
DEBATE DO ESTADO DA NACIÓN 2010

Consumida  xa  unha  cuarta  da  súa  presidencia,  Sr.  Feijoo,  é  tempo  de 

facermos un primeiro balanzo. De sabermos que foi  daquelas promesas 

coas que vostede construíu a súa axustada maioría. Que foi, por exemplo, 

do compromiso de rematar coa crise en 45 días. Que supuxo a austeridade, 

aquela que non ía afectar ao gasto social. Se alcanzamos xa a prometida 

concordia lingüística e, enfin, se esta nova Xunta de Galiza logrou, como 

dicía,  facerse  respectar  en Madrid e  conseguir  máis  competencias  e  un 

mellor financiamento para o noso país.

Nas perguntas xa van as respostas. Lonxe de atallar a crise hoxe temos 

30.000  parados  máis  que  hai  un  ano.  Lonxe  de  mellorar  os  servizos 

públicos este goberno é responsábel polo seu deterioro. Incapaz de unir o 

país para enfrontar a crise teima vostede en dividilo ainda máis atacando a 

nosa lingua. E a interlocución co goberno español dista de ter mellorado 

como revela o fracaso do financiamento autonómico e o impasse no que 

encontra a negociación sobre as caixas.

“Non veño a restaurar ningún pasado nin a derrubar o que fixeron ben os 

seus antecesores”, declarou solemnemente hai un ano no seu discurso de 

investidura. 

Mais nestes meses, o seu goberno dedicouse exclusivamente a destruir e 

1



eliminar  as  conquistas  do  goberno anterior.  E as  súas  atitudes  lembran 

perigosamente os anos máis escuros do fraguismo. De facto, mal pasado 

un  ano,  o  seu  partido  e  o  seu  goberno  volven  estar,  como nos  vellos 

tempos, divididos entre diversas faccións. Todas coincidentes,  iso si,  en 

tirar proveito privado dos recursos públicos. 

E,  contodo,  hai  unha diferencia  chamativa  entre  este  seu  goberno e  os 

anteriores:  a  manifesta  incapacidade,  as  contradicións  internas  e  a 

frivolidade coa que este goberno despacha os asuntos que preocupan aos 

galegos e as galegas non ten parangón na historia da autonomía.  É este, 

señoría, o “goberno forte, austero e cohesionado arredor dun liderado” que 

vostede prometera? Non encontrou vostede nada mellor para dirixir este 

país na pior crise das últimas décadas? Un Conselleiro de Cultura perdido 

no  “Desván  los  Monjes”.  Un  Conselleiro  de  Industria  que  fabrica  en 

Portugal.  Unha  Directora  Xeral  de  Traballo  que  despide  ilegalmente  á 

traballadora que tiña sen contrato e sen seguro. Este é, señoría, o goberno 

“10” do que vostede fachendea?

Nunha recente  entrevista  sentenciou vostede que “o Goberno non pode 

transladar as súas responsabilidades aos que non gobernan porque iso é 

pervertir o modelo democrático”. Subscribo, señor Feijoo, unha por unha 

as súas palabras. 

Mais vaiamos por partes.

 CRISE ECONÓMICA
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DESEMPREGO

Antes das eleccións vostede non tiña dúbidas: o paro é responsabilidade do 

goberno galego:

“O bipartito está empeñado en maquillar as cifras do paro, pero todos os 

esforzos de maquillaxe son inútiles. Hoxe as mulleres e os homes que nos 

están vendo … saben que no último ano máis de 15.000 persoas ingresaron 

nas listas do desemprego” (7 de Outubro de 2008, último debate do estado 

da nación do bipartito). E dixo algo máis. Botoulle a culpa ao goberno 

daquela: “Este goberno – dixo – é responsábel en boa medida da situación 

que  hoxe  vive  Galiza  … Creo  que  todos  podemos  coincidir  en  que  a 

situación que hoxe vive Galiza ten muito a ver coa acción ou a inacción do 

bipartito”.

Concordamos  completamente  con  vostede.  No  primeiro  ano  do  seu 

goberno  non  son   15.000,  senón  27.000  os  galegos  e  as  galegas  que 

pasaron a engrosar as listas do paro. E diante desta realidade, señoría, nin 

vostede nin o seu goberno poden adoptar unha atitude evasiva. Hai que 

criar máis emprego, máis estábel e de máis calidade. Hai que protexer aos 

parados que carecen de cobertura ou que están a piques de esgotala … 

O paro, señoría, non se atalla con planos e programas que só existen sobre 

o  papel.  O  paro  atállase  criando  actividade  económica  e  protexendo  o 

emprego  existente.  E  convirá  comigo  en  que  non  é  axilizando  a 
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tramitación dos ERE como se conserva o emprego (6.000 traballadores 

afectados por ERE en 2008 vs 22.000 en 2009, un incremento do 450%) 

nin  tampouco  subvencionando,  en  plena  crise,  a  deslocalización  da 

produción  cara  terceiros  países  (5  M€  de  axuda  a  “Caramelo”  para 

“internacionalizar”  a  súa  produción,  despois  de  despedir  vía  ERE 237 

traballadoras). 

Tampouco  axuda  reducir  en  38M€  os  recursos  destinados  a  políticas 

activas  de.  Por  esa  vía,  señoría,  é  dificil  que  se  podan pór  en  vías  de 

solución o principal problema que hoxe ten o noso país. 

E para criar emprego hai que apoiar a economía produtiva.

