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INTERVENCIÓN ESTADO DA NACIÓN 2011 

 

I. O fin da acción política: desenvolvemento económico e benestar. 

 

“Galiza é un home en paro, unha familia que non chega a fin de mes, unha 

parella que non pode pagar unha casa, unha muller que cobra menos que 

un home polo mesmo traballo, trinta mil universitarios sen perspectivas de 

emprego, un inferno nas listas de espera sanitarias e milleiros de persoas 

que esperan a que lles paguen a lei de dependencia”. 

 

Semellante descrición do país, tan magnifíca toma de partido polos 

colectivos que con maior dureza están a experimentar as consecuencias da 

crise non é miña. Podería selo. Mais non. Nin é miña nin tampouco de 

ningunha das deputadas e deputados que sentan nos escanos da oposición. 

É súa. Pronunciouna o 23 de Febreiro de 2009 nun acto electoral en 

Chantada. E a seguir, quizais levado pola emoción engadíu para 

solemnizar o compromiso: “serei humilde e estarei á altura”. 

 

 No caso improbábel de que a súa preocupación fose sincera, que pasou 

con ela dous anos despois?  

 

- Se Galiza é un home en paro, hoxe son mais de 248.000 os galegos e 

galegas que non teñen emprego. Dito sen maquillaxe:  hai máis de 300.000 

demandantes inscritos no servizo público de emprego 

 

- Se Galiza é unha familia que non chega a fin de mes, hoxe máis da 
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metade  dos fogares galegos chegan con dificuldades  a fin de mes. E  máis 

de 600.000 galegos e galegas  están por baixo do limiar da pobreza. A súa 

resposta: desmantelar os dispositivos de inclusión social. .  

 

- Se Galiza é unha parella que non pode pagar unha casa, nestes dous anos 

do seu goberno son xa mais de 3.500 os fogares galegos afectados por 

procesos de execución hipotecaria entanto o seu goberno abandonou a 

promoción de vivenda pública e as axudas ao aluguer. En 2010  apenas 

foron cualificadas en Galiza 44 novas VPO. E aquí, Sr. NF, a 

responsabilidade é só súa. 

 

- Se Galiza son os universitarios sen perspectivas de emprego, hoxe son 

mais de 52.000 os titulados e tituladas galegos que engrosan as listas do 

paro. Máis  do 40% dos menores de 25 anos están sen traballo. Nestas 

condicións, Sr. NF, hai que ter muito valor e mui pouca vergoña, para 

afirmar que o problema da natalidade é unha cuestión “cultural”, como se 

a mocidade galega ficase por gosto a vivir cos pais até ben pasados os 

trinta e a súa vida non estivese atravesada por unha precariedade que 

imposibilita a formulación de proxectos de futuro. 

 

- Se Galiza é unha muller que cobra menos que un home polo mesmo 

traballo, hoxe a renda media das mulleres galegas segue a estar un 20% 

por debaixo da dos homes. E as empresas que discriminan salarialmente ás 

mulleres seguen a receber axudas públicas. Son as mulleres as que con 

máis dureza están a sofrer a crise: en 2010 22.800 mulleres galegas 

perderon o seu posto de traballo mais o seu goberno ainda non presentou 
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ningún plano de emprego específico. Móstraronse máis activos en reducir 

a dotación do salario da liberdade para as vítimas da violencia de xénero, 

quizais para lle entregar eses fundos a asociacións integristas que, como as 

integradas na “Red Madre”, negan a liberdade de elección ás mulleres.  

 

- Se Galiza é o inferno das listas de espera sanitarias, daquela hoxe somos 

mais que nunca os galegos e galegas que estamos ás portas do inferno. 

Máis de 275.000 galegos están á espera dunha proba, unha consulta ou 

unha intervención cirúrxica. E mentres as listas de espera se inflamaban o 

seu goberno diminúe o número de operacións realizadas nos hospitais do 

SERGAS. 

 

- E, enfin, se Galiza son os milleiros de dependentes que agardan por unha 

prestación, hoxe xa son mais de 43.000 as persoas dependentes que  

esperan que o seu goberno faga efectiva a súa prestación. Cando vde. 

chegou ao goberno Galiza era a terceira Comunidade Autónoma en 

cumprimento da Lei de Dependencia, hoxe somos a penúltima, só por 

diante das Illas Canarias.    

 

Estas son as cifras dos seus primeiros dous anos no goberno.  45.000 

parados e paradas máis, 75.000 empregos destruídos, 55.000 afiliados 

menos á Seguranza Social, máis de 600.000 galegos e galegas por baixo do 

limiar da pobreza, 43.000 dependentes á espera dunha prestación, 275.000 

doentes padecendo o “inferno das listas de espera sanitarias” e  300.000 

demandantes de emprego. Así están as cousas. Se mellorar a vida da 

maioría dos galegos e das galegas fose realmente o obxectivo do seu 

Eliminado: . 



 4 

goberno, señoría, é obrigado concluir que vde. fracasou. Hoxe Galiza 

está pior que hai dous anos. . Ainda que vde. non o recoñeza os galegos 

e as galegas sábeno: vde. fracasou. 

