminuír 

os custes de produción.

Na pesca e no marisqueo hai hoxe 1.500 empregos menos que hai un ano. Instámolos 

a que defenden o noso sector pesqueiro, a que poñan en marcha un  plan de apoio ao 

sector mexilloeiro.

Ou mesmo podemos citar a necesidade de articular medidas de apoio ao  sector  da 

automoción, sector estratéxico para Galiza, vive un momento de crise, sen respostas 

reais por parte do executivo. 
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A súa aposta polo I+D+i concrétase en recortes no apoio público, na paralización de 

proxectos   como o  Centro  Tecnolóxico da  Carne,  ou  proxectos  impulsados  polas 

universidades.

As pequenas e medias empresas seguen lastradas pola falta de acceso ao crédito. É o 

momento  de  apostar  por  un  instituto  galego  de  crédito,  que  aglutine  os 

mecanismos que existen na actualidade, mais que teña vocación de constituír unha 

banca pública galega.

Invitámolos coas nosas propostas de resolución a saír da súa apatía. A incrementar a 

licitación  da  obra  pública,  a  poñer  en  marcha  medidas  para  dinamizar  sectores 

estratéxicos da nosa economía, apostando polo nosos sectores básicos (non hai país 

desenvolvido que renunciara a  produción de alimentos), pola innovación. 

Protexer aos traballadores e traballadoras. A que miren con lupa os ERES e que 

se  presentan e  en todo caso,  non autoricen  ningún expediente  de  regulación  de 

empresa naqueles casos en que a empresa tivera beneficios nos dous últimos anos.

Temos amosado a nosa preocupación polo Xacobeo. Os datos non son alentadores. 

As estadísticas oficiais, non os datos que se inventa o goberno, amosan un descenso 

da ocupación hoteleira en Galiza mentres repunta no estado. 

A evidencia máis clara do malfacer deste goberno quedou demostrada cando tiveron 

que cambiar a a campaña de promoción nada máis empezala. Por moito que vostede 

se empeñe a cultura galega, as industrias culturais deste páis están marxinadas nunha 

programación  cultural  que  non  responde  ao  criterio  de  utilizar  o  Xacobeo  en 

beneficio do afortalamento das nosas industriass culturais. Industrias as que por certo 

o  presidente  non aludiu  no  seu  discurso  a  pesar  de  representar  26.000 postos  de 

traballo.
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Non nos cadran as contas, terán vostedes que dicirnos de onde deducen que o 75% 

dos fondos teñen como destinatarios as empresas galegas. E o mínimo señorías, sería 

apoiar as propostas de resolución que neste terreo presenta o noso grupo en relación 

co Xacobeo, para demostrar unha mínima vontade de tomarse en serio este asunto.

O presidente da Xunta aludiu en numerosas ocasións a que unha medida importante 

na  saída  á  crise  ía  estar  situada  no  terreo  da  austeridade,  cun  aforro  que  ía 

destinarse  a  un Plan de Choque fronte  a  crise.  Xa vimos onte  como non hai  tal 

austeridade, nin plan de choque. Mais nese terreo o noso grupo oferta propostas que 

van supoñer unha reforma administrativa de maior calado :

- reforma administrativa e modernización da administración. 

- suprimir as deputacións. Estructuras que carecen de sentido e funcionalidade real.

− suprimir aquelas estruturas duplicadas na xunta. Que por certo non son as de 

igualdade. Fundacións comarcais e sodeco. Fundación de oftalmoloxía....

En definitiva as nosas propostas de resolución son unha invitación ao goberno a 

saír do seu desconcerto e apatía, a que collan o timón e adopten medidas que 

promovan  a  creación  de  emprego  e  a  dinamización  da  nosa  economía.  Que 

aposten  por  corrixir  os  desequilibrios  territoriais  e  por  un  modelo  de 

desenvolvemento sustentábel.

Neste ámbito, o da sustentabilidade e da ordenación do territorio, non podemos estar 

dacordo coas decisións que ten adoptado o goberno. 

Decisións  arbitrarias  que  desprotexen  o  noso  territorio  e  que  van  facer  danos 

irreparábeis. Teñen neste terreo unha falta de sensibilidade notoria. O seu desapego 

polo país ten tamén reflexo na ausencia dun modelo que aposte pola ordenación do 

noso territorio e a súa protección. Gustaríanos en todo caso unha aclaración sobre 

en que concretan vostedes eses pacto polo territorio, cales son as bases que o 
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sustentan.