Entanto  seguimos  do  “plan  estratéxico”  que  ía  vostede  presentar  nos 

primeiros seis meses de goberno (e que hoxe volveu prometer) podemos 

analisar como pasaron este ano os diferentes sectores da nosa economía:

Na  industria houbo  algunhas  medidas  ailladas,  adoptadas  despois  de 

anuncios e desmentidos, como as axudas para a compra de vehículos que 

paliaron a crise do sector dos concesionarios. Medida, por certo, que veñen 

de desactivar. Mais a industria da automoción e as súas auxiliares seguen 

baixo ameaza. Por certo, un dos sectores onde máis medrou o desemprego 

no último ano xunto co téxtil e o naval sen que o seu goberno presentase 

medida ou plano de acción merecente de tal nome. O IPI así o demonstra: 

segundo dados do IGE, entre 2008 e 2009 o IPI experimentou un descenso 

do 14,47%. E Navantia, en Fene, segue sen poder construir buques civis.
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Na construción residencial a caída era previsíbel, mais a preocupación do 

seu goberno non foi recolocar os desempregados do sector senón sanear a 

conta de resultados das empresas construtoras. Anunciouno xa vostede na 

súa investidura, do que se trataba non era de facilitar o acceso á vivenda ou 

procurar alternativas para o desemprego no sector, senón mobilizar o stock 

de vivendas baleiras. 

No ano 2009 apenas se construíron 7500 vivendas novas. Menos dun terzo 

das  construídas  o  ano  anterior.  A  luz  destas  cifras,  señoría,  pódeme 

explicar para que valeu a rebaixa, regresiva, dos impostos que gravan a 

adquisición de vivendas? Por certo, parécelle lóxico desgravar, en plena 

crise, a adquisición de segundas residencias cando muitos galegos teñen 

dificuldades para manter a única que teñen?

Polo  que  se  refire  á  construción  de  infraestruturas aquel,  cito 

literalmente,  “vigoroso  programa  de  investimento  en  infraestruturas 

públicas” que vostede prometera ficou en nada.  O único certo é que no 

seu primeiro ano ao frente do goberno a licitación pública quedou reducida 

a menos da metade: de 1.200 M€ en 2008 a 536 M€ en 2009. Convirá 

comigo, Sr. Feijoo, en que así é difícil criar emprego. Por certo, que pasou 

con outra das súas promesas, a transferencia da AP-9 e da autovía entre 

Santiago e Dozón?

E  a  parálise  é  tamén  detectábel  na  dotación  de  solo  industrial  (os 

orzamentos para 2010 reducen o investimento neste ámbito un 17% con 
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relación aos de 2009) e na mobilización do xa construído polo goberno 

anterior  (caso  dos  polígonos  empresariais  da  Costa  da  Morte  e 

Bergantiños: Malpica, Cee e Vimianzo baleiros). 

Mais o caso é que outros sectores tampouco van mellor. En Outubro de 

2008 alertaba vostede sobre que os “produtores teñan que tirar co leite para 

chamar a atención sobre a súa situación”. No debate de investidura fixo 

afirmacións semellantes. Porén, un ano despois, a situación non mellorou. 

Todo o contario. Enténdame ben, sabemos que é un problema complexo no 

que  Galiza  debe  enfrentar  deseños  e  políticas  españolas  e  europeas 

contrarias aos nosos intereses. Mais algo terá a ver o seu Goberno e a súa 

Consellaría de Medio Rural con que o prezo do leite, hoxe, estexa máis de 

20%  por  baixo  do  que  estaba  hai  un  ano.  Por  baixo  dos  custos  de 

produción. E algo terá tamén a ver o seu goberno con que a entrada de leite 

francés en Galiza se disparase nos últimos meses até acadar os 5 millóns 

de quilos. Un incremento do 300% no último ano.

Así  as  cousas,  non é  extraño que desde que vostede goberna pechasen 

1040 explotacións. 

Tampouco vai  ben o sector  forestal  no  que  o  abandono gobernamental 

acentúa as consecuencias da crise. No último ano o sector perdeu, xunto 

coas UXFOR, 3000 empregos: 1800 no sector privado e 1200 no público 

(SEAGA).

E si, hai que diversificar economicamente o meio rural. Mais en 2009 non 
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convocaron as axudas para proxectos dinamizadores no rural, que en 2008 

o anterior goberno dotara con 12,5M€. Convocárona este ano, é certo, pero 

o seu orzamento é de só 3M€. Semella que tampouco deste xeito imos 

criar emprego, riqueza e actividade no rural. 

MAR

No último debate do estado da nación, cando estaba vostede na oposición, 

dicía que o goberno debía centrarse en “analizar as práticas contrarias á 

competencia que son as que están na raíz de que os nosos pescadores – 

falaba, supoño, dos mariñeiros – e mariscadoras teñan que devolver o seu 

traballo ao mar porque non lles compensa”.

Pois  ben,  señoría,  no  seu  primeiro  ano  de  goberno  o  balanzo  é 

desalentador: cando o BNG insta á Consellaría a protexer a nosa pesca e o 

noso marisqueo das importacións que botan os prezos abaixo, acúsannos 

de “proteccionistas” e “paternalistas”. Quizais niso consista a súa Galiza 

global. Mais o certo é que neste ano os prezos non deixaron de baixar. 

Sábeno  ben  os  bateeiros  que  ven  como o  quilo  de  mexillón  chegou  a 

pagarse a só 20 céntimos co mercado inundado de mexillón chileno.

Os  números  cantan,  Sr.  Feijoo:  en  apenas  doce  meses,  temos  200 

embarcacións menos e perdemos 1500 postos de traballo na pesca e no 

marisqueo.  Se  cadra  porque  a  preocupación do seu  goberno é  outra:  a 

náutica de recreo e a acuicultura industrial, que poden complementar, mais 

nunca substituir unhas actividades nas que, apesar de todo, Galiza segue a 
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ser unha potencia. 

ENERXÍA

En materia enerxética pouco hai que dicer porque salvo destruir o modelo 

enerxético  do  goberno  anterior  e  abrir  de  novo  os  ríos  galegos  á 

construción de minicentrais é pouco, mui pouco o que vostedes fixeron. 

