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DEMOLICIÓNS FEIJÓO, S.A.
Máis de dous millóns e medio de galegas e galegos poderán acudir o 12-X aos 
colexios electorais para  celebrar a que é, por definición, a festa democrática 
por excelencia. Que o fagamos con coñecemento de causa, e sen outro 
condicionamento que non sexa o da mirada que sobre a realidade que nos 
interpela cada un de nós é quen de construír a través da confrontación de 
enfoques e de ideas, vai depender moito da calidade da campaña. Da viveza 
e limpeza da que os politólogos denominan democracia deliberativa. Un 
campo de xogo aberto, libre e accesible, no que prime a información sobre a 
propaganda, a análise e a argumentación sobre as fotos fixas, as consignas e 
o marketing político. 
Desgraciadamente, non está o forno para bolos. Co sistema mediático do 
país pexado e amordazado desde os poderes fácticos, a información que a 
cidadanía precisa, como condición sine qua non, para formar criterio e ter 
capacidade de decisión, chegaralle a contagotas e as máis das veces, con 
síntomas de intoxicación. Vai ter, xa que logo, moi difícil comprobar as 
verdades e as mentiras que esconden os discursos das diferentes ofertas 
electorais. Non só sobre o futuro, en forma de compromiso. Tamén e 
prioritariamente sobre o país que estamos construíndo e a responsabi-lidade 
contraída por quen leva case doce anos xestionándoo. Esa radiografía do 
país ao que se nos conduciu en medio de crises e de epidemias sociais é a 
que TEMPOS NOVOS se esforzou en describir e avaliar no dossier que os seus 
lectores e lectoras teñen na man.

Dossier: Once anos en negro
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FEIJÓO, O PRESIDENTE 
QUE PUIDO REINAR

Texto Manuel M. Barreiro

En Destaque

en
 d

es
ta

qu
e

Fraga Iribarne ocupou a presidencia da Xunta 5.653 días, con maiorías 
absolutas en 1989 (38 escanos); 1993 (43); 1997 (42) e 2001 (41). A era Fra-
ga durou 15 anos, 5 meses e 24 días. O 12 de xullo, Núñez Feijóo sumará 

11 anos, dous meses e 25 días como presidente de Galicia, despois de tres 
vitorias absolutas e coa ambición de igualar o palmarés do León de Vilal-
ba. De conseguilo, os seus haxiógrafos, tras louvar a década prodixiosa,
inaugurarán con entusiasmo a era Feijóo. A década prodixiosa está tru-

fada de notables fracasos gobernamentais pero, aínda que resulte para-
doxal, nese tempo encaixou poucas derrotas políticas e electorais.

o político
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No devalo do azna-
rismo, nun tempo 
de depresión elec-
toral para os con-
servadores, Andreu 
Buenafuente foi dos 

primeiros en salientar (non sen retran-
ca) o principal trazo político de Feijóo 
ao sinalalo como «un señor do PP que 
gaña eleccións». Fóra de toda dúbida, 
Feijóo é un formidable competidor 
electoral que gaña e inhabilita os lide-
rados das forzas opositoras. 

O pésimo balance gobernamental 
de Feijóo débese máis á incapacidade 
propia que ás accións de emenda crí-
tica doutros poderes, sexan gobernos 
alternativos ou contrapoderes institu-
cionais ou sociais liderados pola oposi-
ción. O seu primeiro mandato cadrou, 
maioritariamente, co crepúsculo do 
segundo goberno de Rodríguez Za-
patero, atordado pola pegada dunha 
crise económica que non soubo ver 
vir nin xestionar.

Apenas tivo un goberno compe-
tidor na Moncloa (case o 60% dos 
días da súa presidencia estivo goreci-
do por un «goberno amigo»), gozou 
ademais dunha sólida base de poder 
local, agás nas principais cidades ga-
legas, e usufrutuou os poderes de 3 
das 4 deputacións desde 2009 a 2019. 
O 15-M serviu de fermento do novo 
espazo da esquerda rupturista galega, 
pero non abaneou o dominio políti-
co do PP. Nese mesmo ano, o 22-M, 
Feijóo sumou o seu mellor resultado 
nunhas municipais (44,84% dos vo-
tos) e o 20-N o seu máximo nunhas 
xerais (52,53%).

Galicia, de 2009 a 2020, non foi 
un pavillón de repouso pero tampou-
co unha fronte de avivecidos conflitos 
sociais. O ciclo de protestas en nada 
se asemella ao do período 2000-2004 
(LOU, Nunca Máis, Non á guerra...) 
que pechou o Aznarato e a era Fraga. 

No inicio do seu primeiro mandato, 
Feijóo enfrontou manifestacións masi-
vas contra o Decreto de Plurilingüís-
mo que non torceron a súa estratexia 
desnormalizadora. Houbo un orballo 
de loitas sindicais en defensa de em-
presas industriais en crise e, de maior 
impacto, 5 folgas xerais —2 con Ro-
dríguez Zapatero como presidente 
(2010 e 2011), 3 con Mariano Rajoy 
(2 en 2012 mais a folga feminista do 
8-M de 2018)—; 3 folgas dos produ-
tores galegos de leite (2009, 2012 e 
2015), as protestas do cerco (2014) e 
o rexeitamento da lei de Acuicultura 
(2016). 

Feijóo encaixou algún importan-
te revés pola loita ecoloxista contra 
a incineradora do Irixo (2011-12), 
os proxectos mineiros de Corcoestro 
(2013) e Touro-O Pino (2017-2019), 
ou pola longa e triunfante folga do 
112 (2017) e a moito menos exitosa 
dos traballadores da xustiza (2018). 
Viuse desbordado polas mobiliza-
cións do 8-M, polas manifestacións a 
prol da sanidade pública e o conflito 
do paritorio de Verín, polas crises in-
dustriais das Pontes e Alcoa, e mais 
polos Venres Negros dos profesionais da 
CRTVG. 

Con todo, as remudas de conse-
lleiros e conselleiras obedeceron as 
máis das veces a promocións internas 
(incorporación á administración do 
Estado nos mandatos de Rajoy) ou 
á necesidade de desprazar activos ás 
batallas municipais. A oposición non 
se cobrou, en rigor, ningunha cabeza 
dos seus conselleiros, o que máis se lle 
achega foi o cesamento, en 2015, da 
moi cuestionada conselleira de Sa-

Feijóo gobernou con 
poucos límites, sen 

contrapesos. Deixou 
de ocuparse das cou-

sas miúdas da vida dos 
cidadáns e concentrou 

os seus apetitos prin-
cipalmente en ampliar 

o seu poder. Amasou 
poder coma outros 
amasan fortunas e, 

quizais por iso, as de-
rrotas políticas máis 
significativas gardan 
relación coa súa pro-

moción alén de Galicia.

dossier: once anos en negro | o político
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nidade, Rocío Mosquera,  tras unha 
multitudinaria manifestación en de-
fensa da sanidade pública en Vigo. 

De 2009 a 2020, Feijóo gobernou 
con poucos límites, presidiu como 
quen reina, sen contrapesos. Deixou 
de ocuparse das cousas miúdas da 
vida dos cidadáns e concentrou os 
seus apetitos principalmente en am-
pliar o seu poder. Feijóo amasou po-
der coma outros amasan fortunas e, 
quizais por iso, as derrotas políticas 
máis signifi cativas gardan relación 
coa súa promoción alén de Galicia.

o feudo ourensán e as amizades
perigosas
Feijóo ocupa unha dupla presidencia:
a da Xunta e a do PPdeG. En xa-
neiro de 2006, o XIII Congreso do
PPdeG consagrouno como presiden-
te indiscutido co apoio do 96% dos
compromisarios. Daquela sinalou «o
galeguismo e o reformismo» como os
piares ideolóxicos do PPdeG e anun-
ciou o seu compromiso para «afondar
no autogoberno».

Desde 2006, a única resistencia 
ao liderado de Feijóo no partido foi 
a baronía da familia Baltar. En 2010, 

fracasou estrepitosamente ao tentar 
bloquear a designación de José Luís 
Baltar do seu fi llo como secretario do 
PP ourensán. Baltar gañou co 62% 
dos votos. Feijóo ameazou: «De nada 
vale gañar congresos se non se gañan 
eleccións». 