 

Mais sendo importante saber onde estamos o que interesa de verdade é 

sabermos cara onde imos. Se de verdade vde. acreditase  que o fin da 

política son as persoas e non os mercados, o benestar  e non o défice cero, 

os intereses da maioría e non os privilexios duns poucos daquela, señoría, 

non todo estaría perdido. Daquela poderíamos encontrar un espazo común 

sobre o que discutirmos de políticas, recursos ou estratexias sabendo que, 

en calquera caso, o que conta son as persoas. Ao menos poderíamos 

coincidir, e xa non sería pouco, en distinguir os medios dos fins. 

Coincidiríamos, por exemplo, en que a economía non é un fin en si proprio 

mais apenas un medio para criar benestar, igualdade e xustiza nunha 

sociedade dada, no noso caso a galega. E coincidiríamos tamén en que 

algo vai mal cando é o benestar, a igualdade e a xustiza as que se sacrifican 

no altar dun sistema económico que só beneficia a uns poucos, cada vez 

menos.  

 

 Mais ben ao meu pesar sospeito, señoría, que non é así.  Que o que lle tira 

o sono a vde. non é nin o desemprego nin a pobreza nin tampouco os 

mozos que han de procurar fóra as oportunidades que o seu goberno lles 

nega O único que lle tira a vde. o sono é servir aos seus patróns políticos e 

empresariais, cos que comparte – con eles si – a idea de que Galiza é os 

galegos son apenas un medio co que lograr o medre e o beneficio persoal e 

partidario. España como problema, Galiza como negocio. Ese podería ser 
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o seu lema. 

 

A xulgar polo que ten dito nalgunha ocasión vde. considera que se o 

beneficio empresarial medra a economía funciona. E que a función do 

goberno limítase a criar as condicións para que as empresas incrementen 

os seus beneficios e para que o mercado actúe sen restriccións porque só 

deste xeito as bondades do crecemento económico alcanzarán ao conxunto 

da poboación. Unha das máis famosas formulacións desta teoría di que 

cando a maré enche todos as embarcacións se elevan, desde o pailebote até 

a chalana. Outra, máis obscenamente, afirma que cando os ricos comen os 

pobres tamén se aproveitan das migallas que caen da mesa dos señores. 

 

Á marxe de que nestas concepcións, teoricamente as súas, asúmese a 

desigualdade como algo natural  pergúntolle, señoría, lograron as súas 

políticas incrementar o beneficio empresarial, criar emprego e distribuir o 

benestar? Témome  que non. 

 

Se falamos de beneficio empresarial, o único que sobe é o das  grandes 

multinacionais financeiras, enerxéticas e das comunicacións españolas 

que, elas si, incrementan escandalosamente os seus beneficios (en 2010 

Telefónica gañou 10.500 millóns de euros, o Banco de Santander 8.000, 

BBVA 4600, Repsol 4500, Endesa 2500, Iberdrola 1600, Gas Natural 

Fenosa 1300 ...). Non esqueza que muitas destas empresas construíronse 

coa explotación gratuita dos nosos recursos naturais. Mais á imensa 

maioría das empresas galegas non lle vai tan ben.  Semella  que os 

beneficios das grandes empresas constrúense cos problemas polos que 
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atravesan as empresas pequenas e medias, coas dificuldades que deben 

afrontar os autónomos no seu día a día. Os escandalosos beneficios desas 

empresas nas que se refuxian os ex-presidentes do goberno español 

proceden da suba da factura da luz. Proceden dos impostos que eluden e 

deberían pagar. Proceden da reducción continuada dos salarios e do 

incremento da precariedade laboral. Mais proceden tamén dunha politica 

consciente de apoio público a estas grandes empresas en detrimento das 

PEMES e dos autónomos que son os que crían a maioría do emprego no 

noso país.  

 

Sei ben que se trata dunha tendencia xeral impulsada activamente polo 

goberno español, mais o goberno galego non é inocente. Tamén puxo o seu 

grao de area: ao primar ás grandes superficies en detrimento do comercio 

tradicional e de proximidade através da nova lei de comercio ou  ao 

contratar con  empresas foráneas en detrimento das galegas (enxoval e 

material textil no CGSIB e plan de medios e campaña do Xacobeo).  

 

Polo demais a súa política industrial, de existir,  é un continuo “ila 

virando”, unha rapañota de recursos públicos distribuidos sen máis criterio 

que o pagamento de favores ou a compra de vontades. As súa política de 

internacionalización, cando se concretiza, tradúcese en financiar con cartos 

públicos a deslocalización industrial a China ou Marrocos. Así sucedeu 

con Caramelo. Mais, mesmo así, entréganlle 18 millóns de euros á CEG de 

Fontenla para “fomentar a internacionalización das empresas galegas”. 

Parques industriais como os da Costa da Morte levan dous anos, desde que 

vde. chegou á Xunta, á espera de que o seu goberno promova a instalación 
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de empresas entanto noutros, como o de Tomiño, a construcción ficou 

paralisada sine die.  