Pleitos á parte,  a  paralización do concurso eólico do bipartito producíu 

como resultado que  Galiza  só consiga  o  2,5% da potencia  en  enerxías 

renovábeis prevista até 2013. Iso si, a nova lei eólica aprobada polo trámite 

de urxencia permitiralle adxudicar os megavatios eólicos aos seus amigos 

e  patrocinadores.  Como  nos  vellos  tempos.  Ainda  ben  que  vostede  se 

comprometera na súa investidura a “apostar decididamente polas enerxías 

renovábeis”  e  a  “recuperar  para  Galiza  o  papel  de  liderado  que 

tradicionalmente ostentamos no eido da enerxía eólica”. Da biomasa xa 

nin falamos porque tampouco nada fixeron.

TIC e I+D+i

No traspaso  de  poderes  recebeu  vostede  senllos  planos  estratéxicos  da 

sociedade da información e de I+D+i. Non estaba vostede, claro que non, 

obrigado a seguilos. Mais en tal caso tiña a obriga de presentar outros. E 

ao longo desta ano non fixo ningunha das dúas cousas: formalmente os 

planos da sociedade da información e de investigación e desenvolvemento 

seguen en vigor; na prática non se cumpren. E hoxe pola mañán vostede 

prometeu outros novos.
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Desmantelaron iniciativas como Mancomún entanto asinan con Microsoft 

contratos multimillonarios en detrimento, por certo, do sector empresarial 

galego das  TIC.  Deixan de convocar  axudas  para  I+D+i  provocando o 

abandono de proxectos e carreiras investigadoras e forzando o éxodo dos 

nosos  mellores  cerebros.  Lonxe  de  manter  o  esforzo  sostido  de 

converxencia iniciado polo goberno anterior, os seus primeiros orzamentos 

recortan os gastos en I+D+i en 8M€, agravando máis ainda a insuficiencia 

financeira das nosas Universidades.

SERVIZOS

A cifra  de negocios  do sector  servizos  experimentou unha redución do 

10,71% entre 2008 e 2009. 

“Aprobaremos con urxencia un programa de medidas para combater os 

efeitos da crise sobre o comercio galego”. Hoxe volveu reiterar a promesa. 

Mais  o  que  fixo  foi  outra  cousa:  aprobar  un  novo  proxecto  de  lei  de 

comercio  feito  á  medida  dos  intereses  das  grandes  superficies  sen 

desaproveitar a oportunidade de atacar, máis outra vez, a nosa lingua.

E resulta que á vista dos dados disponíbeis (dados do INE, enquisa de 

oucpación hoteleira) o Xacobeo 2010 non vai ser o revulsivo que todos 

esperamos. Xaneiro foi un mal mes para o sector: menos pernoctacións 

(-6,23%), menos visitantes (-5,06%) e un gasto medio menor. Xa que logo 

non se trata de que as cifras deste Xacobeo sexan piores que as 2004, o 
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anterior Ano Santo. É que son mesmo piores que as do ano anterior, 

que non o era!!! E o problema é que as perspectivas non son mellores. A 

cousa non é fácil. Recoñecémosllo. Mais recoñeza vostede que se en pleno 

ano Xacobeo Galiza  perde cota  de mercado turístico a  favor  de  outras 

CC.AA. algo está a facer mal o seu goberno. Quizais contratar empresas 

madrileñas para realizar a campaña publicitaria, a programación e o plan 

de  medios  do Xacobeo 2010 non fose  unha  boa  idea.  Desde logo non 

reflicte muito compromiso co noso tecido empresarial.

Polo demais parécenos ben que o Papa Bieito XVI vaia visitar Santiago, 

ainda que sexa no mes de Novembro co Xacobeo praticamente concluído 

e, desde logo, fóra da tempada turística. Mágoa que esas horas que vai 

pasar en Santiago non puidesen ser antes. Aproveitando, por exemplo, os 

catro días que vai pasar en Portugal o próximo mes de Maio.

Así  pois  as  cousas  non  andan  ben.  Vostede  baseou  o  seu  programa 

económico  para  2010  no  Xacobeo  e  o  sector  exterior.  A día  de  hoxe, 

señoría,  ningún  dos  dous  está  a  dar  os  resultados  agardados.  Vostede 

prometeu  planos  e  programas  que  non  cumpríu  (plan  estratéxico  nos 

primeiros  cen  días,  plan  de  choque  que  nunca  se  aprobou,  plano 

estratéxico de urxencia para o leite,  ...)  e  agora promete agachar o seu 

incumprimento con novos planos e promesas tan faltas de rigor como os 

anteriores: nos últimos días vén de prometer a criazón de 43.000 postos de 

traballo nos próximos anos através de tres planos diferentes.  Non sería 

mellor, señoría, cumprir o que deixou pendente no canto de fuxir cara 

diante facendo novas promesas?
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SERVIZOS PÚBLICOS

SANIDADE

Na súa investidura, Sr. Feijoo, afirmou en ton solemne que “os cidadáns 

demandan con máis intensidade se cabe na actual situación de crise, unha 

importante  mellora  dos servizos públicos fundamentais”.  Ese debía  ser, 

pois, seu compromiso. 

Dicía tamén daquela que “Galiza é unha das CC.AA. coa sanidade pior 

valorada polos seus usuarios”. Que dirá agora cando, apesar dos esforzos 

de  ocultación  da  Sra.  Farjas,  a  situación  non  fixo  máis  que  ir  a  pior? 