Os muxidores electorais cum-
priron en Ourense e no seguinte 
congreso (marzo de 2013) preferiu 
aforrarse unha nova lea cos balta-
ristas e asinou un acordo de paz por 
territorios. Con todo, o mes remata-
ría cun dos seus maiores tropezóns 
políticos: Elisa Lois e Xosé Hermida 
publicaban en El País unha reporta-
xe que deixaba á luz a súa amizade 
co coñecido narco e contrabandista 
Marcial Dorado. Non se publicaba 
nada que non se soubese sobre as 
relacións do PP cos señores do con-
trabando e os seus spin off , pero ilus-
traban con fotos que o primeiro Feijóo, 
o pulcro e decente tecnócrata, ini-
ciara o seu cursus honorum partillando
a dolce vita (e quizais algo máis) cun
narcontrabandista.

Nun clima de (aínda) 
estendida compren-

sión social coa co-
rrupción branca e de 

resignada aceptación 
da corrupción gris, o 

PP pechou fi las con Fei-
jóo ao destapar El País 

a súa amizade co nar-
co Marcial Dorado; os 

«medios amigos» des-
culparon o caso como 

un «erro de mocidade», 
e unha torta moral de 
exculpación dos pode-
rosos axudou a que os 

danos de imaxe non 
tivesen pegada na con-

tabilidade electoral.
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Atordado e farfallando explica-
cións nada convincentes, nun réxime 
de democracia esixente Feijóo non 
tería sobrevivido á súa compare-
cencia diante da prensa o 1 de abril. 
Dous meses antes, El País publicara 
os «papeis de Bárcenas» da contabi-
lidade en negro do PP. Nun clima de 
(aínda) estendida comprensión social 
coa corrupción branca e de resignada 
aceptación da corrupción gris (e mesmo 
da negra), o PP pechou filas con Fei-
jóo; os «medios amigos» desculparon 
o caso como un «erro de mocidade»;
e unha torta moral de exculpación
dos poderosos axudou a que os da-
nos de imaxe non tivesen pegada na
contabilidade electoral. Non a tivo
nas eleccións de 2016.

Coa idea na sucesión de Rajoy, 
Feijóo someteuse a unha «proba de 
estrés» e acordou unha entrevista 
incómoda con Jordi Évole. Salvou 
a súa imaxe como político con en-
caixe e como profeta na súa terra, 
pero non achegou un relato veraz 
da súa amizade con Dorado. Antes, 
o éxito televisivo de Fariña fixera de
dominio público as conexións do PP
cos capos do tabaco e a droga. En
2020, Feijóo concluía: «Que eu sai-
ba, Marcial Dorado non me quitou
ningún voto».

o fracaso na promoción
As urnas branquearon a turbia cone-
xión, pero non expurgaron o seu dos-
sier negro dos sumidoiros de Génova 13,
o que foi determinante para facerlle
desistir á presidencia do PP tras a di-
misión de Rajoy en xuño de 2018. As
relacións de Rajoy con Feijóo abanea-
ron tradicionalmente entre a preven-
ción e o pragmatismo. Nos círculos
conservadores capitalinos, Feijóo era

A pandemia ofreceu-
lle unhas condicións 
inmellorables de lide-
rado político. Evasivo 
diante dos problemas, 
apuntándose aos éxitos 
alleos, tapando o fra-
caso das súas políticas, 
sen obrigas de rendi-
ción de contas no par-
lamento, sen apenas 
voces críticas na pren-
sa, abeirado polo privi-
lexiado monopolio dos 
medios públicos, Feijóo 
aproveitou para desar-
borar a esperanza dun 
cambio político.

un activo electoral de moito interese e 
as súas ambicións, un motivo de alar-
ma. Os apoloxistas sempre subliñaron 
o moito que lle debía Rajoy a Feijóo
polas súas vitorias electorais, pero a
simple consulta da axenda de Rajoy
nas eleccións autonómicas de 2009
deixa en claro que, sen a súa implica-
ción stakhanovista, o éxito de Feijóo non
existiría.

Dos serviciais panexíricos ás uvas 
están verdes. Cada rumor de nova 
remuda nos gobernos marianistas pa-
recía abrir a porta do Consello de Mi-
nistros a Feijóo. A pesar dos coros de 
exaltación, non recibiu o nomeamen-

to. Máis doloroso polo contraste cos 
ascensos de Ana Pastor Julián, única 
dirixente conservadora galega cunha 
proxección política de Estado feita á 
marxe do poder de Feijóo. Unha pre-
senza incómoda para o liderado de 
Feijóo.

Dimitido Rajoy, Feijóo forzou a 
súa identificación marianista. De-
clarouse, coma nunca antes, devoto 
de Adolfo Suárez e Rajoy, marcou 
distancias con Aznar, desempalei-
rou a súa pose de «dereita progresis-
ta» e fachendeou do seu éxito como 
cartel electoral. O 18 de xuño de 
2018 salienta no calendario de de-
rrotas de Feijóo. No mesmo hotel 
no que 13 anos antes anunciara que 
se postulaba para suceder a Fraga, 
convocou á Xunta Directiva do PP-
deG e, nunha sorprendente viraxe 
de guión, renunciou a dar a batalla 
da sucesión. 

Dossier negro. Desfavorable co-
rrelación de forzas. Alianzas limita-
doras do seu poder. Todo pesou na 
renuncia que se adornou, outravol-
ta, como expresión do seu amor por 
Galicia. A miña maior ambición é 
ser presidente de Galicia». En La 
Otra Crónica, o suplemento rosa de El 
Mundo, humanizaban a amarga de-
rrota: «O presidente da Xunta leva 
unha existencia ordenada e estable 
en Galicia, xunto a súa parella, o seu 
fillo e a súa familia, á que non renun-
cia». Bálsamo para a súa gran derrota. 
Recuncar como presidente da Xunta 
e ofrecerse como garantía de orde e 
estabilidade guía son, desde entón, o 
seu mantra redentor.

dossier: once anos en negro | o político
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poder sen proxecto
Se as sondaxes publicadas refl icten 
aqueladamente a realidade, Feijóo 
ten máis doado acadar o seu obxec-
tivo na tirada do 12-X que na da 
elección (suspendida) do 5-A. A pan-
demia ofreceulle unhas condicións 
inmellorables de liderado político. 
Evasivo diante dos problemas, apun-
tándose aos éxitos alleos, tapando o 
fracaso das súas políticas, sen obrigas 
de rendición de contas no parlamen-
to, sen apenas voces críticas na prensa, 
abeirado polo privilexiado monopolio 
dos medios públicos, Feijóo aprovei-
tou para desarborar a esperanza dun 
cambio político.

As súas políticas para enfrontar a 
crise de 2008 empobreceron a Galicia 
e a fi xeron máis desigual e vulnerable. 
A súa xestión canibalizou servizos pú-
blicos esenciais como a sanidade ou 
a educación, desmantelou o sistema 
galego de benestar e mercantilizou as 
políticas de coidados. O autogoberno 
entrou en coma e a Xunta renunciou 
a ser un activo de dinamización eco-
nómica e garantía de dereitos. Ben-
diciuse a desertización industrial e o 
abandono do mundo rural, retiráron-
se todas as limitacións a unha ex-
plotación depredadora dos recursos 
naturais. Desde 2009 impúxose unha 
política de desnormalización que pri-
va de futuro a lingua e a cultura do 
país. O balance da década prodixiosa 
sáldase en negro. E unha lectura des-
apaixonada evidencia que a crise da 
pandemia liquidou de vez o modelo 
austeritario do que foi apóstolo Feijóo 
desde 2009.

Nun episodio de The Newsroom, a 
celebrada serie de Aaron Sorkin, Will 
McAvoy explica como construír a 
axenda de medios dun país: «Hai que 

informar sobre o que os cidadáns te-
ñen que ter en conta cando entren na 
cabina electoral para coller a papele-
ta». O balance da década de Feijóo 
será determinante para fi xar as pre-
ferencias electorais dos galegos? Non 
o foi antes, entre outras razóns debido 
á case inexistencia de medios libres e 
críticos en Galicia como soporte dun-
ha información non submisa co relato 
gobernamental de Feijóo. 

O PPdeG∫ goberna sen proxecto 
para Galicia. O seu modelo de po-
líticas públicas de austeridade está 
fracasado. O autogoberno galego for-
mateouse como unha administración 
de mínimos. Feijóo só xestiona unha 
estratexia de ocupación e concentra-
ción de poder. Enterrados na desme-
moria quedan os primeiros mandatos 
do fraguismo onde, desde un rexiona-
lismo forte, os conservadores galegos se 
comprometeron co desenvolvemento 
da Autonomía. 