É para  vostedes  ofertar  un  pacto  polo  territorio  retomar  un  proxecto  como o  de 

Touriñán, subordinando o interese xeral aos caprichos dunha empresa?

E para vostedes ofertar un pacto polo territorio tramitar polo trámite de urxencia unha 

lei que promulga unha amnistía xeral as desfeitas urbanísticas -que por certo vostedes 

propiciaron?

É para vostedes un pacto polo territorio presentar un POL que non consensuaron nin 

falaron con ninguén e que presenta aberracións como considerar o porto de marin 

(naves industrias declaradas ilegais) un asentamento tradicional sen darlle solución á 

problemática dos núcleos do litoral?

Nós señorías estamos dispostos a chegar a acordos pero sustentandos en bases e 

principios ben diferentes, apostamos por facer as cousas doutra maneira:

- protección do noso medio ambiente, ordenando o territorio, protexendo aqueles 

espazos  que  polos  seus  valores  deben  ser  preservados  e  planificando  o 

desenvolvemento empresarial, mais dun xeito ordenado.

- Terán que darlle unha solución a desporoteción na que vai quedar a franxa do 

litoral dos 500 m a partir do mes de maio.

- Pedímoslles  tamén que retiron o POL, por non ser  un documento rigoroso, 

iniciando de novo a súa tramitación e priorizando en todo caso a tramitación 

das Directrices de Ordenación do Territorio.

Tampouco vemos avances no desenvolvemento de modelos sustentábeis noutros 

ámbitos: 

- Non hai aposta real  pola intermodalidade no transporte e apostando polo 

transporte  colectivo.  Urxe  a  constitución  do  ente  público  ferroviario,  a 

reclamación das vías en desuso da posta en marcha de liñas de proximidade ou 

un plan galego de transporte de ría.

- Ou permítanme destacar  a  necesidade de contar  cun plan de residuos que 
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solucione  os  problemas  xerados  polo  modelo  Sogama.  A vista  está  que  o 

compromiso presidencial de un novo plan antes de que rematara o 2009 está 

incumprida.  Urxe un plan que abandone o modelo centralizado,  que aposte 

pola  comarcalización  e  que  desbote  a  incineración  como unha  formula  de 

xestión do lixo. E non repetir un modelo que fracasou estrepitosamente.

- Ou o necesario impulso ao saneamento da nosas rías.

Acreditamos no autogoberno como un necesidade do pobo galego. Autogoberno ao 

servizo do desenvolvemento do noso pobo. Unha ferramenta para dar resposta aos 

problemas e aspiracións da nosa sociedade. 

Temos pouca fe nun goberno que non considera este un aspecto relevante, que ten 

dito por  activa e por  pasiva que non é  o  incremento do autogoberno unha tarefa 

prioritaria. 

Quizais  por  isto  non foi  capaz  de  nin  de  verificar  transferencias  que  xa  estaban 

acordadas, que o seu primeiro ano de goberno ten un saldo de cero competencias. 

Instámolos a mudar de actitude:

− a traballar para completar as transferencias que xa estaban iniciadas.

− corrixir a actitude errática de non querer abordar novo estatuto. Tarefa na que 

nós  consideramos que  debe  ser  o  Parlamento  quen asuma o  protagonismo. 

Mais como xa dixemos no debate coas cartas sobre a mesa. Saber que é o que 

propón cada grupo.

Porque nós temos claro que moitos dos problemas de Galiza teñen orixe nunha 

estruturación do estado que marxina a Galiza nos seus deseños. As mostras son 

elocuentes. 
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O noso sector pesqueiro e leiteiro veñen lastrados por unha política de integración 

europea  que  supuxo  unha  limitación  da  nosa  capacidade  produtiva.   O  mesmo 

poderiamos dicir da construción naval civil, o veto á astano é unha decisión política 

que apostou pola continuidade desa actividade en andalucía fronte a nós. Decisións 

tomadas polos gobernos españois, que contaron coa complicidade dos gobernos do 

PP na Galiza. 

Superar esta situación require non só de incremento do noso autogoberno, de apostar 

por ter voz propia en todos os foros onde se toman decisións que nos afectan. Require 

dun goberno cunha actitude activa, que non sexa un convidado de pedra antes os 

grandes temas que nos afectan.