Lémbrolle os dados do SERGAS:

Cirurxía hospitalaria: incremento de 8,6 días

 

31/12/09  Espera media 79.6 dias

31/03/09      "         "      71 dias

30/06/05      "         "      113 dias

 

Primeiras consultas medicas: incremento de 4,9 días

 

31/12/09    Espera media 68.9 dias

31/03/09       "          "      64 dias

30/06/05       "          "      65 dias
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Probas diagnósticas (algúns exemplos)

 

Diferencia entre o 31/03/2009 e o 31/12/2009

 

Mamografias: o tempo medio de espera pasa de 131 dias a 145 dias (+14)

Ecografia xinecoloxica: de 120 a 156.4 dias (+36,4)

Ecocardiografia: de 85 a 105.1 dias (+20,1)

Ecografia xenito-urinario: de 83 a 90.7 dias (+7,7)

Endoscopia dixestiva: de 158 a 217 dias (+59)

Endoscopia uroloxica: de 69 a 103.3 dias (+34,3)

Gammagrafias: de 31 a 70 dias (+39)

Que  foi  daquela  promesa,  señoría,  dunha  lei  de  garantías  de  tempos 

máximos  de  45  días  para  probas  diagnósticas,  60  para  intervencións 

cirúrxicas  e  espera  cero para  cancro  e  outras  patoloxías  graves?  Como 

todas as demais, ocultas tras das novas promesas que formulou hoxe pola 

mañán. 

Lémbrolle tamén que un dos seus compromisos foi a criazón de “unidades 

de atención integral á muller”. Non criaron ningunha. Ben ao contrario: o 

seu contributo á saúde das mulleres foi pechar a unidade de preparación ao 

parto  do  Hospital  da  Coruña  para  ampliar  a  cafetería.  Toda  unha 

declaración de intencións.

Mais  a  cousa  non  remata  aquí.  Vostede  que  foi  dos  introdutores  das 
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fundacións quer introducir a privatización das infraestruturas hospitalares: 

segundo os seus planos, os novos hospitais de Vigo e Pontevedra serán 

privados. Como na experiencia anterior, o resultado é sabido: máis gasto 

para a Xunta, menos calidade para a cidadanía ainda que, iso si, pingües 

beneficios para as empresas construtoras.

A realidade é dura: pola primeira vez na historia da autonomía, os seus 

primeiros  orzamentos  recortan  en  38  M€  os  recursos  para  a  sanidade 

galega. Así é dificil, señoría, mellorar.

ENSINO

De educación tamén falou na súa investidura. Alén das consabidas ladaíñas 

contra o galego (xa falaremos logo da súa política lingüística) ofereceu 

vostede  un  “Pacto  Social  pola  Educación”  co  obxectivo  de  mellorar  a 

calidade  do  ensino,  mellorar  a  convivencia  nos  centros,  restituir  a 

dignidade  dos  profesores,  impulsar  a  FP  e  o  trilingüismo  e  elaborar 

consensuadamente un mapa de titulacións universitarias. 

Un ano despois a realidade imponse ás súas promesas. Eliminou vostede a 

gratuidade dos libros de texto (seica non había cartos, despois de dedicalos 

a concertar centros privados que  segregan o alumnado por sexo). Recortou 

as  dotacións  económicas  e  de  persoal  aos  centros  públicos,  que  como 

algúns directores e directoras denunciaban estes días, vense obrigados a 

pagar a calefacción cos cartos destinados á compra de ordenadores. Cousas 

da austeridade. E non, Sr. Feijoo. O principal problema do ensino público 
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en Galiza non é a convivencia nos centros: o principal problema é que 

vostede négalles aos colexios os recursos que precisan e, ainda por riba, os 

poucos que lles concede págallos con atraso.

Era de esperar. Pola primeira vez na historia da autonomía os orzamentos 

educativos son menores en 2010 ca no exercicio anterior. 25M€ menos. 

Así  é  difícil.  Perguntámonos,  señoría,  que  foi  daquel  compromiso que, 

ainda na oposición, formulara vostede en Outubro de 2008 de darlle ao 

sistema educativo público “un funcionamento que garanta  o  servizo de 

calidade en todos os seus níveis, precisamente cando está a aumentar o 

fracaso  escolar  e  os  reitores  das  Universidades  nos  advirten  da  súa 

situación”.

E xa que cita vostede aos reitores … É consciente de que as Universidades 

galegas non poden elaborar os seus orzamentos, en plena adaptación ao 

Espazo  Europeu  de  Ensino  Superior,  se  a  Xunta  recorta  o  seu 

financiamento? Hai pouco máis dun ano, no debate da lei de orzamentos 

para  2009  censuraba  vostede  que  a  partida  para  Universidades  apenas 

crecese un 4%. Que nos pode dicer  agora que os recursos non só non 

medran senón que  caen  un 2,5%? Parécelle  que  é  ir  polo  bon camiño 

reducir o orzamento para bolsas, eliminar as convocatoria de bolsas para 

pósgrao,  pagarlle  tarde  aos  bolseiros  pré-doutorais  ou  paralizar  as 

iniciativas adoptadas polo goberno anterior para dar estabilidade laboral 

aos nosos investigadores? 

SERVIZOS SOCIAIS
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Este folleto, que vostedes exaxeradamente denominan “Plan”, é todo un 

recoñecemento do que non fixeron, en materia de servizos sociais e de 

igualdade. 

Este plano, dotado con case 2.000M€ até 2013 (por certo, de onde van sair 

os cartos?) contempla varios obxectivos. Un deles, reiterado por vostede 

hoxe pola mañá, é o “impulso demográfico de Galiza”. Comprométense 

tamén a “ampliar a rede de escolas infantis” co fin de que en 2013 haxa 

4500 prazas máis. Ben, pode ser así. Mais, dígame unha cousa, Sr. Feijoo: 

se queren dotar máis prazas de ensino infantil de 0 a 3 anos como é que 

seguen mantendo pechadas  as  Escolas  Infantis  (Galescolas)  construidas 

polo anterior  goberno?  E se  de  verdade pretendese  vostede  fomentar  a 

conciliación da  vida  laboral  e  familiar,  como é  que  unha  das  primeras 

medidas do seu goberno foi a supresión do programa de canguras posto en 

marcha polo goberno anterior?