 

Dotados con apenas 4,8 M€ para 2011, os Planos “Impulsa-Lugo” e 

“Impulsa-Ourense” non evitaron que o seu goberno reducise drasticamente 

os investimentos nestas provincias e que nelas, como no resto do país, o 

desemprego e a pobreza sigan a se estender de xeito escandaloso. Iso si, 

subvencionaron con 2,8 M€ a un empresario madrileño para construir un 

hotel de luxo na Ribeira Sacra que aos poucos meses de abrir xa adebeda 

aos seus fornecedores, estes galegos, máis de 700.000€.  

 

Non é pois de extrañar que o IPI caia en barrena: -2% no último ano frente 

a un incremento medio no conxunto do Estado do 6%.  

 

Se o anterior non abondase, señoría, sómelle un prezo do leite que non 

compensa a suba dos cereais e dos combustíbeis. En só dous o seu goberno 

logrou que máis de 1.500 explotacións botaran o peche mais non se albisca 

ningún plano, ningunha actuación para apoiar o sector e dinamizar o meio 

rural.   

 

Sómelle a crise do sector pesqueiro, que segue a pagar as consecuencias 

dunha PPC que discrimina a flota galega, dos acordos asinados pola UE 

con terceiros países como Papúa-Nova Guiné gravemente lesivos para o 

noso sector conserveiro e tamén  dunha Consellaría inoperante máis 

pendente dos portos deportivos e da acuicultura industrial que das 

necesidades dun sector que, pese a todo, segue a ser estratéxico para 

Galiza. Por certo, cando vai actuar para defender os produtos galegos 
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da competencia desleal, do mexillón chileno que se enlata como galego, 

do peixe noruegués que inunda os nosos mercados sen pagar aranceis 

e do leite francés que deita abaixo o prezo do noso, utilizado como 

reclamo comercial nas grandes superficies? 

 

Sómelle os 3.000 postos de traballo que nos vai custar o Decreto do 

Carbón, apoiado polo seu partido en Madrid. Sómelle o fiasco dun 

concurso eólico que pon en mans de Gas Natural-Fenosa o noso vento a 

cambio de nada, porque vde. sabe coma min que os proxectos industriais e 

os postos de traballo son puramente virtuais.  

 

Todo o anterior resúmese na  na sentenza do Conselleiro Guerra: “A Xunta 

non quer ter un papel protagonista na recuperación económica”. Que llo 

pergunten aos traballadores de CLESA en Caldas ou aos de EMESA en 

Coirós. Nin protagonista nin secundario. De ter algún o seu papel é o de 

enterrador: tres ERE diarios autorizados no último ano, con máis de 

18.000 traballadores afectados. 

 

Da nugalla do seu goberno da boa conta a evolución da licitación pública, 

no que a caída en Galiza no último trimestre de 2010  máis que duplica a 

experimentada no conxunto do Estado (-74 vs -36,6%). E isto, Sr. NF, é 

responsabilidade directa súa. 

 

Polo demais, señoría, tampouco semella que o seu goberno estexa mui 

preocupado por mudar o padrón de crecemento, por avanzar cara un 

modelo produtivo máis intensivo en coñecemento e máis sustentábel. Todo 
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ao contrario. Canto ao I+D+i baste dicer que das 589 prazas de 

investigadores e tecnólogos convocadas polo goberno anterior en 2008 o 

ano pasado o seu goberno apenas convocou 15, reflexo do drástico recorte, 

superior a un 20%, que vde. aplicou ás políticas de innovación. Idéntica 

falta de ambición é detectábel no novo Plano de Financiamento das 

Universidades, no que o seu goberno renuncia expresamente a que o SUG 

converxa coa media  estatal e europea de investimento público no ensino 

superior. Á vista do apoio  non é de extrañar que os investigadores 

procuren  fóra o recoñecemento e as oportunidades que o seu goberno lles 

nega en Galiza.  

 

En materia ambiental o seu novo plano de residuos confirma a aposta pola 

incineración e a vertedura do lixo sen control nin compactación previa, tal 

e como se está praticar no complexo de SOGAMA en Cerceda. Ameazan 

con construir unha nova SOGAMA no sul de Galiza, agachando até 

despois das municipais a súa ubicación mais deixando claro que en materia 

de residuos o beneficio empresarial prima tamén sobre a protección 

ambiental. Quizais por iso abandonan a educación ambiental e fan ouvidos 

xordos ao manifesto da “Sociedade Galega de Educación Ambiental”, 

asinado xa por máis de cen entidades, no que se denuncia o brutal recorte 

de recursos e actividades e a infrautilización dos equipamentos públicos 

existentes. Á vista do que está a a suceder no Xapón é mellor facer como 

Aznar e defender directamente a enerxía nuclear.  