A proclamada estabilidade de 
Feijóo non é outra cousa que falta de 
iniciativa. O seu amor por Galicia, 
un sucedáneo sentimental sen con-
secuencias. A proclama continuísta, 
unha grotesca tapadeira para o in-
mobilismo, cando non unha política 
de regresión que hipoteca o futuro 
de Galicia. Feijóo ambiciona tanto o 
poder como detesta o autogoberno 
galego. No seu día, Grover Norquist, 
asesor económico de Bush, declarou 
cinicamente o seu credo neoliberal: 
«Non quero acabar co Estado; só que-
ro facelo tan pequeno que poida afo-
galo nunha bañeira». 

Feijóo podería dicir o mesmo. A 
esta altura, xa fi xo tan cativo o autogo-
berno de Galicia que, de gañar o 12-X, 
poderá afogalo sen maior oposición na 
bañeira da súa xeitosa xestión da nada.

A proclamada estabi-
lidade de Feij óo non é 
outra cousa que falta 
de iniciativa. O seu 
amor por Galicia, un 
sucedáneo sentimen-
tal sen consecuencias. 
A proclama conti-
nuísta, unha grotes-
ca tapadeira para o 
inmobilismo, cando 
non unha política de 
regresión que hipote-
ca o futuro de Galicia. 
Feij óo ambiciona tanto 
o poder como detesta o 
autogoberno galego.
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INVERNO DEMOGRÁFICO 
E BALEIRADO DO RURAL
Texto Isabel Villalba

O recoñecemento no debate sobre o estado da autonomía do 2019 do “in-
verno demográfico” no que está sumida Galicia é probablemente unha das 
imaxes máis representativas do que supuxeron estes once anos de maio-
rías absolutas do presidente Feijóo. O que o goberno da Xunta denominou 
como lexislatura do rural foi para o sector agrario e gandeiro a lexislatura 
do “catastrazo”, do abandono da recollida de leite en diferentes granxas 
galegas, do peche de servizos públicos nas areas rurais, do progresivo 
abandono das zonas de montaña e do interior, das grandes mobilizacións 
contra a megaminería (Corcoesto, Touro…), ou dunha repetida e tráxica 
Galicia estival en chamas, que no 2017 chegaron á propia cidade de Vigo.

MEDIO RURAL

en
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es
ta

qu
e

dossier: once anos en negro | medio rural
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Galicia converteu-
se cos sucesivos 
gobernos do pre-
sidente Feijóo 
nunha especie de 
Sur do Norte. Un 

territorio no que a baixa calidade 
democrática e a connivencia entre a 
administración e as grandes empre-
sas favoreceron reformas lexislativas 
para dificultar a participación social 
e unha flexibilización nos trámites, 
a costa de reducir garantías medio 
ambientais e de todo tipo, e unha 
laxitude no cumprimento das nor-
mas  que está a permitir que o país 
se ince de eucaliptos, de parques eó-
licos, de proxectos de megaminería 
ou de plantas para o depósito de lixo 
traído mesmo de fóra do territorio, 
como as ampliacións anunciadas 
estes días nas Somozas, malia a un 
importante historial de denuncias 
previas, ou en Cerceda, na que se 
prevén queimar animais mortos de 
Asturias, Cantabria, León e o norte 
de Portugal.

Ence foi durante estes once anos 
unha das grandes protagonistas de 
década Feijóo, tanto pola dubidosa 
legalidade da prórroga de 60 anos 
outorgada por Mariano Rajoy, que 
lle permitirá continuar en Ponteve-
dra máis alá do 2033, como polas 
máis de 425.000 hectáreas dedica-
das a eucaliptos, superficie que pre-
tende aumentarse nos próximos 20 
anos en 125.000 hectáreas máis no 
novo Plano Forestal de Galicia. Ou 
polos incendios forestais, que supo-
ñen un gasto anual en extinción de 
arredor de 173 millóns de euros. A 
aposta galega pola madeira como 
materia prima barata tivo tamén 
un fito destacado na posta en fun-

cionamento da planta de Greena-
lia en Curtis, que suporá a queima 
de arredor de 500.000 toneladas 
de cultivos forestais, nun dos casos 
máis visibles de portas xiratorias, 
coa incorporación á compañía 
de Beatriz Mato, despois de que 
a Consellería de Medio Ambiente 
da que era titular lle dese as auto-
rizacións ambientais e  mesmo lle 
autorizase 5 parques eólicos a filiais 
da compañía.

Vivimos un final do sistema de 
cotas lácteas, que pillou ao sec-
tor produtor galego, malia a supor 
máis do 40% da produción láctea e 
do 50% das granxas do estado, sen 
ningún estudo rigoroso de impacto 
ou plan de viabilidade futura. En 
tan só cinco anos (2015-2020) máis 
de 2.500 granxas lácteas pecharon 
as súas portas, pasando das 9.606 
ás 7.090 actuais, e tivemos o tris-
te e continuado record de cobrar 
sempre os prezos máis baixos do 
estado e de Europa. Dende o 2015 
con Rosa Quintana de Conselleira, 
ao 2019 con José González de titu-
lar, pasando polo 2016 con Angeles 
Vázquez, tivemos unha colección 
de anuncios de plans estratéxicos 
sen que ata o de agora viramos a 
súa concreción en ningunha medi-
da. Na actualidade pouco máis dun 
terzo da produción láctea é trans-
formada en Galicia en derivados 
lácteos con valor engadido, a maio-
ría por  industrias lácteas foráneas.

De 2007 a 2016 perdéronse 
127.000 hectáreas de superficie 
agraria útil, resultando unha  base 
territorial agraria das máis baixas 
de Europa, e unha maioría de 
proxectos agrarios e gandeiros con 
menos de 20 hectáreas. Paralela-

mente, houbo unha pasividade total 
da administración fronte ás foresta-
cións ilegais de terras agrarias, nas 
que só se actuaba, tarde e mal, se 
algunha persoa particular denun-
ciaba esas infraccións.   

As dificultades de acceso á terra 
agraria están a ser un problema fun-
damental para o desenvolvemento 
de modelos sostibles de produción, 
para a incorporación de persoas 
mozas ou para conseguir maiores 
cotas de soberanía alimentaria. E 
isto malia a vulnerabilidade que 
supón depender nas cuestións esen-
ciais como a alimentación de im-
portacións de miles de quilómetros, 
o perigo constatado de pandemias 
globais, un futuro no que vai haber 
menos dispoñibilidade de combusti-
bles fósiles e a gran ameaza do cam-
bio climático, que deberían facernos 
ver con claridade a necesidade de 
relocalizar a  economía, e en par-
ticular a produción e distribución 
de alimentos. A Xunta de Galicia, 
como a orquestra do Titanic, amo-
sa unha notoria incapacidade para 
ter unha visión global e comprender 
a complexidade dun mundo no que 
os intereses xeostratéxicos e as rela-
cións económicas mundiais están a 
experimentar un auténtico tsunami.

Nun momento no que máis de 
3.600 científicos de 63 países están a 
culpar á Política Agraria Común de 
respaldar un modelo agrícola inten-
sivo responsable dunha gran  con-
taminación da auga, do aire e dos 
solos, da sobreexplotación de recur-
sos hídricos, dunha alta pegada de 
carbono e da enorme perda de bio-
diversidade, feito denunciado nun 
informe polo propio Tribunal de 
Xustiza Europeo, o goberno galego 
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segue a encamiñar a maioría dos apoios ao modelo Co-
ren de cebadoiros e á agricultura e gandería industrial. 
O relevo xeracional e o modelo sostible de produción, 
agricultura e gandería ecolóxica e  extensiva, e a com-
pra local ou os circuitos curtos aparecen con frecuencia 
no discurso pero non en políticas ou orzamentos signi-
ficativos. 

Galicia recibe unha cantidade das máis baixas de 
pagos directos do Fondo Español de Garantía Agraria 
da PAC en relación co peso gandeiro e social, 178 mi-
llóns de euros anuais en concreto fronte aos 1.570 mi-
llóns de euros de Andalucía, os 927 millóns de euros de 
Castela León ou os 737 millóns de euros de Castela A 
Mancha. O importe medio do pago básico en Galicia 
é de 2.699,96 euros fronte á media española de 4.011 
euros, e o número de perceptores galegos de axudas da 
Pac, 27.117, son moitos menos que as  persoas afilia-
das ao SETA, sistema especial de persoas traballadoras 
por conta propia da Seguridade Social, 29,013; mentres 
que no estado español é xusto o contrario (693.807 soli-
citudes e 261.772 afiliados ao SETA). 