Din que outro dos eixos é a “elaboración dun mapa de infraestruturas 

sociais”. Vólvollo repetir: neste momento hai máis de 25 Centros de Día 

construídos que vostede mantén pechados porque non quixo dotalos nin do 

persoal nin do equipamento preciso. E, iso si, chantaxean aos Concellos: 

ou  se  privatiza  a  súa  xestión  ou   non  se  abren.  Lembre  que  vostede 

prometeu  na  súa  investidura  construir  un  Centro  de  Día  en  todos  os 

Concellos  con  poboación  superior  aos  1500  habitantes.  Ainda  non 

comezou e xa esgotou un ano. 
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O mesmo se diga das residencias para a terceira idade. Anuncian vostedes 

a venda da participación pública en SOGASERSO cando no ano que levan 

no  goberno  non  foron  capaces  de  abrir  as  residencias  que  o  anterior 

goberno deixou feitas  en Vimianzo,  Monforte,  Viveiro e Ourense.  Vese 

ben, señoría, que a súa prioridade non é satisfacer as necesidades da xente 

maior senón privatizar e facer negocio á súa conta.

Mais  sigamos  co  “Plan”  (dito  sexa  entre  aspas).  Seica  queren  actuar 

vostedes en materia de infancia e adolescencia e familia. Non é sen tempo. 

Porque a actuación máis salientábel que este ano tiveron neste ámbito foi 

despedir as profisionais que desde as oficinas comarcais de I+B atendían 

os  respectivos  programas  autonómicos.  Neste  caso  non  optaron  por 

privatizar. Optaron directamente por desmantelar estes servizos. 

E falan tamén da dependencia. Non é con ocultación nin coa maquillaxe 

das estatísticas que poderemos, entre todos, acadar o pacto que a correcta 

aplicación da Lei demanda. Fíxese:

− A última estatística publicada pola Consellaría é do 27 de Novembro, 

e fala de 23.000 dependentes “con prestación recoñecida”. Quer dicer 

isto  que  teñen  a  prestación  recoñecida  ou  que  están  realmente 

atendidos? Sabe ben que non é o mesmo.

− O pasado día 8 a Sra.  Mato declarou en rolda de imprensa que o 

número de dependentes atendidos chegaba xa aos 32.000 e que máis 

da metade optaran pola prestación de libranza de coidador. Ben. Mais 

se isto é así, como que a 1 de Marzo de 2010 só estaban dados de alta 
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na Seguranza Social apenas 8.000 coidadoras?

Algo  non  vai  ben  en  materia  de  dependencia,  señoría.  Hai  muita 

propaganda e mui pouca información. E o caso é que xa vai por tres veces 

que  as  coidadoras  de  dependentes  cobran  a  súa  prestación  con  retraso 

cando co goberno anterior cobraron sempre antes do día 10 de cada mes. 

En materia de discapacidade as cousas tampouco andan mellor. De non ser 

polas nosas emendas tería eliminado vostede dos orzamentos os convenios 

coas asociacións da discapacidade que aseguran, co seu esforzo, servizos e 

prestacións  que  ainda  non  facilita  unha  Administración  que  ademais 

reduce as axudas para a súa integración laboral.

En realidade, Sr. Presidente, vostede non necesita ningún Plan. Bástalle 

con cumprir a Lei Galega de Servizos Sociais, tal e como está a demandar 

a Plataforma en Defensa do Sistema Público Galego de Servizos Sociais. 

Lémbrolle,  por  certo,  que o  próximo día  18  de Marzo,  pasado mañán, 

vence o prazo estabelecido nesta Lei para elevar a cuantía da RISGA.

E falemos, señoría de igualdade. É mágoa, Sr. Feijoo, que as présas que 

tiveron en aprobar a criazón da “Red Madre”, xestionada por asociacións 

ultra  que  non  recoñecen  os  dereitos  das  mulleres,  non  as  tivesen  para 

desenvolver e aplicar a Lei Integral de loita contra a violencia de xénero. O 

despedimento das  técnicas  de Igualdade das oficinas  comarcais  de I+B 

deixou sen atención a máis de 50 mulleres vítimas de violencia de xénero. 

E  por  se  todo isto  non abondase  a  perceptoras  do salario  da  liberdade 
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acumulan retrasos de case un ano. Están sen cobrar desde que vostedes 

chegaron ao goberno. Como para celebralo con globos.

TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE

Cando  a  formación  do  Goberno  advertimos  que  a  acumulación   nun 

mesmo  departamento,  das  políticas  ambientais,  de  infraestruturas  e  de 

urbanismo e ordenamento territorial ía ter como primeira consecuencia o 

subordenación do medio ambiente aos intereses das grandes construtoras e 

promotoras que son, ao cabo, as que ditan a política desta Consellaría.

Porque lonxe de avanzar na protección do medio ambiente, incumpridas as 

súas  promesas  nesta  materia  (u-lo  novo  Plano  de  RSU  que  ía  estar 

preparado nos primeiros seis meses?) este primeiro ano é revelador da nula 

sensibilidade ambiental do seu goberno en medidas como a abertura da 

Rede  Natura  á  construcción  de  piscifactorías  como  as  de  Rinlo  ou 

Touriñán e á instalación de aeroxeradores ou a non adopción de estratexias 

efectivas  para  reducir  a  emisión  de  gases  de  efeito  invernadoiro.  O 

saneamento  das  rías  ralentízase  no  meio  das  das  súas  discusións  co 

goberno español. 