 

 A súa actuación en materia de servizos públicos é ben demonstrativa da 

ideoloxía que profesa e dos intereses que serve. Se o servizo é rendíbel, 
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privaticémolo. Se non o é, desmantelémolo. Esta máxima aplícase de 

modo e con ritmos diferentes dependendo do ámbito de que se tratar: con 

toda a súa crueza no ámbito dos servizos sociais, onde  están a privatizar a 

atención a maiores, menores e dependentes e a desmantelar servizos e 

prestacións nos que non hai negocio como acontece en materia de loita 

contra a pobreza e a exclusión social. Quizais era a isto ao que se refería 

cando, na súa investidura, falou da “superación da contraposición 

excluinte entre público e privado”. Dous anos despois da súa chegada ao 

goberno hai ainda 13 Centros de Día construídos e sen abrir á espera de 

seren privatizados. Ben se ve que para vde. é antes o beneficio das 

empresas amigas do PP que a atención ás necesidades da xente.  

 

Na Educación a degradación programada do ensino público precisa 

doutras ferramentas: como reducir as axudas para comedor e actividades 

extraescolares nos centros públicos entanto concentran nos centros 

privados programas como “Abalar” e as aulas plurilingües; reducir a OPE 

para profesorado e persoal de apoio nos centros públicos entanto financian 

con cartos públicos centros que segregan ilegalmente ao alumnado; 

eliminar a gratuidade dos libros de texto entanto gastan 6 millóns de euros 

en substituir os libros de texto en galego por outros en castelán  afundindo 

de paso a industria editorial galega. Dos recortes que en nome da 

austeridade aplica o seu goberno en todos os níveis educativos, desde 

infantil até a FP e a Universidade  só se libra o ensino privado e, faltaría 

máis, as políticas contra o galego que no ámbito educativo aplican con 

especial empeño.  
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Na sanidade, vde. que foi un adiantado das “fundacións sanitarias” 

promove agora a privatización de hospitais e centros de día. Grazas a vde. 

pagaremos por estas infraestruturas máis de tres veces o seu valor real 

subordenando ademais, entanto dure a concesión, o servizo público 

sanitario, a saúde dos galegos ao beneficio empresarial. No entanto a súa  

Conselleira gasta millóns de euros en publicidade, enganosa cando se 

refire a novos investimentos e tendenciosa cando tenta atribuir aos 

pacientes o deficiente estado dos servizos tal aconteceu coa campaña do 

“uso responsábel” da sanidade pública.  

 

Esquecido nos sotos de San Caetano o “Programa Estratéxico”, a súa única 

receita para combater a crise foron o Ano Xacobeo e a austeridade. 

 

Canto ao Xacobeo, Sr. NF, é significativo que o seu goberno ainda non 

comparecese no Parlamento para dar as contas e presentar unha avaliación 

do seu impacto. Afirma nos medios que o de 2010 foi o mellor Ano Santo 

da historia. Porén, se o PIB apenas medrou en Galiza en 2010 un 0,1% 

penso que será dificil que vde. manteña, como ten afirmado, que o 

Xacobeo provocou unha suba do 1% do noso PIB. Repare Sr. NF en que  

en 2010 a cifra de negocios do sector hostaleiro caíu en Galiza por riba da 

media estatal (2,1% vs 1,7%) e que, en pleno Xacobeo o emprego non 

deixou de baixar no sector. Que vde. non é bon para os números xa nolo 

demonstrou coas cifras da visita papal do pasado Novembro. Mais, 

señoría, se o turismo cai nun  Ano Santo que nos agarda en 2011, toda vez 

que fracasou a súa iniciativa de prorrogalo? 
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Daquela só fica a  austeridade e a observancia estrita do dogma da 

estabilidade orzamental por máis que a  experiencia nos indique que estas 

políticas  afúndenos máis na crise. Cando se elimina ou reduce a 

protección social; cando se recortan salarios, pensións e subsidios; cando 

se incrementan os impostos sobre o consumo; cando se degradan os 

servizos públicos coa  coa excusa da crise  o que se fai en realidade é 

decidir como se vai distribuir a riqueza, reducindo a parte dos que viven do 

seu traballo  e incrementando o quiñón dos grandes bancos e dos 

especuladores. Nisto, Sr. NF, a súa política de austeridade non é neutral. 

Non se perde vde., sabe  ben a quen serve. Di que non sobe os impostos, 

mais isto señoría é unha verdade a medias: báixallos aos adquirentes de 

segundas vivendas e sóbellos ao conxunto da poboación através do novo 

canon da auga que, nunha mostra inédita de voracidade fiscal, grava pozos 

e traídas particulares nas que a administración non investíu nin un só peso. 

Que os galegos saiban que despois das eleccións municipais vde. vai 

subir até un 400% a presión fiscal sobre o consumo de auga no 

conxunto do noso país. 

 

E contodo o seu goberno aplica unha peculiar concepción da austeridade. 

Di que non se debe gastar o que non se ten, mais en apenas dous anos o 

seu goberno incrementou o endebedamento en 2.257 M€ ao tempo que 

reducíu drasticamente o investimento e o gasto social.  E isto sen contar o 

a débeda oculta provocada pola  súa política de privatización de 

infraestruturas, hospitais e centros de saúde que ascenderá a fins de 2011 e 

de se cumpriren as súas previsións a 1.500 M€.  
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E é que, na mellor tradición hipócrita da dereita española, unha cousa é o 

que din e outra ben distinta o que fan. A teoría sábena ben. Mais fóra de 

recortar o que pode incrementar o benestar da poboación, recoñezamos 

que o seu partido pratica, alí onde goberna, unha austeridade ben curiosa: 

alto endebedamento, alto gasto corrente e nulo investimento. Tal acontece 

nas Deputacións de Ourense e Pontevedra, tal acontece na imensa maioría 

dos concellos co PP na alcaldía e tal acontece tamén, non  ía ser unha 

excepción, na Xunta de Galiza.  