A estas alturas, o goberno galego non presentou 
ningunha proposta elaborada para o novo sistema de 
pagamentos directos da PAC para o período 2021-
2027, pese á súa importancia estratéxica e a que o 
ministerio pretende dar por concluída a estratexia es-
tatal durante o verán. E o sector produtor tampouco 
coñece nin puido facer achegas ao novo plano de des-
envolvemento rural de Galicia que se vai desenvolver 
nos vindeiros anos, e isto malia a ser preceptiva a súa 
participación.

Nestes once anos, a poboación das zonas rurais su-
frimos un retroceso constante en termos de calidade 
e equidade no acceso a servizos básicos (educativos, 
sociais, igualdade, mobilidade, administración xeral, 
sanidade..) Un exemplo claro foron os recortes que com-
portou a Lei Galega de Saúde, coa supresión das áreas 
sanitarias, o desmantelamento dos hospitais comarcais, 
a eliminación de especialidades e mesmo directamen-
te de consultorios de atención primaria, decisións que 
motivaron importantes mobilizacións como as que con-
seguiron reverter o peche do paritorio de Verín. Pasiño 
a pasiño, foron anos de destrución silenciosa e progra-
mada de servizos, da economía real das familias e das 
comarcas, e mesmo da nosa cultura e do noso idioma.

dossier: once anos en negro | medio rural
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O café na trincheira Por Antón Baamonde

oxalá, relixiosamente...  
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Non deixa de ser triste que, a 
semanas das eleccións do 12 de 
Xullo, a totalidade das enquisas 
lle auguren maioría absoluta ao 
PPdeG, coa única reserva de seren 
unhas votacións baixo o signo da 
pandemia. Ao parecer, a única 
incerteza deriva de que o PPdeG 
poda verse afectado polo medo 
e a subseguinte abstención dos 
maiores de sesenta anos, que é o 
segmento no que a dereita goza de 
maior predicamento. Como é isto 
posible ?

Hai que repetilo: a suma de 
PSdeG, BNG e Galicia en común 
podería tecnicamente gañar as 
eleccións. Hoxe a dereita apenas 
ten poder municipal en Galicia, 
e tres das catro deputacións están 
en mans da alianza PSdeG-BNG, 
co apoio de Galicia en común, a 
mesma fórmula que podería gañar 
a Xunta. Nas tres convocatorias 
do ano pasado, o PP sacou uns 
resultados por debaixo dos seus 
rexistros electorais e —marxe insó-
lita na historia electoral do período 
democrático en Galicia— a dife-
renza entre o bloque das esquerdas 
e os nacionalistas e o das dereitas 
diversas foi de 8 puntos. 

Como explicar esa diferenza 
no rendemento electoral? Como 
entender o feito de que o PP goce 
dun maior apoio para gobernar 
a Xunta do que ten para gober-
nar as cidades e vilas de maior 
tamaño ou o goberno do Estado? 
Como reverter o que é innegable: 
que Feijóo goza de predicamento 
entre segmentos da cidadanía que 
vota outras opcións? O voto dual, 

porque ao PP se lle vota máis nas 
eleccións autonómicas, do que 
noutros niveis de xestión pública, 
é o que ten que ser materia de 
reflexión. 

De feito, ese misterio é o que 
tería que ser resolto se as forzas do 
tripartito virtual queren seriamen-
te dar a batalla pola Xunta. As 
explicacións condescendentes co 
propio campo son, por suposto, 
de peso. Todas as cabeceiras de 
prensa do país apoian a Feijóo. 
Non necesariamente aos seus can-
didatos locais, pero si ao PP cando 
se trata do ámbito galego: a súa 
conta de resultados, pero tamén o 
seu horizonte de ideas, llo reclama. 
O caso de La Voz é evidente. O seu 
peso é considerado tan relevante, 
con razón ou sen ela, que case 
todo o mundo lle baila as grazas e 
entra no seu xogo. Tanto, que dá 
pena ou grima, como se queira.

Dende logo, o cerne do empre-
sariado ten un apoio moi consis-
tente a ese partido. Pequenos e 
medianos empresarios, que consti-
túen o máis significativo do tecido 
produtivo, dan por descontado que 
o PP é o seu partido. En moitos 
casos, son beneficiarios directos 
das súas políticas: trinta anos de 
control da Administración autonó-
mica e de boa parte da local dan 
para moito.  Os efectos inclusivos 
do clientelismo non poden des-
prezarse neste nivel coma noutros 
relacionados coa función pública. 

Tampouco cabe dúbida de que 
en Galicia o conservadorismo ten 
un gran arraigo, tanto en senti-
do lato como no máis amplo. O 

goberno do PP pasa en Galicia por 
ser a mesma natureza das cousas, 
tamén para moitos cidadáns que 
para nada o votan, pero que dan 
por descontado a súa hexemonía e 
crean, así, unha atmosfera de sos-
tén implícito. Iso, aínda cando en 
realidade o PPdeG deixou de ser 
aquel partido de masas que foi con 
Fraga/Cuíña. Hoxe por hoxe, o 
PPdeG non pasa de ser un partido 
máis, por moito que pareza eterno 
na Xunta.

Todo isto xa o sabemos. Hai 
máis de trinta anos que o sabemos. 
De modo máis simplificado: que 
en Galicia o vértice do poder eran 
Fraga, Santiago Rey, Méndez-Ga-
yoso e, a cuadratura do círculo, 
Francisco Vázquez, e que hoxe o 
esquema de poder segue sendo o 
mesmo, cambiando os nomes que 
haxa que cambiar. Mirando cara 
atrás sen ira, hai que lamentar, 
non obstante, que nin as Caixas 
nin a prensa foran vistos como 
aspectos estratéxicos do poder da 
dereita. Así lle foi ao bipartito. Se 
non hai unha boa diagnose, se te 
comportas como un inocente nun 
mundo de tiburóns,  a onde queres 
ir ? É dubidoso que se teña apren-
dido a lección. 

Segundo a última enquisa do 
CIS, entre todos os líderes, Feijóo 
é o que goza de maior aceptación 
e credibilidade, non só entre os 
seus electores, senón tamén entre 
votantes doutras opcións. Pre-
guntada por quen preferiría de 
presidente da Xunta, o 53,1% da 
cidadanía galega responde que Al-
berto Núñez Feijóo. Ana Pontón, 



23

o 
ca

fé
 n

a 
tr

in
ch

ei
ra

portavoz nacional e candidata do 
Bloque, volve a situarse en segun-
da posición, co 12,5%, seguida de 
Gonzalo Caballero (12,3%) polo 
PSOE, e de Antón Gómez-Reino 
(1,4%) por Galicia en Común. A 
diferenza é tan abismal que fala 
por si soa.

Que falla no tripartito virtual? 
Primeiro, que para que exista 
competencia ten que haber ten-
sión. Os electores progresistas e 
nacionalistas teñen que ver que é 
posible substituír ao PP na Xunta. 
Touriño e Beiras, antes das elec-
cións de 2005 puxeron en escena 
esa posibilidade. A pesar que que, 
de feito, a sintonía entre PSdeG 
e BNG é hoxe maior, e de que 
teñen gran experiencia de pactos, 
tanto en concellos e deputacións 
coma no Parlamento español, iso, 
inexplicablemente, non se pon en 
valor. 

Segundo, nin no aspecto 
programático, nin no de selección 
de persoal brillan as forzas do tri-
partito. Outra vez poderían tomar 

exemplo, esta vez de Touriño e 
Quintana, non Beiras. Iniciati-
vas21, no PSdeG de entón, e a ela-
boración dun Novo Estatuto, por 
parte de Quintana, foron a ocasión 
tanto para un traballo de elabora-
ción de alternativas, como para un 
intento de apertura á sociedade e 
de cooptación de persoal cualifica-
do. Hoxe, esas forzas parecen sen 
folgos e ensimesmadas. 

Terceiro, os propios líderes 
carecen dese plus que marca a 
diferenza. Caballero, Pontón ou 
Gómez-Reino non traspasan as 
fronteiras do seu propio campo. 
Tal vez unha miga Ana Pontón, 
pero nada máis. Se a primeira con-
dición para un cambio de goberno 
é xerar confianza, un maior perfil 
dos líderes é non só necesario 
senón imprescindible. Ese líderes 
teñen que ser vistos con capacida-
de e autonomía propia. Iso é o que 
fai deslizar o voto dos indecisos.

Cuarto, esas forzas deberían 
deixar de ser burbullas separadas. 
Impulsar redes cívicas de colabora-

ción entre os segmentos sociais que 
apoian a cada unha das forzas sería 
o mellor xeito de facer visible a 
posibilidade de cambio, pero tamén 
de reverter o “pesimismo estrutural” 
—esta é a expresión que nos vai 
deixar esta campaña electoral— 
que atenaza non só ás forzas, senón 
á cidadanía que as sostén. 