Afirmara vostede, Sr. Feijoo, que nos primeiros seis meses do seu goberno 

estarían aprobadas as  Directrices  de Ordenación do Territorio  e  máis  o 

Plano  de  Ordenación  do  Litoral.  Un  ano  despois  seguimos  á  espera  e 

constatamos que, en materia de territorio, vostedes comezan a casa polo 

tellado. E non por acaso. O lóxico sería comezar polas DOT, continuar 
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polo POL e, só despois, aprobar os diferentes planos sectoriais (p.ex, o de 

acuicultura) e acomodar a lexislación e os instrumentos urbanísticos. Mais 

comezando polo plan sectorial acuícola e o levantamento da prohibición 

cautelar  de  construir  na  costa,  ao  tempo  que  se  acelera  unha  reforma 

urxente da lei do solo para legalizar todas as irregularidades que vostede 

tolerou nos seus anos de Conselleiro de Política Territorial do que trata é, 

nunha  política  de  feitos  consumados,  de  privar  as  DOT  de  eficacia 

ordenadora real. Máis outra vez pesan máis os intereses de construtores e 

promotores que a defensa e a ordenación racional do noso territorio. Nese 

camiño poderá encontrar a outros. Non o BNG. 

E semellan tamén ser os grandes promotores, neste caso secundados polo 

presidente da FEGAMP, os que ditan a súa política en materia de vivenda. 

O que conta é dar  saída ás súas promocións e vivendas valeiras.  O de 

menos é facer efectivo o dereito constitucional a unha vivenda digna. Aí 

está a reforma do Decreto do Hábitat Galego (eliminando, por exemplo, a 

exixencia de que o largo das portas permita o paso de cadeiras de rodas). 

Aí está o peche do prazo para a solicitude da cédula de rehabilitación, 

seica  porque  se  acabaron  os  fondos.  Aí  está,  enfin,  a  paralización  do 

programa de vivenda en aluguer e da construción de vivenda protexida. 

PODERES PÚBLICOS

Comprometeu vostede “austeridade e  racionalidade” na Administración, 

reducindo  os  gastos  de  funcionamento  e  saneando  as  contas  públicas. 

Prometeu acabar co “caciquismo e o enchufismo”,  mensaxe sen dúbida 

19



dirixido ao seu proprio partido. Ainda que, forza é recoñecelo, con escaso 

éxito  á  luz  das  recentes  fichaxes  en  Ourense  e  as  mocións  de  censura 

patrocinadas polo Sr. Louzán en Pontevedra.

Porén  se  repasamos  a  estrutura  da  súa  Administración  á  luz  dos  seus 

primeiros orzamentos levaremos algunha surpresa:

− En  comparación  cos  anteriores,  nos  orzamentos  de  2010  o  gasto 

corrente sobe dous pontos: do 75,5 ao 77,7% e, dentro deles, soben 

especialmente  os  gastos  de  persoal.  Xa  que  logo  os  recortes 

orzamentais  afectan,  fundamentalmente,  ao  gasto  social  e  ao 

investimento.

− Apesar da súas prédicas,  Galiza é en 2010 unha das CC.AA. que 

máis incrementa o seu endebedamento. En concreto, no seu primeiro 

ano endebedámonos en 1.197 M€ máis. 

Non  houbo  nin  redución  nin  racionalización  administrativa.  Todo  o 

contrario. De feito a única reforma legal neste ámbito foi, como non, a 

eliminación da obrigatoriedade de realizar unha proba en galego para o 

acceso á función pública. 

E  o  caso  é  que  é  muito  o  que  se  pode  avanzar  neste  terreno. 

Racionalizando, por exemplo, a organización administrativa do noso país. 

Coordenando  as  Deputacións  Provinciais  para  evitar  a  duplicidade  de 

actuacións e asegurar a eficiencia no uso dos recursos públicos. 
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Hoxe  pola  mañán,  señoría,  non  se  refríu  á  rexeneración  ética  e 

democrática. Non me extraña. As súas promesas de mellorar a calidade 

democrática, de elección parlamentar do director da CRTVG e de facer 

máis  transparentes  e  obxectivas  as  axudas  aos  meios  de  comunicación 

ficaron só niso, en promesas. Esperemos que no ano vindeiro podamos 

aprobar un novo regulamento do Parlamento e unha nova lei reguladora da 

CRTVG.  No entanto,  a  supresión dos  programas  de  debate  político  na 

TVG substituídos polo xa coñecido como “Foro Alberto” e o abuso da 

urxencia  e  da  leitura  única  na  tramitación  das  leis  non  nos  dan, 

precisamente, muitos motivos para a esperanza. 

E polo que se refire á principal asignatura pendente de Galiza, a reforma 

do  Estatuto,  vostede  evita  fixar  prazos  despois  de  cualificala,  no  seu 

discurso de investidura,  como “legalmente necesaria e imprecindíbel en 

termos políticos”. Aquí, como en todo, segue os ditados de Rajoy. Bastou 

que Don Mariano dixese que o Estatuto non é unha prioridade para Galiza 

para que vostede metese a reforma na gaveta.

DEPORTE

Seica o deporte “ocupará (sic) unha especial atención”. Ou ao menos así o 

manifestou no seu discurso de investidura. Porén, a realidade é mui outra: 

deixan de apoiar os nosos deportistas de elite mentres entregan 100.000€ a 

David Meca por nadar catro horas polo río Ulla. Deixan de convocar as 

nosas seleccións deportivas nacionais e volven, como non, á distribución 

clientelar de recursos entre as federacións. 
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LINGUA E CULTURA

Cando fala vostede ou algún dos seus conselleiros da nosa lingua e cultura 

nacionais o ton é de desconfianza e de desapego. Coma se aquilo que nos 

identifica e nos diferencia como pobo fose unha substancia perigosa que 

hai que manter fóra do alcanzo dos nenos e das nenas – eis o borrador de 

Decreto – e, en calquera caso, manipular con coidado. No seu discurso a 

lingua e a cultura galegas van sempre acompañadas de valores negativos, 

de  prevención:  o  galego si,  mais  sempre en liberdade (como se  a  loita 

contra a ditadura non se fixese, precisamente, en galego); a nosa cultura si, 

máis ollo, a cultura galega limita, está acomplexada e ensimesmada. 