 

Desde que vde. chegou ao goberno o investimento público da Xunta 

reduciuse nun 45%, mais de 657 Millóns de €, e ainda así, en 2009 o seu 

goberno apenas executou o  63% do investimento previsto. En 2010 a 

cousa non foi mellor. No mes de Setembro, últimos dados disponíbeis, 

apenas executaran o 34% dos investimentos . E xa que vde. presume de 

pagar as facturas en 30 días: en Decembro de 2010 a Consellaría de 

Sanidade acumulaba facturas pendentes por valor de 112 M€ cunha 

demora media de 151 días. 

 

En conclusión, señoría, hoxe Galiza está pior, muito pior do que estaba 

hai dous anos. Vde. é un mal xestor, incapaz de lle oferecer a este país 

o desenvolvemento económico e o benestar que a cidadanía demanda. 

 

II. Rexeneración democrática e ética  

 

Hai dous anos prometeu vde. “erradicar” o enchufismo e o clientelismo e 

“non volver falar deles en catro anos”. Dixera tamén  en campaña que “se 
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cometemos erros pedirei perdón, mais sempre despois de depurar 

responsabilidades”. Erros cometeu abondo mais responsabilidades, 

señoría, non depurou ningunha. E non sería por falta de oportunidades 

tanto no seo do goberno,  como do partido, os concellos e as deputacións. 

A non ser, Sr. Feijoo, que a súa forma de depurar responsabilidades sexa a 

que praticou o pasado 24 de Febreiro en Ourense cando, perguntado pola 

modélica política de persoal de Baltar contestou: “Agora vou para Xinzo e 

despois para Celanova”. Pergúntome que excusa porá para evitar 

responder polos tránsfugas que encabezan as candidaturas do seu 

partido en Abegondo, Mos ou Folgoso do Courel,  comprados todos 

eles con cartos públicos.  

 

Mais non é só que vde. tolere as irregularidades. É que é vde. proprio, Sr. 

NF, quen promove o incumprimento da lei. O día a seguir de se aprobar o 

informe da Subcomisión criada no Congreso que aconsellaba reformar a 

lexislación electoral limitando o dereito de voto nas municipais aos 

residentes no concello, vde. animou aos  seus alcaldes a incumprir a lei 

empadroando como veciños aos emigrantes e aos seus descendentes.. 

Tecnicamente isto é unha inducción á fraude: á fraude electoral, á fraude 

fiscal e á fraude no acceso aos servizos públicos. Debe ser por iso que, 

unha vez rematada a posibilidade de manipular o voto emigrante a Xunta 

abandona á súa sorte o hospital do Centro Galego de Bos Aires. Ben se ve 

cal era o seu interese polos galegos do exterior. 

 

Ainda que quizais sexa un problema noso. Dos que non entedemos a 

peculiar concepción que vde. ten do imperio da lei e do estado de Dereito. 
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A que aplicou, por exemplo, no affaire Barreiros: gastar 9 millóns de euros 

en legalizar 5.800 vivendas construidas irregularmente, pagando con cartos 

públicos os gastos de urbanización e a conexión ás redes xerais que, coa lei 

na man, deberían ter custeado os promotores. Daquela,  no canto de actuar 

contra os infractores destituíu vde. ao director da Axencia de Protección da 

Legalidade Urbanística para substituílo por unha funcionaria dócil. Este é, 

Sr. NF, o seu compromiso coa legalidade urbanística. O mesmo que 

demonstra mantendo a Telmo Martín como candidato á alcaldía de 

Pontevedra. 

 

E falando de  enchufismo, señoría, en apenas dous anos de goberno vde. 

esgotou o catálogo de irregularidades posíbeis no acceso ao emprego 

público: exames que se filtran, opositores que participan no proceso e 

acceden aos exames, opositores que son membros de tribunais, opositores 

familiares de altos cargos que son xulgados polos seus parentes. E diante 

deste escándalo, Sr. NF, a súa única reacción foi declarar, cando o caso xa 

trascendera aos medios, que son “situacións graves non desexábeis”. 

Responsabilidades, ningunha. . 