En fin, oxalá  PSdeG, BNG 
e Galicia en Común gañen as 
eleccións. Eu ireinos a votar, 
nunca mellor dito, relixiosamente. 
Porque creo que a única forma de 
que Galicia saia da súa atonía e 
se poña a andar é cun cambio de 
goberno. Pero, se se confirman as 
malas expectativas, e mesmo se 
gañan, cada unha desas forzas de-
bería mirar para si mesma e facer 
balance, o DAFO pos electoral.  
Todos temos que saír do que os 
psicólogos cursis chaman agora a 
zona de confort de vez en cando. 
Se non é así, o “pesimismo estrutu-
ral” seguirá medrando e, con el, 
unha certa posibilidade de futuro 
para o país.

o café na trincheira
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UNHA DÉCADA
PERDIDA

Texto Manoel Barbeitos

Mirando polo retrovisor, cabe e é importante compro-
bar e analizar a xestión coa que os sucesivos gobernos 

presididos por Núñez Feijóo encararon as consecuencias 
da crise económico/financeira do 2008 nos once anos 
que seguiron ata a chegada da pandemia sanitaria, no 
mes de febreiro pasado. Segundo o que o economista 

describe e valora neste artigo, o que tivo causas globais 
das que todos fomos vítimas recibiu no ámbito local/
galego respostas presidenciais que, lonxe de actuaren 
de maneira paliativa fronte á crise, serviron para todo 
o contrario. Foron, tamén no económico, once anos en 

negro. Estamos peor que no 2009.  
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Como encarou o go-
berno galego (PP)  
Xunta de Galicia 
(PP) o impacto e as 
consecuencias desa 
grande crise global? 

Facendo todo o contrario do que 
tería que haber asumido diante dun-
ha situación que, producida polos 
grandes xestores do capitalismo máis 
especulativo e voraz, se demostrou 
desde o primeiro día que ía ser espe-
cialmente lacerante para os máis vul-
nerables, persoas e sociedades como 
a galega. A Xunta apostou, como 
fixo para o Estado o goberno de Ma-
riano Rajoy, polas políticas austerici-
das (austeridade monetaria, axuste 
fiscal, deflación salarial). Núñez Fei-
jóo anticipouse incluso na aplicación 
desas políticas, querendo demostrar 
que era o alumno máis avantaxado 
da clase neoliberal.

 Se a lóxica económica e a expe-
riencia histórica ensinan que cando 
cae o gasto privado debe ser o gasto 
público o que turre da economía, esta 
actuación está moito máis xustifica-
da se, como sucede con Galicia, é a 
iniciativa privada a que maioritaria-
mente produce os bens e os servizos. 
Pois ben, á contra diso, Feijóo optou 
por un brutal recorte do gasto públi-
co primario —sen contar as cargas 
financeiras— con taxas negativas de 
variación anual (-20%). 

Fixo do investimento público un 
dos grandes sacrificados —un axuste 
superior ao 50% en valores reais—. 
Outra vítima deses axustes consti-
tuírona os servizos sociais de benestar 
—atención sanitaria, maiores, familias, 
exclusión social...— (un 10%). Seguin-
do a lóxica neoliberal, eses recortes 
viñeron acompañados de políticas de 
privatización do público. Nese con-
texto, o capital especulativo (fondos de 
investimento) tivo un trato preferente, 
repercutindo moi negativamente na 
clidade dos servizos públicos, con es-
pecial incidencia na sanidade pública 
e na atención ás persoas maiores.

Foron as familias galegas con me-
nores recursos as que se viron máis 
prexudicadas. As hemerotecas están 
chegas de casos que confirman o 
subliñado. A esta desigualdade con-
tribuíron unhas baixadas impositivas 
nas rendas de capital (patrimonio, su-
cesións), sen apenas relevancia fiscal, 
pero de grande significado político e 
ideolóxico.

Se no plano orzamentario a Xun-
ta apostou pola austeridade fiscal, no 
eido laboral fíxoo pola rebaixa salarial 
e a redución do papel dos sindicatos 
nas empresas e na administración pú-
blica. Unha actuación que favoreceu 
tanto unha maior facilidade para os 
despidos como unha máis elevada 
precarización do mercado laboral 
(40%) e, xa que logo, un maior des-
emprego (13%).

a grande recesión
En Galicia, como sucedeu practica-
mente en todo occidente, a recesión 
e estas políticas austericidas como res-
posta produciron unha brutal caída 
do gasto privado (-3% de media anual 
en términos reais). A pesar do efecto 

A Xunta apostou, como 
fixo para o Estado o go-
berno de Mariano Rajoy, 
polas políticas auste-
ricidas (austeridade 
monetaria, axuste fis-
cal, deflación salarial). 
Núñez Feijóo anticipou-
se incluso na aplicación 
desas políticas, queren-
do demostrar que era o 
alumno máis avantaxa-
do da clase neoliberal.
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estabilizador das pensións públicas, o 
consumo privado experimentou unha 
notable cesión, con crecementos me-
dios anuais negativos (-1,2%). Maior 
sería a caída do investimento privado 
con taxas negativas anuais moi eleva-
das (-6%). A caída destas variables fixo 
que as achegas da demanda interna 
ao gasto global foran negativas, que 
se viron acompañadas de caídas rele-
vantes do comercio exterior, tanto nas 
exportacións (-0,9%) como moi espe-
cialmente nas importacións (-3,1%). 

O impacto notouse fortemente na 
produción, e moi especialmente no 
sector que fora motor da expansión 

dossier: once anos en negro | economía
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anterior, o da construción privada 
(5,4%), centrada case exclusivamente 
na vivenda, arrastrando tras delo á 
industria (-1,6%), sen que os servizos 
(-0,9%), centrados maiormente no tu-
rismo, tampouco poideran esquivar a 
crise.

Tamén golpeou con dureza ao 
mercado laboral, no que se levara a 
cabo unha importante reforma que, 
entre outras novidades, trouxera 
unha maior facilidade para o despedi-
mento e unha clara redución do papel 
do movemento sindical nas relacións 
laborais. Así é como tivo lugar unha 
intensa caída da ocupación (-6%), dis-
parándose o desemprego (13%), fixo 
medrar a precariedade (40%), e vol-
veu a situar unha vez máis a Galicia 
entre as comunidades españolas con 
menor taxa de ocupación (45,2%).

A recesión presentaba tamén a súa 
faciana máis dramática: o número de 
familias en risco de exclusión dispa-
rouse ata cifras nunca coñecidas an-
teriormente na democracia (un 19%).

En definitiva, a Xunta que pre-
sidiu Feijóo nestes dez últimos anos 
cabalgou sobre a grande recesión 
contribuíndo a que fose aínda máis 
intensa. Todo elo sen conseguir un 
dos obxectivos  bandeira das políticas 
austericidas, como é a redución dos 
déficits: a débeda pública de Galicia 
acada valores nunca coñecidos, con-
verténdose na terceira partida de gas-
to máis elevada ao multiplicarse por 
cinco.

declive industrial
Lastrada por unha ideoloxía neolibe-
ral que segue confiando no libre mer-
cado como equilibrador dos recursos 
(oferta e demanda), e con un perfil po-
lítico e de xestión moi baixo, os gober-

nos de Feijóo amosáronse totalmente 
incompetentes para atallar os graves 
problemas de actividades produtivas 
que eran claves no tecido industrial, 
absolutamente fundamentais na acti-
vidade e a riqueza de comarcas rele-
vantes —Ferrol, Vigo, As Pontes...—. 
Se o impacto foi xeral, hai casos que 
resultan paradigmáticos:  Barreras 
(naval), Pescanova (alimentación), En-
desa (enerxía), etc., agora Alcoa (me-
talúrxica). 

Pola súa relevancia estratéxica e 
peso territorial (rías de Vigo e Ferrol), 
quizais sexa o sector naval o referente 
máis acaído deste declive industrial. 
Se o abandono público de Navantía 
foi estarrecedor, a xestión da Xunta 
con Barreras pasará á historia dos 
despropósitos. Confiar o futuro deste 
asteleiro ás contratacións dunha em-
presa pública mexicana (PEMEX), 
salpicada por incontables casos de co-
rrupción, era de seu unha operación 
de moi alto risco. Algo que se fixo evi-
dente posteriormente. Outros secto-
res relevantes como, por caso, o téxtil, 
e a transformación da madeira serían, 
por razóns diferentes como por caso a 
caída do consumo e/ou a recesión da 
actividade construtora, moi golpea-
dos pola crise, sen que se vira por nin-
gures unha actuación compensadora 
da Xunta.