E  temos  que  lamentar que  a  Xunta  de  Galiza  non  teña  movido  un  só  dedo 

durante a Presidencia española da UE, para modificar esta dinámica. Consumiuse 

case a metade da presidencia española sen que a Xunta teña feito nada neste ámbito. 

Aprobamos iniciativa do bng, consensuamos uns puntos mínimos a impulsar pola 

Xunta, mais lamentábelmente, o goberno galego non ten un balanzo q presentar sobre 

a súa xestión neste asunto.

Falabamos  de  deseños  discriminatorios.  Estamos  ante  un período clave  para 

evitar outro desagravio a Galiza no ámbito financeiro. Para o BNG ter caixas ou 

non vai determinar as posibilidades de desenvolvemento económico, de uso do aforro 

galego en beneficio colectivo. Estivemos a altura das circunstancias, con altura de 

miras. 

Mais tamén lle dicimos neste momento á Xunta: recurso contra o FROB- non só 

como  resposta  á  impugnacion  da  lei  de  caixas,  senón  porque  invade  as  nosas 

competencias-,rachar negociacións que non serven para nada e que devaluan o noso 

autogoberno e reiterarmos a petición ante o goberno central de retirada do recurso 

ante a lei de caixas.
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Afortalar as políticas sociais. 

Un elemento máis fronte a crise e para combater as desigualdades sociais.

Vemos con moita preocupación o afán desmantelador dos servizos públicos. Aí 

están as medidas privatizadoras e de recortes q único q fan é profundizar nun modelo 

claramente antisocial: privatización da construción de novos hospitais, privatización 

xestión centros de día, privatización  centros de saúde.... unha política antisocial, que 

entrega a catro empresas amigas o futuro dos servizos sociais.

E neste  terreo non hai compromisos por parte do executivo galego: seguimos 

tendo centros de día que levan un ano construídos e pechados.  O esforzo da 

Xunta en materia de escolas infantís,  pode resumirse en cambiarlle o nome das 

galescolas e anunciarnos que neste ano 2010 só van a construír dúas escolas infantís 

que non estiveran xa programadas.

O seu expediente en relación co desenvolvemento da lei da dependencia non está 

precisamente caracterizado por unha boa xestión. Reclamámoslle transparencia nos 

datos, axilidade nos trámites e que non se dean demoras nos pagamentos aos que 

vostedes  están  obrigados,  como  pode  ser  o  caso  dos  coidadores.  Así  como  que 

desenvolvan  a  lei  de  servizos  sociais,  particularmente  incremento  da  risga, 

fundamental nun momento como o actual. Reforzar os mecanismos de solidariedade 

social.

Mais os seus recortes non se limitan a este terreo. Por primeira vez desde que hai 

autonomía os orzamentos do ensino e a sanidade diminúe. A súa particular visión 

da solidariedade lévaos a introducir recortes como por exemplo eliminar  a gratuidade 

dos  libros  de  texto.  Presentado  como  aforro,  mais  gastaron  máis  do  dobre  nos 

concertos con centros privados que segregan.

Señorías instámolos a modificar a súa actitude tamén en relación coas universidades 
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apostando por un novo marco de financiamento estábel para as universidades, que 

permita  a  súa  adaptación  con  garantías  ao  espazo  europeo  de  educación  e  qeu 

equipare o financiamento das universidades galegas a media europea?

Mais non só se resinte o ensino público. Na sanidade as cousa non van mellor. As 

listas de espera lonxe de acortarse continúan medrando, lastrando o funcionamento da 

sanidade pública. Criando desigualdades no acceso ao sistema sanitario. 

A solución non vai vir da maquillaxe duns datos que ninguén cre, a solución vai vir 

por  plan de  choque real,  por  fomentar  a  exclusividade,  por  apostar  polo público. 

Rexeitamos  o  intento  do  goberno  de  privatizar  hospitais  de  pontevedra  e  vigo. 

Convidámolos a rectificar e non seguir dogmas que xa teñen verificado o seu fracaso. 

O privado nin é máis barato, nin funciona mellor.

Por certo políticas regresivas, que afectan ao conxunto da sociedade, mais que 

afectan á igualdade. Coa súa política regresiva a nivel de políticas sociais, sitúanse 

obxectivamente en contra das políticas que favorezan a igualdade. 