 

Eu por clientelismo, Sr. NF, entendo facer un uso partidista dos recursos 

público. E é obrigado recoñecer que tamén aquí vde. bate marcas. Marcas 

de manipulación dos medios de comunicación públicos, aos que volveron 

as listas negras e dos que se exclúe calquera manifestación crítica ou 

incómoda para o goberno. Marcas tamén de sectarismo na relación entre a 

Xunta e os Concellos, ámbito no que os fundos se reparten non en función 
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de criterios obxectivos senón dependendo da cor política do goberno 

municipal. Traducido á prática isto supón que á maioría dos galegos, que 

viven en Concellos non gobernados polo PP, o seu goberno négalles 

recursos para inclusión social, para o fomento do emprego ou para a 

atención á poboación inmigrante, por só pór algúns exemplos. Nas súas 

mans, Sr. NF, os recursos públicos deixan de ser un medio para a 

satisfacción dos intereses xerais para se converteren en  lubricante da 

maquinaria electoral do seu partido.  Cabe imaxinar, señoría, un exemplo 

máis acabado de clientelismo? 

 

Contodo, señoría, a corrupción máis grave, a maior mostra da indixencia 

moral en que se move o seu goberno é a crueldade coa que se ensañan cos 

que menos teñen e, por tanto, máis precisan dos poderes públicos. Esta 

cámara non esquecerá que vdes.  deixaron sen ingresos ás mariscadoras 

maiores de 65 anos que non puideron a súa cotización co argumento “de 

que estamos en contra da política da subvención”. E falamos, Sr. NF, de 

apenas 700.000€ anuais, muito menos do que  vde. gasta na súas viaxes 

semanais de promoción pagas por todos os galegos. 

 

Así as cousas non é de extrañar que vaia estendéndose a idea de que 

vde. non é unha persoa fiable, que carece de principios e de escrúpulos 

e que só o move o seu interese persoal e o do seu partido. ,  

 

III. Defensa do país 

 

Hai un ano lembreille, Sr. NF, que vde. ten o deber, como Presidente de 
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Galiza de defender os intereses e a identidade do país. Mais vde. seguíu a 

dedicar os  mellores dos seus empeños precisamente ao contrario.  

 

 

 

O seu desinterese en combater o desemprego contrasta co empeño que pón 

en combater a lingua. Contra o parecer do Consello Escolar e do Consello 

Consultivo, apesar da  oposición da comunidade escolar aprobaron un 

Decreto que persegue, triste fazaña, excluir o galego do ensino das 

matématicas e das ciencias e, na prática, do ensino infantil. E aonde non 

chegou a súa enquisa, ilegal, chega a longa man da súa inquisición 

lingüística: apesar de que máis 40% dos pais e nais das cidades escolleron 

para os seus fillos ensino en galego só o 10% das aulas de infantil se 

imparte na nosa lingua. Esta é, señoría, a súa liberdade. A mesma que 

aplican na Xustiza, onde o programa “Minerva” (que ironía, a deusa 

romana da sabedoría) impede o uso da nosa lingua ou nas campañas 

publicitarias dun goberno nas que o galego ten, de cada vez, unha  

presenza menor e de menor cualidade. 

 

Este mesmo desprezo polo propio explica unha política cultural que logrou 

pór de acordo, cousa esquisita, a todos os criadores e a todas as industrias 

culturais. Pólos de acordo en denunciar que o seu goberno, Sr. NF, está a 

esganar a cultura galega. E non é só por razóns orzamentais. Sendo graves 

os recortes, sendo dramática a situación do teatro, do audiovisual ou da 

edición galegos o pior é o desprezo e a falta de interese coa que o seu 

goberno recebe os seus proxectos e iniciativas en que contraste coa 

obsequiosidade coa que se trata aos produtos, criadores e industrias 
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culturais foráneas.  A programación do Xacobeo constitúe unha boa mostra 

do que lle estou dicindo. 

 

E mesmo así, señoría, a nosa lingua e a nosa cultura resisten. Resisten 

incorporando novos falantes e novos apreciadores do valor do noso. Como 

nos tempos do franquismo resisten a pesar dun goberno que, non por 

acaso, liga a perseguizón da lingua a políticas antidemocráticas e 

antisociais. Vde. pasará, Sr. NF, mais, mal que lle pese, a nosa lingua 

seguirá viva grazas a milleiros de galegos e galegas que, a diferenza de 

vde., si lle queren ao país. Tamén nisto fracasou vde., señoría. 

 

Citando a Couceiro Freijomil, comprometeuse vde. na súa investidura a 

considerar Galiza como un fin en si proprio e non como un medio para 

acadar outros fins.  E, porén, señoría, a súa acción de goberno amosa todo 

o contrario. A confesión de que carece de competencias para enfrontar a 

crise – cando non fai nada para alargalas promovendo o Novo Estatuto que 

o país precisa – e o enfrontamento permanente co goberno español 

contrasta con outras épocas nas que, cun goberno amigo en Madrid, outra 

Xunta do  PP da que vde. facía parte xustificaba, até a humillación, o 

maltrato que Aznar dou a Galiza. O caso é manter a condición subalterna 

de Galiza. O caso é non utilizar o autogoberno como ferramenta ao servizo 

do país para evitar que tomemos consciencia, parafraseando a ese Castelao 

que se negan a conmemorar, “o que fomos, o que somos e o que 

poderíamos ser con vida independente”. Nin empregan as competencias 

que teñen nin reclaman as que lle faltan. Non vaia ser Galiza colla o 

costume de se gobernar a si propria. Ao cabo, e como advirte un recente 
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documento da FAES, a fundación do seu partido“os intereses locais non 

poden primar sobre os intereses xeneralistas de partido”. Galiza debe 

gobernarse desde a rúa Xénova de Madrid. 