A tanto chega a súa obsesión que hoxe pola mañán permitíuse vostede 

traducir  o  Alba  de  Gloria  que  Castelao  escrebera  no  exilio  para 

conmemorar  o  Día  da  Patria  de  1948!!!  Foi,  evidentemente,  unha 

provocación. Mais non serei eu, será o proprio Daniel quen lle responda: 

“Debuxei sempre en galego; escribín sempre en galego; e se tirades o que hai de  

galego e de humano na miña obra non ficaría nada dela.”

Vaiamos  ás  cifras.  Nos  orzamentos  vixentes  os  recursos  para 

normalización lingüística  reducíronse  nun 20%.  Os orzamentos  para  as 

diferentes políticas culturais baixan un 15%. Muito por riba do descenso 

meio do orzamento.

Non é, pois, de extrañar que se deixasen de subvencionar as traducións 
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(salvo para Castelao e Desván de los Monjes) e, se reducise, en xeral, o 

financiamento da produción e difusión cultural. A última edición da feira 

“Culturgal”,  trinque  das  nosas  industrias  culturais,  celebrouse  sen 

financiamento ningún da Consellaría de Cultura. A Real Academia Galega 

tenta  realizar  con  dignidade  as  súas  funcións,  malia  ver  drasticamente 

reducido  o  seu  financiamento  nun  30%  en  resposta,  sectaria,  ao 

cumprimento do seu fin institucional: a defensa do idioma galego. 

Suprímense as axudas para as  equipas de normalización lingüística nos 

centros  e,  como  nos  vellos  tempos,  os  cartos  da  Dirección  Xeral  de 

Normalización  acaban  maioritariamente  en  mans  de  medios  de 

comunicación  ou  asociacións  empresariais  que  non  destacan, 

precisamente, pola promoción da nosa lingua.

É certo que as masivas mobilizacións cidadás do 17 de Maio, do 18 de 

Outubro  e  do  21  de  Xaneiro  provocaron  algunhas  mudanzas  no  seu 

discurso: ainda que comparta os seus obxectivos, xa non gosta de aparecer 

en compaña de certos grupos. Mais o rascuño de Decreto presentado o 

pasado sábado demonstra que segue empeñado en limitar a presenza do 

galego nas escolas deste país. 

Hai un ano vostede parecía mui seguro. Permitíuse mesmo emprazar ao 

BNG en ton ameazante: “señoría, este grupo parlamentar, maioritario da 

oposición pensa iso, o grupo maioritario da cámara tamén pensamos iso. 

Eu pídolles expresamente aos nacionalistas que se incorporen outra vez a 

un acordo lingüístico, pídollelo expresamente. Alá cadaquén”. 
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Mais hoxe as cousas son diferentes. Quen está só, só contra o galego, é 

vostede. Quen está só contra a maioría do país, incluídos muitos dos seus 

votantes, é vostede. Só, coa única compañía dos amigos de Rosa Díez en 

Galiza, os únicos que apoian o seu Decreto.

Escoite Sr. Feijoo:

“O galego é o principal  elemento definidor da nosa identidade. Non se 

pode querer  a  Galiza  e  non ao seu idioma … A Constitución impón a 

obriga de coñecer o castelán pero non os idiomas autóctonos. Polo tanto 

hai  unha  discriminación  cara  o  galego  que  debe  solucionarse  desde  o 

Estatuto,  establecendo a igualdade entre  as  dúas linguas no seu ámbito 

territorial co deber de que os galegos coñezan o galego. Isto está claro”. 

Estas non son, señoría, palabras dun nacionalista. Asínaas Xesús Palmou, 

militante do PP. E debo dicerlle que eu as subscribo. Subscríbeas vostede?

Agora,  señoría,  os  que  o  convidamos  a  voltar  ao  consenso  que  nunca 

debeu romper somos nós. Volvan, señorías do PP, ao consenso da LNL e 

do Plano de Normalización. Recoñezan que o Decreto vixente (e que, por 

certo,  hai  que  cumprir!)  non  fai  máis  que  reproducir  o  que  o  PXNL 

prescrebe para o ensino non universitario.  E se non quixeren atender o 

convite  do  BNG,  acollan  ao  menos  os  chamados  da  cidadanía,  das 

plataformas cívicas e das institucións. Volte ao consenso, abandone o seu 

empeño suicida e cumpra co seu deber de defender a lingua e a identidade 

de Galiza.
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E fágao, señoría, non só por obriga legal. Se non por amor fágao ao menos 

por  conveniencia.  Quen  queira  ser  respectado  ten  que  comezar  por 

respectarse a si proprio. E neste seu primeiro ano de Goberno é obrigado 

concluir que as súas relacións co Estado non foron precisamente frutíferas. 

En realidade conta as súas negociacións por fracasos:

− Fracasou  no  financiamento  autonómico,  aceptando  e  asinando  un 

sistema que non asegura nin a suficiencia nin a autonomía financeira 

que o noso autogoberno e os nosos servizos públicos precisan.

− Fracasou na negociación de novas transferencias (votar en contra da 

PL de transferencia do salvamento marítimo).

− E está a fracasar na negociación co Estado da Lei de Caixas.

Sr.  Feijoo,  como alguén que está  máis  preocupado polo que opinan en 

Madrid  que  polas  necesidades  de  Galiza  pode  convencer  aos  seus 

interlocutores de que vai defender firme e insubornabelmente os intereses 

do país? Como alguén que vetou o novo Estatuto, e con el as garantías 

financeiras  das  que  xa  gozan  Cataluña  ou  Andalucía,  pode  lograr  o 

financiamento que Galiza precisa? Como alguén que diariamente despreza 

a nosa lingua e minusvalora o noso autogoberno pode ser tomado a serio 

cando defende o dereito de Galiza a contar con caixas de aforro proprias? 