 A industria galega vítima de cri-
se e da incompetencia política perde 
peso específico na economía galega 
sen ser capaz de recuperar os valores 
anteriores aos da grande recesión. Se 
o VEB industrial tivo unha caída su-
perior ao 20%, o emprego industrial 
perdeu máis de 10.000 activos.

Unha mostra desta incompetencia 
témola, por caso, na escasa importan-
cia que os sucesivos gobernos do PP 

Núñez Feijóo apadri-
ñou inicialmente e con 
grande aparato pro-
pagandístico a fusión 
das Caixas, e posterior-
mente, cando xa todo 
se viña abaixo, a opera-
ción venda a prezo de 
saldo -mil millóns de 
euros- a un banqueiro 
venezolano, despois de 
telas saneado o Banco 
de España con achegas 
públicas superiores aos 
9.000 millóns.
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lle deron á innovación tecnolóxica e 
a formación profesional, que deberan 
ser claves en calquera política indus-
trial que se precie. O gasto público en 
ambos os dous rublos no acada unhas 
medias españolas xa moi baixas: me-
nos do 1% do PIB en I+D+i (media 
española:1,3) e unha caída superior 
ao 30% en formación ocupacional.

desfeita do sistema bancario 
galego
Nos finais do século XX, o sistema 
bancario de Galicia era maioritaria-
mente galego (70%), pois tanto a pro-
piedade como a dirección e a xestión 
eran galegas. Hoxe apenas ocupa o 
1% do mercado. O noso país pasou 
así de ter un sistema bancario propio 
a carecer del. Unha primeira causa de 
que todo acabase así residiu nas ma-
las prácticas dos respectivos xerentes 
e directivos das Caixas do norte e do 
sur, que as levaron a unha situación 
financeira practicamente insostible, 
con tremendos problemas de solven-
cia e tesourería —descubrírase, por 
caso, que os activos tóxicos rondaban 
o 20% dos investimentos—. 

Pero o punteirazo definitivo deullo 
a actuación que tivo con elas Núñez 
Feijóo, que apadriñou inicialmente e 
con grande aparato propagandísti-
co a fusión, e posteriormente, cando 
xa todo se viña abaixo, a operación 
venda a prezo de saldo, iso si, previa-
mente avalada tanto polo Banco de 
España como polo goberno central 
socialista, que aportaran achegas pú-
blicas superiores aos 9.000 millóns de 
euros para salvalas. Un banqueiro ve-
nezolano aproveitaría a ocasión para 
quedarse con todo ese patrimonio 
financeiro por tan só mil millóns de 
euros, dando no que agora é Abanca. 

Unha ganga. Con beneficios millona-
rios, privados, de maneira inmediata.

O impacto económico desta des-
feita é indiscutible. Se Galicia contaba 
cun sistema financeiro no que unha 
parte serodia operaba no propio te-
rritorio (aforro, investimento), agora 
o actual xoga maioritariamente no te-
rreo internacional e mirando polos in-
tereses inmediatos dos seus accionistas. 

balance xeral dunha década
Con todas estas evidencias, resulta 
indiscutible que a Galicia que afronta 
unha nova cita electoral logo dunha 
década de goberno conservador, con 
Feijóo á fronte, é un país máis po-
bre —a renda per cápita galega é o 
87,7% da media española—, máis 
desigual —o 20% das familias ga-
legas está na pobreza—, máis feble 
—o valor engadido xerado está clara-
mente por baixo do 50% do valor da 
produción—, máis desartellado —co 
43,5%, Galicia é unha das comuni-
dades españolas onde a participación 
dos salarios na riqueza nacional é 
mais baixa—, e máis endebedado 

(17,5% do PIB). 
Pola camiño, Galicia non para de 

perder poboación (70.000 persoas na 
última década) e de ver como a súa 
xente moza, posiblemente a máis pre-
parada da historia, ten que optar entre 
aceptar traballar en precario (21,1%) 
e no mellor dos casos, ser  un desem-
pregado de longa duración (30,6%), 
ou optar como os seus antergos pola 
emigración —anualmente emigran 
uns 13.000 mozos e mozas—.

Unha realidade, pois, que pon en 
evidencia como na última década os 
gobernos sucesivos de Núñez Feijóo 
non só non contribuíron a paliar os 
efectos dunha crise estrutural e global, 
senón que asumiron sen ningún tipo 
de miramento as políticas neoliberais 
da súa familia ideolóxica —tanto en 
España como en Europa e no mun-
do—, converténdose así en colabora-
dores necesarios á hora de provocar 
que Galicia e os galegos nos atope-
mos nunha situación crítica, cunha 
economía que pasa por un dos seus 
peores momentos, se non o peor, dos 
vividos en democracia. 
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DINÁMICA DISOLUTORIA
Texto Gonzalo Rodríguez Rodríguez

A sociedade española en xeral, e a galega moi particularmente, xogaron a 
partida da democracia coas bazas económicas que repartiron na ditadu-
ra. Cincuenta anos despois, e ás portas dunhas novas eleccións e tal vez 
dunha crise, cómpre revisar -en perspectiva global e tamén en razón da 
última década- como viñemos xogando esa man para entender as nosas 
opcións de futuro. En particular no referente as políticas industrias ou, 

como adoitan denominarse na actualidade, de competitividade.
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A chegada da civiliza-
ción ao noso país ca-
drou nese momento, 
a mediados dos 70, 
no que a economía 
mundial transitaba 

dende o modelo de benestar keynesia-
no aos anos da hexemonía neoliberal. 
Do liderado do estado pasouse ao li-
derado do mercado. Superado o susto 
da crise do petróleo, as políticas re-in-
dustrializadoras dos primeiros anos 
foron dando paso progresivamente 
ao laisez faire.

Varios factores concatenados con-
tribuíron a isto. As empresas manu-
factureiras trasladaban os empregos a 
países de baixos salarios e os impostos 
a sociedades off-shore, socavando as 
bases do estado do benestar e mesmo 
do Estado. O circuíto retroalimentá-
base coa ideoloxía neoliberal que pro-
porcionou a esta dinámica disolutoria 
o papel de regalo apropiado. E os 
políticos vían as portas do ceo abertas, 
xa que se lles descargaba dunha das 
súas principais funcións. A economía 
xa non era máis cousa da política. Sei-
ca se encargaba o mercado de asignar 
recursos, traballo, priorizar e o que 
fixera falta.

Dous momentos particularmen-
te ilustrativos da visión ideolóxica 
hexemónica deste período foron a 
afortunadamente falida constitución 
europea, que no seu artigo II-15-
2 declaraba que “todo cidadán da 
Unión ten a liberdade de procurar 
traballo...”. A concesión de tal derei-
to, o dereito a buscar traballo, podería 
parecer ridículo se non fora porque 
encubría a substración da política 
económica da esfera da política, do 

ámbito do público, para entregala ao 
mercado. Significaba que xa non era 
máis obxecto das políticas que a xente 
tivera emprego, que este non era xa 
un asunto colectivo, senón puramente 
individual. Sálvese quen poida.

Tampouco podemos deixar de res-
catar as declaracións de Robert Lucas 
(premio Nóbel de economía en 1995), 
quen no seu discurso inaugural como 
presidente da American Economic 
Association en 2003 sostiña que “o 
problema central de prevención das 
depresións está resolto”. Proféticas 
palabras, tanto que non foron quen 
nin de predicir o pasado.

O 19 de outubro de 1987 estou-
paba a primeira crise da economía 
de casino, cuxo epicentro se situaba 
na especulación financeira nas bol-
sas de valores, e particularmente en 
Wall Street. A esta crise seguíronlle as 
de Xapón, México, Sudeste Asiático, 
Rusia e Brasil, Arxentina e finalmen-
te o estoupido da burbulla das .com 
en 2000 e, como corolario, a crise 
de 2008. Iamos refundar o capitalis-
mo, e ás portas da penúltima crise a 
vida segue igual. As dúas anécdotas 
que acabamos de comentar ilustran 
en todo caso o estado do pensamento 
dominante sobre as políticas econó-
micas durante todo ese longo período. 
Facerse a un lado era a moda do mo-
mento.

Na meirande parte de España, 
coa salvedade do País Vasco e duran-
te un tempo do País Valenciá, a estra-
texia foi dar carta de continuidade á 
onda derivada do plan de estabiliza-
ción e da entrada na CEE, e con ela 
ao poder económico asociado. O mo-
delo dá síntomas de esgotamento sen 
que se observen esforzos para liderar 
o cambio estrutural.