A súa chegada ao goberno non supuxo máis que recortes a todos os niveis e parálise 

do desenvolvemento do marco lexislativo. As leis contra a violencia de xénero, para 

favorecer  a  igualdade  laboral  das mulleres  non tiveron ningún impulso.  Recortan 

servizos de información, levan un ano sen pagar o salario da liberdade. Neste ano 

2010, a SXI non ten publicado nin unha soa orde de axudas. E como colofón do seu 

compromiso coa igualdade presentan un anteproxecto que suprime o SGI. Non hai 

razón de ningún tipo que explique esta decisión. É máis, é todo un síntoma da súa 

falta  de  ideas  neste  terreo  e  da  falta  de  compromiso  real  con  aquelas  pol´ticas 

positivas para as mulleres.

Falabamos ao principio dos seus ataques a lingua galega, mais non se quedan 
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aquí,  pois  a  súa  actitude  evidencia  que  lles  resulta  molesto todo  o  que  nos 

identifica como pobo diferenciado:  eliminan as seleccións nacionais,  os premios 

nacionais  da  cultura,  a  feira  das  industrias  culturais,  todo  en  nome  dun  falso 

cosmopolitismo e modernidade, actitude que alguén con acerto rebautizou como 

cosmopaletismo.

Practican un ataque sen precedentes á nosa cultura. Nomea un conselleiro que ten a 

ousadía de referirse á cultura galega como un termo espiñento, como algo que nos 

limita, que di que os nosos creadores están ensimesmados e acomplexados. E o que é 

peor, o Presidente da Xunta mantén un silencio  que o convirte en cómplice destas 

valoracións. 

Con semellantes valoracións non é de estrañar que non teñan política cultural digna 

de tal nome, e que a Xunta teña declinado exercer o mandato estatutario de apoiar e 

potenciar a cultura galega.

Dá igual que a cultura sexa a nosa mellor carta de presentación no mundo, dá igual 

que cultura xere o 2% do PIB e dea traballo a a 26.000 persoas. Os seus complexos 

lévanos a aplicar políticas, estas si, que limitan o desenvolvemento e potencial que 

ten a cultura galega. 

Propoñémoslles que cambien o rumbo, que apoien aos nosos creadores e creadoras, 

que  afronten  con  decisión  o  necesario  dimensionamento  das  nosas  industrias 

culturais, ao sector do libro, as artes escénicas, ás artes plásticas, a nosa música e 

sector do audiovisual. Que teñan en conta o seu carácter estratéxico, que poñan en 

marcha un plan, con contidos, prazos e orzamentos de apoio ás industrias culturais. 

Non pode ser que o CDG e CCG sigan sen dirección, que o audiovisual non teña 

unha  porta  na  que  a  chamar  na  Xunta  de  Galiza.  É  unha  temeridade  da  que  só 

vostedes son responsábeis.
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Queremos tamén que rompan o seu silencio sobre a Cidade da Cultura e que 

actúen con transparencia. Queremos saber que prazos e ritmo inversor ten pensado 

o goberno, e sobre todo, que usos van ter os edificios. Para nós a única maneira de 

darlle algo de sentido a este proxecto é que se poña ao servizo da cultura deste país, 

que sirva non só para termos unha biblioteca e arquivo nacionais, senón tamén unha 

pinacoteca que dea a coñecer e divulgue aos importantes pintores que deu este país, 

que saque a súa obra dos sotos e faiados nos que está agochada. Un museo da nosa 

historia que desde criterios científicos nos faga máis conscientes do noso pasado. E 

que desde estas premisas sirva para proxectarnos internacionalmente, dialogando en 

pé de igualdade co resto de culturas do mundo. 

Non queriamos rematar deixar de referirnos ao  pacto pola demografía ao que nos 

invitaba o presidente. Partimos da base de que sería bo chegar a acordos. Mais tamén 

temos interese en saber que diagnose fan vostedes e sobre q bases buscan o acordo. 

Invertir as tendencias demográficas é asunto complexo, que non é cuestión dun ano 

nin dunha lexislatura. Precisa cambios estruturais. Mais se vostede analiza o que pasa 

noutros países, verá que a súa política é contraria.

Permítame concluír cunha referencia ao galeguismo do que onte veu a presumir o Sr 

Feixoó. Podiamos responderlle co aquel dito popular que di: dime de que presumes e 

direiche  de  que  careces.  Mais  señorías  despois  de  todo  o  que  levamos  visto  e 

escoitado  por  boca  de  Feixoó,  concluímos  que  máis  que  instaurar  un  novo 

galeguismo, instaurou vostede un galeguismo de desván. 
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