Como alguén que consinte en asinar co Estado que as infraestruturas que 

debían chegar en 2012 cheguen “a fins de 2015” pode pretender aparecer 

como un defensor críbel dos dereitos deste país? 
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Os seus ataques contra o galego, os seus desprezos pola nosa cultura e a 

minusvaloración do noso autogoberno estánnos a sair mui caros. Porque á 

marxe das súas ideas, Sr. Feijoo, vostede é a primeira institución do país. 

Respecte a Galiza e logrará que Galiza sexa respectada. Siga desprezándoa 

e seguirá colleitando fracaso tras fracaso nas súas relacións co Estado.

O proceso de negociación da nova Lei de Caixas é un bon exemplo do que 

lle veño de dicer. Aceptaron vostedes negociar unha Lei deste Parlamento 

co recurso de inconstitucionalidade xa presentado Seguiron vostedes na 

mesa de negociación apesar do baixo rango e mala fe dos representantes. 

Afirma vostede na Cámara que non aceptará solución ningunha que non 

pase pola fusión das caixas galegas mais o seu partido en Madrid defende 

abertamente as fusións entre caixas de diferentes CC.AA. Cumpre, señor 

Feijoo, máis firmeza. Cumpre, señoría, pasar das declaracións aos feitos: 

abandonar as negociacións, presentar o recurso contra o FROB e aplicar a 

lei.

O  BNG  non  engana  a  ninguén.  Os  nosos  obxectivos  son  claros  e 

coñecidos. Queremos caixas galegas e comprometidas co país coa súa obra 

social, os seus investimentos e os seus créditos. Queremos que as caixas se 

manteñan  como  o  que  son,  como  entidades  sociais  que  non  son 

propriedade de ningunha persoa, de ningunha familia e de ningún grupo. E 

neste  momento  a  vía  para  conseguir  estes  obxectivos  é  apostar  pola 

construción dunha nova caixa para toda Galiza, rexida por unha nova lei e 

con novas persoas ao frente.
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CONCLUSIÓN

Neste repaso do seu primeiro ano de goberno a conclusión non pode ser 

positiva.  Nin á vista das promesas que vostede realizou hai un ano nin 

tampouco á vista da situación do país, pior da que tiñamos en Marzo de 

2009.

Vostede, Sr. Feijoo, prometeu loitar contra a crise e o desemprego e hoxe 

temos 30.000 parados máis que hai un ano.

Vostede,  Sr.  Feijoo,  prometeu  mellorar  os  servizos  públicos  e  hoxe  a 

sanidade, a educación e os os servizos sociais están pior, en calidade e en 

recursos, que hai un ano.

Vostede, Sr. Feijoo, prometeu defender e planificar o territorio e hoxe o 

noso territorio está menos protexido e máis desordenado que hai un ano.

Vostede, Sr. Feijoo, prometeu traer a cordialidade lingüística máis hoxe o 

galego está menos protexido e o consenso lingüístico máis lonxe que hai 

un ano.

Vostede, Sr. Feijoo, comprometeuse a garantir a suficiencia e a autonomía 

financeira  que  Galiza  precisa  máis  acabou  por  asinar  un  modelo  de 

financiamento insuficiente e discriminatorio para o noso país.

Vostede,  Sr.  Feijoo,  comprometeuse  a  unir  o  país  e  hoxe  a  sociedade 
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galega está máis dividida que hai un ano.

E se lle digo todo isto, señoría, é por ben. Fago miñas as súas palabras do 

14 de Abril de 2009: “Só asumindo a realidade poderá Galiza comezar a 

percorrer  o  que  vai  ser  un  duro  camiño  de  recuperación  da  nosa 

economía”. Espero que partindo da verdade podamos entre todos mellorar 

as cousas. Esa é a miña intención. E, francamente, penso que é iso o que os 

galegos e galegas esperan de nós.

Os nacionalistas, señoría, fomos no último ano unha oposición dura, firme 

e rigorosa, respondendo ás expectativas dos nosos votantes. Mais tivemos 

sempre a man tendida para procurarmos posicións comúns nos asuntos de 

país: o financiamento autonómico, o Estatuto ou as caixas. Porque iso é o 

que agarda de nós a imensa maioría do noso pobo.

E así seguiremos no ano que agora comeza. Traballando desde a oposición 

para defender o país e os intereses da maioría social. E é aí, se vostede 

rectifica, onde nos poderemos encontrar:

− Se  as  súas  medidas  contra  a  crise  salvagardan  os  dereitos  dos 

traballadores  e dos autónomos,  promoven a economía produtiva e 

restauran a xustiza fiscal, aí encontrará o BNG.

− Se está disposto de verdade a defender con firmeza a nosa pesca e o 

noso leite en Madrid e en Bruxelas, aí encontrará o BNG.
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− Se está disposto a traballar a prol dunha sanidade, un ensino e uns 

servizos sociais públicos, universais e de calidade, aí  encontrará o 

BNG.

− Se de verdade quer protexer os noso territorio e ordenar en beneficio 

do país os nosos recursos naturais, aí, señoría, encontrará o BNG.

− Se de verdade quer voltar ao consenso lingüístico representado na 

Lei  e  máis  no  Plano  Xeral  de  Normalización  Lingüística  aí 

encontrará o BNG. 

− Se está disposto a promover a elaboración dun Novo Estatuto que 

devolva a Galiza o estatus que lle corresponde, xunto a Euskadi e 

Cataluña,  amplíe  as  nosas  competencias,  mellore  o  noso 

financiamento  e  proclame  a  igualdade  real  entre  o  galego  e  o 

castelán, tamén aí nos encontrará.

Vostede é o presidente de Galiza. De vostede depende. Pola nosa parte nós 

seguiremos onde sempre: traballando en beneficio de Galiza e do benestar 

dos galegos e galegas. Construíndo desde a oposición a alternativa que 

Galiza precisa.

Mais nada e muitas grazas.
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