 

Debe ser por iso que na súa acción de goberno os intereses de Galiza 

sempre se pospoñen aos cálculos e ás directrices do seu partido. Por orde 

do seu partido os deputados galegos do PP apoiaron un Decreto do Carbón 

que ameaza o emprego e a viabilidade das nosas térmicas. Por orde do seu 

partido os deputados galegos do PP votaron en contra da transferencia das 

competencias de tráfico, impedindo deste xeito contarmos cunha política 

propia de seguranza viaria. E tamén por orde do seu partido asinou vde. un 

sistema de financiamento que non garante os recursos que  os nosos 

servizos públicos precisan.   

 

Por certo, vde. descobre agora que o modelo de financiamento autonómico 

que asinou é un mal negocio para Galiza. O BNG díxollo desde o principio 

mais vde. seica se decata agora. Daquela xustificou a sinatura do acordo 

porque íamos receber 630 M€ adicionais. Agora laiase de que o Estado lle 

debe 800 M€ dos que no capítulo de ingresos dos orzamentos só aparezan 

contabilizados os 243 correspondentes ao Fundo de Cooperación. 

Recoñeza señoría que esta forma de actuar non é seria.  

 

 Falemos de Caixas. Tamén aquí por orde do seu partido os deputados 

galegos do PP votaron o ano pasado a favor dunha modificación da 

LORCA que abríu a porta á privatización da caixa galega e permitiron 

agora, coa súa abstención cúmplice, que un novo Decreto-Lei lle dea o 
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golpe de graza para lla entregar a prezo de saldo á grande banca española e 

aos especuladores. Este é o prezo, Sr. NF, de estarmos gobernados desde 

Madrid. 

 

Entanto o goberno catalán presionou directamente para salvar 

CatalunyaCaixa chegando mesmo – segundo contan as crónicas – a 

modificar o texto do Decreto-Lei no último momento, co Consello de 

Ministros xa reunido. vde. preferíu confiar  na  improbábel promesa de 

Rajoy de defender a Caixa galega. Acaso pensaba que na consideración de 

Rajoy e do seu partido NCG ía pesar máis que Cajamadrid? Sendo 

xenerosos, enganouse. Sendo realistas foi vde. quen nos tentou enganar 

aos demais.  

 

Cando o BNG instouno a vde. a liderar unha posición común de defensa da 

nosa caixa vde. preferíu esperar a que o goberno español aprobase o 

Decreto. Mais, Sr. NF, o que vde. debería ter feito é precisamente 

cuestionar o dereito do goberno español a marcar as regras do xogo! O 

que debería ter feito é exercer e defender as nosas competencias e a 

nosa caixa! E agora, despois de meter o barco nas pedras, con opcións 

xa mui limitadas de mantela pede vde. axuda.  

 

Nós sempre tivemos a man tendida mais para  impugnar o Decreto-Lei 

ante o Tribunal Constitucional non precisa vde. ningunha axuda: depende 

só de vde. Para negociar co Banco de España non precisa vde. ningunha 

axuda: . E se o que pretende é diluir a súa responsabilidade e pactar o fin 

indoloro da Caixa galega para iso a que non precisa é ao BNG.  Para esa 
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viaxe xa ten vde. compañeiros mellores: aqueles cos que o seu partido 

pactou en Madrid privatizar as caixas que son os mesmos  cos que vde. 

acordou aquí blindar aos vellos directivos nos seus postos. Vellos 

directivos que, digo eu, algo terán a ver eses coa situación actual da caixa. 

 

Ao longo deste proceso só o BNG mantivo con coherencia a defensa 

dunha caixa galega. Unha nova lei para asegurar o carácter social e o 

control público, unha nova caixa como resultado da fusión e novas persoas 

ao frente para lideraren unha nova xeira marcada polo compromiso coa 

criazón de emprego e a economía produtiva. Nós sempre estivemos do 

mesmo lado. Lamento que vde., señoría, non poida dicer o mesmo. 

Laméntoo sinceramente porque nos tería ido a todos muito mellor. 

 

En conclusión Sr. NF, vde. non está a defender os intereses de Galiza. 

Renuncia a exercer as competencias coas que conta e evita demandar 

as que nos faltan. Despreza a nosa lingua e cultura propias. E por 

seguir as ordes do seu partido en Madrid fracasa en canta negociación 

acomete, sexa para mellorar o financiamento, sexa para manter unha 

caixa galega. 

 

……………………………………. 

 

A xulgar polo seu discurso da mañán semella que vde. non ten pensado nin 

cambiar de atitude nin cambiar de política. E entanto a crise fai que cada 

día que pasa as condicións de vida dos galegos e das galegas sexan máis 

duras o seu goberno só nos oferece ideoloxía, é dicer, falsas respostas para 
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perguntas mal formuladas. 