Entre a herdanza das 
industrias altamente 

xeradoras de externa-
lidades e situadas atrás 

na cadea de valor está 
tamén a hoxe denomi-

nada ALCOA. Dende o 
seu arranque en 1979, 
non só foi cualitativa-
mente insignificante 

a creación de tecido 
económico ou efecto 
de arrastre ao redor, 

senón que co paso do 
tempo o investimento 

foi sendo cada vez máis 
distraído en beneficio 

doutras plantas.
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a case-industrialización galega
No caso galego, as ondas que im-
pulsaron a economía tomaron forza 
durante o franquismo. É o caso da 
especialización gandeira, primeiro de 
carne durante os anos 40, logo de va-
cún cando nos 60 e 70 se aceleraron 
os procesos de urbanización en Es-
paña. Neste período arrancan tamén 
as primeiras fases de transformación 
do leite: LARSA en 1947, LEYMA, 
no 63, COMPLESA (Lugo en 1965), 
FEIRACO en 1968. Dende entón, o 
progreso para a xeración de máis va-
lor, para a innovación en produto, ou 
o desenvolvemento de servizos aso-
ciados, segue sendo unha longamente 
añorada tarefa pendente.

Máis violenta foi a implantación 
da especialización forestal, mediante 
a usurpación de montes en man co-
mún, e a reforestación mediante es-
pecies de crecemento rápido, a fin de 
lograr divisas que o réxime precisaba 
para financiar as importacións. De 
modo análogo ao anterior, o proceso 
de xeración de valor detense coa che-
gada de ENCE a Lourizán, en 1958.

Os estaleiros, como é natural, de 
longa tradición nas nosas costas, ex-
perimentaron un notable impulso 
mediante a Lei de Crédito Naval de 
1940 e a súa reedición en 1961 (Lei 
de renovación e protección da flota 
pesqueira). Ao abeiro destas medidas 
creceron significativamente algúns 
estaleiros vigueses, como Barreras e 
Vulcano, e se construíu ex-novo AS-
TANO en Ferrol. O último nacio-
nalizado en 1972, Barreras, sendo 
obxecto dun bochornoso espectáculo 
coa súa venda a PEMEX con estre-
pitoso fracaso, e Vulcano liquidado 
neste mesmo ano.

A fábrica de Citröen (hoxe PSA) 
inicia a súa produción en Balaídos en 
1959. Este é un dos casos nos que tan-
to o goberno español (para o conxun-
to do sector do automóbil) como o 
galego tiveron iniciativas propias da 
política industrial. Algunhas máis 
exitosas, como o CTAG (Centro Tec-
nolóxico do Automóbil), outras para 
lamentar como a PLISAN (Platafor-
ma Loxística de Salvaterra-As Neves).

Entre a herdanza das industrias al-
tamente xeradoras de externalidades 
e situadas atrás na cadea de valor está 
tamén a hoxe denominada ALCOA. 
Proxecto que arranca en 1974, pro-
movido pola Empresa Nacional del 
Aluminio SA (ENDASA) e Aluminio 
de Galicia SA (ALUGASA). Dende 
o seu arranque en 1979, non só foi 
cualitativamente insignificante a crea-
ción de tecido económico ou efecto de 
arrastre ao redor, senón que co paso 
do tempo o investimento foi sendo 
cada vez máis distraído en beneficio 
doutras plantas.

Non é cuestión de facer aquí un 
inventario de fracasos como de ilus-
trar unha pauta de especialización 
en etapas de baixo valor engadido, 
xeración de externalidades e escasa 
dinámica de cambio estrutrural e in-
novación. Si que non podo deixar de 
chamar a atención sobre o caso de 
Coren, que arranca en 1959 como 
Unión Territorial de Cooperativas 
Orensanas (UTECO), e que hoxe é 
a maior cooperativa agraria españo-
la e unha das 300 maiores do mundo. 
O que nos resulta relevante dende o 
punto de vista da política industrial 
(ou de competitividade) é que isto 
non tería sido posible sen dous tipos 
de axentes hoxe desaparecidos: as 
Caixas e os axentes de extensión agra-

ria. Non é que estes último xa no exis-
tan, subsisten sobre o papel (ou baixo 
el), pero non no campo, non como 
axentes proactivos, non como anima-
dores, promotores ou mesmo líderes 
do proceso de desenvolvemento, do 
mesmo modo que fixeron nos anos 
70 e mesmo 80. Tampouco os axentes 
de desenvolvemento local, nacidos ao 
abeiro do rapida e disolutamente to-
mado e abandonado plan de comar-
calización de Galicia, foron quen de 
retomar este papel.

As Caixas en cambio xa non sub-
sisten nin sobre o papel, sendo pro-
bablemente o meirande fracaso da 
historia económica contemporánea 
de Galicia. O éxito de Coren non se 
pode explicar sen o soporte e finan-
ciamento de Caixa Ourense. Disolta 
primeiro en Caixa Vigo e fusionada 
despois ate a aínda inexplicada implo-
sión final e saldo. 

Mesmo desapareceu hoxendía 
o impulso a políticas cooperativistas 
de matriz relixiosa, e non foi retoma-
do seriamente por ningunha admi-
nistración, observando este tipo de 
empresas con reticencia e desgana. 
Sinalamos así tres instrumentos que 
foron frutíferos no seu momento e 
que agora están desaparecidos para 
as políticas: as Caixas de aforro, os 
axentes de extensión agraria e as coo-
perativas.

Tampouco foron postos seriamen-
te en xogo outros instrumentos pro-
pios das políticas industriais. Podemos 
falar da I+D (cuxo exiguo orzamento 
adoita quedar sen executarse ate nun 
30%), do escaso énfase da creación 
de mecanismos para a aproximación 
entre universidade e empresas, da au-
sencia dunha consistente política de 
promoción das enerxías renovables, 
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do abandono do ferrocarril fóra do 
AVE a Madrid, moi particularmente 
o inartellamento co norte de Portugal 
e de España por tren, ou dunha for-
mación profesional de primeiro nivel.

Non é que non houbera outros 
casos de éxito, que os houbo, pero 
tiveron pouco que ver coas políticas 
públicas. Tampouco é que non hou-
bera iniciativas públicas na dirección 
correcta -por caso, AIMEN e Inicia-
tiva UAVs nas Rozas (Lugo)-, pero de 
momento carecten do alcance, con-
sistencia e instrumentos de acompa-
ñamento necesarios para impulsar o 
cambio cara sectores avanzados da 
economía.

política industrial e estado do 
benestar
O camiño seguido ate aquí non foi 
trazado ao azar, utilízano como mo-
delo. En xeral, existen dous grandes 
paradigmas de política industrial: se-
guir o mercado ou liderar o mercado. 
O primeiro significa que as adminis-
tracións públicas van apostar a caba-
lo gañador, apoiando investimentos 
que empresas lucrativas ían facer de 
calquera xeito (Wade, R. H. (1990b) 
Governing the Market. Princeton, 
NJ: Princeton University Press). Sig-
nifica agardar a que ditaminen as 
forzas do mercado e dar por bo o 
que se nos presente. No noso caso, 
darlle curso de continuidade á her-
danza recibida. Para mostra, as tres 
iniciativas que o goberno de Núñez 
Feijóo acaba de adoptar como estra-
texia electoral do PP: unha planta de 
tratamento de puríns para axudar a 
gandeiría extensiva e sen base territo-
rial a eliminar as súas externalidades; 
unha planta para dar saída ao exceso 
de produción forestal, e un terceiro 
proxecto de produción de hidróxeno 
a medida das necesidades da indus-
tria eléctrica tradicional. Os vectores 
de cambio, unha vez máis, non apa-
recen por ningures. Acentúase, pola 
contra, a pauta de especialización 
tradicional.

Liderar o mercado significa axu-
dar ás empresas a asumir riscos ou a 
asignar recursos en actividades que 
se entenden motrices do desenvol-
vemento, nas que isto non acontece-
ría sen o respaldo público necesario. 
Este é o enfoque que, por exemplo, 
seguiu o goberno dos EE.UU. tan-
to respecto da emerxencia de Sili-
con Valley en particular como, máis 
amplamente, do desenvolvemento 

e liderado mundial da industria do 
software (Mazzucato, M. (2019). El 
Estado emprendedor: Mitos del sec-
tor público frente al privado. RBA 
Libros).