 

- Segundo vde. e o seu partido o principal problema do sistema educativo é 

a falta de autoridade do profesor e o que cómpre e endurecer o réxime 

disciplinar. Alén do tendencioso desta mensaxe, claramente ideada para 

denigrar a educación pública, non pensa vde., señoría, que os problemas – 

reais – que existen nos nosos colexios e institutos teñen máis a ver co 

recorte de fundos, co incremento da ratio de alumnos por aula e coa falta 

de profesores e persoal de apoio e de medios para xestionar a diversidade, 

de cada vez maior, existente nas nosas aulas? 

 

- Segundo vde. e o seu partido a xuventude e a mulleres son os culpábeis 

da baixa natalidade. Pretenden convencernos de que a baixa natalidade non 

ten nada a ver coa precariedade laboral, as dificultades á vivenda, a falta 

de compromiso dos poderes públicos coa corresponsabilidade e a 

conciliación da vida laboral e familiar. Non. Segundo vdes. a baixa 

natalidade obedece a razóns culturais. Por iso a súa Lei de Familia, no 

canto de contemplar medidas efectivas de apoio ás familias (medidas que 

vdes. están a eliminar en nome da austeridade) o que persegue é, como 

acertadamente advertíu o CES “recuperar o rol tradicional das mulleres 

para aforrar así recursos orzamentais en dependencia, gardarías e escolas 

infantis, en actividades extraescolares e comedores”. 

 

E non só das mulleres senón tamén dos menores e da xuventude, sobre os 

que o anteproxecto de lei deita unha inquietante sombra de sospeita. 

Chama a atención que art. 50 proclame o deber dos menores de 
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manteren “un comportamento cívico” cando este deber, súponse, debe 

exixirse do conxunto da cidadanía, incluídos Sr. NF  os candidatos do 

PP.  

 

É un sarcasmo, señoría, que vdes. insistan en criminalizar á xuventude 

cando a xente nova é a principal vítima das políticas neoliberais. E non van 

ficar parados. Esta pasada fin de semana máis de 300.000 xóvens 

portugueses saíron á rúa en demanda de cambios cualitativos e dun futuro 

digno, contra un sistema no que até para ser escravo é preciso estudar. 

“Não protestamos contra as outras gerações. Apenas não estamos, nem 

queremos estar à espera que os problemas se resolvam. Protestamos por 

uma solução queremos ser parte dela”. Así concluía o manifesto lido nas 

manifestacións de Portugal. Penso, señoría, que faría ben en tomar nota. 

 

Consumida xa a primeira parte da lexislatura, o tempo en que os gobernos 

formulan os seus proxectos e reformas de máis alcanzo, o seu goberno está 

esgotado. Sen folgos. Sen ideas. Sen ilusión. Como recoñeceu hai un días 

un destacado deputado do seu grupo, o Sr. Puy, “Feijoo só pretende 

esgotar a lexislatura”.  

 

Frente a un goberno esgotado e sen proxecto o BNG exerceu estes dous 

anos unha oposición firme traendo á cámara as demandas e os problemas 

reais de Galiza: a defensa dos servizos públicos, dos dereitos dos 

traballadores, da nosa lingua e do nosos sectores produtivos tiveron voz 

neste parlamento através das deputadas e deputados do BNG. A nosa foi 

unha voz coherente e responsábel que non fuxíu do compromiso cando a 
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defensa dos intereses de Galiza así o reclamou. Só lamentamos que o seu 

goberno, señoría, non soubese estar á altura e malversase o apoio que lle 

prestamos para lograr un financiamento mellor, defender a nosa economía 

ou manter a nosa caixa.  Carece de credibilidade para ofrecer novos 

acordos. O que ten é porse a traballar. Xa lle van sendo horas. De vde. 

depende cambiar de atitude e rectificar. Díxenllo o ano paso e reitérollo 

agora: 

 

− 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, o 

noso leite e a nosa enerxía en Madrid e en Bruxelas, aí encontrará o 

BNG. 

 

− 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 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 
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Cataluña, amplíe as nosas competencias, mellore o noso 

financiamento e proclame a igualdade real entre o galego e o 

castelán, tamén aí nos encontrará. 

 

 

No noso traballo de oposición están as bases da alternativa que Galiza 

precisa.  Alternativas de goberno e, sobretodo, políticas alternativas. É 

preciso recuperar o sentido xenuino da democracia para que os gobernos 

elixidos polo pobo defendan os seus intereses e non os dos mercados. É 

preciso recuperar a idea de que os sistemas económicos están para 

producir benestar e unha vida digna para todos e non ao contrario, que 

sexan a dignidade e o benestar os que sacrifiquen no altar da economía. 

Que en Galiza o autogoberno  é unha condición indispensábel para lograr 

unha sociedade máis xusta e máis estábel. E que na identidade que nos une 

reside a enerxía coa que esta vella Nación, superando a crise, construirá un 

futuro mellor. 

 

E non teremos que agardar dous anos. O próximo 22 de Maio os galegos e 

as galegas comezarán a construir desde os Concellos a alternativa que este 

país precisa con urxencia.  

 

Máis nada e muitas grazas. 

 

 

 

 