Máis aínda, as alternativas non 
se limitan á promoción económica, 
senón a propia idea de desenvolve-
mento. As políticas industriais son ao 
estado do benestar o que a platafor-
ma á Opera de Sidney. Esas espec-
taculares cubertas non só adquiren a 
súa forza expresiva recortándose no 
horizonte sobre a plataforma, senón 
que esta permítelle incorporar á ma-
quinaria as funcións de produción 
que materializan o seu propósito. 
Máis aínda, sobre a base industrial 
asentan elos críticos para as ganan-
cias da produtividade e xeración de 
emprego.

Sexa como for, a día de hoxe ato-
pámonos nunha nova encrucillada. 
Por unha banda, o modelo de espe-
cialización galego amosa síntomas 
de esgotamento; pola outra, o propio 
modelo de globalización baseado na 
deslocalización a países de baixos 
salarios parece estar en cuestión. De 
feito, o impacto económico da ex-
pansión da COVID-19 subliña en 
verde fosforito as debilidades dunha 
economía mundial cuxa principal 
fábrica está en China. Polo contrario, 
en múltiples ámbitos das institucións 
internacionais percíbesese un cam-
bio de paradigma tanto respecto da 
necesidade de recuperar a política 
industrial (EU, por exemplo), como 
respecto da necesidade de transcen-
der os indicadores de produción (PIB) 
para avanzar cara o efectivo benestar 
(a OCDE, por exemplo). Tal vez sexa 
un bo momento para tentar algo 
novo e para non chegarmos  tarde.

As políticas industriais: 
dar por bo o que ditami-
nen as forzas do merca-

do. Para mostra, as tres 
iniciativas electorais 

adoptadas por Feijóo: 
unha planta de trata-

mento de puríns para 
axudar a eliminar as 

externalidades da gan-
deiría extensiva, unha 

planta para dar saída 
ao exceso de produción 
forestal, e un proxecto 
de produción de hidró-

xeno a medida das ne-
cesidades da industria 

eléctrica tradicional. 
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A BIODIVERSIDADE, 
BAIXO MÍNIMOS 

Texto Xosé Veiras

Grazas á “xeración Greta”, a crise climática entrou  na axenda. Polo de 
agora, sen ningunha consecuencia práctica na política autonómica. A de-

claración da emerxencia climática aprobada no Parlamento do Hórreo foi 
simbólica. A comparación co acontecido en relación a outra emerxencia, a 
sanitaria provocada pola expansión do coronavirus, non deixa ningunha 
dúbida verbo da inexistencia na Xunta dun mínimo sentido de urxencia 
a respecto da disrupción climática. Que é só a expresión máis senlleira, 
xunto coa sexta grande extinción masiva, dunha crise global sistémica e 

multidimensional do modelo civilizatorio capitalista-industrial.

En Destaque

medio ambiente



33

en
 d

es
ta

qu
e

A emerxencia climática 
e a crise ecosocial na 
que se encadra vaino 
mudar todo. Tanto 
se se actúa  para a 
enfrontar, acome-

tendo as profundas transformacións 
socioeconómicas, tecnolóxicas, polí-
ticas e culturais necesarias,  como se 
se procura alongar até os límites da 
súa viabilidade o escenario actual, o 

“business as usual”. Neste caso, é ben 
probábel que a humanidade asista a 
un proceso de colapso socioecolóxi-
co no curso do presente século, algo 
sobre o que cada vez é maior o con-
senso científico. Non é o noso planeta 
o que cómpre salvar. É a civilización 
humana, construída ao longo dos úl-
timos 10.000 anos, nun período de 
relativa estabilidade climática, o que 
está en xogo.

No inicio do século 
XXI e coa emerxencia 
climática enriba, a 
dimensión do desafío 
socioambiental vai 
moito máis alá de com-
pletar a depuración 
das augas residuais, 
maximizar a reciclaxe 
do lixo, peonalizar os 
centros urbanos (como 
parte da creación de zo-
nas de baixas emisións) 
ou garantir a conserva-
ción dos bosques anti-
gos. Tarefas elementais 
pero aínda pendentes 
no noso país.

A situación de extralimitación 
ecolóxica, na que non deixamos de 
aprofundar desde a década de 1980, 
non é produto da “humanidade” en 
abstracto senón dunha minoría. E 
non falamos só do 1% máis rico que 
concentrou un poder e unha riqueza 
inmensos durante as últimas décadas 
de globalización neoliberal. Referí-
monos ao 20% máis enriquecido da 
poboación mundial. Unha realidade 
interesadamente ignorada no Norte 
global, onde vive a grande maioría 
dese 20%. Da que facemos parte 
practicamente todas as galegas e os 
galegos, coas nosas desigualdades so-
ciais internas, traducidas en pegadas 
ecolóxicas desiguais.

Perante a crise ecosocial plane-
taria tamén gobernos subestatais 
como a Xunta teñen moito que facer. 
Idealmente, asumir de vez a urxen-
cia e o carácter sistémico da proble-
mática socioambiental e pór as súas 
competencias e recursos ao servizo 
dun proceso de transición ecolóxi-
ca real, que tenda a facer realidade 
ese lema revolucionario de vivirmos 
mellor con menos, redistribuíndo a 
riqueza e axustando a produción e o 
consumo aos límites ambientais. No 
inicio do século XXI, a dimensión 
do desafío socioambiental vai moito 
máis alá de completar a depuración 
das augas residuais, maximizar a re-
ciclaxe do lixo, peonalizar os centros 
urbanos (como parte da creación de 
zonas de baixas emisións) ou garantir 
a conservación dos bosques antigos. 
Tarefas elementais pero aínda pen-
dentes no noso país.

A mellor política ambiental se-
ría unha política económica eco-
loxicamente fundamentada. O que 
implicaría baixar do pedestal o cre-

cemento económico. Porén, estamos 
certos de que iso non o fará tampou-
co o próximo Goberno galego, sexa 
cal for o resultado das eleccións au-
tonómicas. A ilusión no “crecemento 
sostible” é transversal e as diferenzas 
partidarias radican na maior ou me-
nor disposición a corrixir ou evitar 
parte dos danos inherentes ao an-
siado crecemento permanente da 
produción e o consumo. O que se 
fai case sempre poñendo o foco no 
territorio propio e pechando os ollos 
á externalización da deterioración 
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socioambiental. As abordaxes da 
cuestión da minaría son un excelente 
exemplo diso.

transición ecolóxica, entre o 
necesario e o posíbel
Infelizmente, sobre todo para a mo-
cidade, as xeracións futuras e o Sur 
global, en materia ecosocial, a distan-
cia entre o necesario e o que semella 
social e politicamente posíbel hoxe é 
enorme. Facerse cargo da situación 
desde unha ollada galega e global, 
e aproveitar ao máximo a limitada 
marxe de manobra existente, sería 
o complicadísimo reto das persoas 
comprometidas coa sustentabilidade 
e a xustiza que asumisen responsabi-
lidades políticas no goberno que saír 
das próximas eleccións.     

A transición ecolóxica tería que 
ser un eixo central da acción da 
Xunta. Unha transición que debería 
ser ao tempo rápida e xusta, contri-
buíndo a reducir as desigualdades 
sociais e non a aumentalas máis. A 
creación dunha Vicepresidencia 
para a Transición Ecolóxica non 
ornamental, a introdución dunha 
contabilidade económica biofísica 
oficial complementaria da mone-
taria, unha fiscalidade autonómica 
verde e xusta, o fomento masivo do 
consumo sustentábel e local/galego 
(alimentos ecolóxicos predominante-
mente vexetais, produtos feitos con 
materiais de orixe renovábel ou re-
ciclados,...), a creación de milleiros 
de novos empregos públicos verdes 
(por exemplo, para a restauración 
de hábitats naturais degradados), ou 
un labor permanente e intenso de 
educación ambiental para a susten-
tabilidade, dirixido a todas as capas 

da poboación, son algunhas accións 
transversais de goberno inescusábeis 
e posíbeis en maior ou menor grao.

A transición cara a un sistema 
enerxético 100% renovábel nun 
prazo duns 20 anos sería o principal 
contributo do noso país á loita contra 
a emerxencia climática. Neste senso, 
compriría impulsar máis o crecemen-
to das enerxías renovábeis, facéndoo 
de xeito moito máis distribuído e 
xusto que até agora, rompendo ta-
bús como o da participación dun 
sector empresarial público. Precisa-
mos máis enerxía renovábel non só 
para prescindirmos canto antes das 
centrais térmicas (das de gas natural, 
das de carbón xa o podemos facer), 
senón tamén para avanzarmos na 
electrificación da climatización e do 
transporte, que axiña será o principal 
causante de cambio climático desde 
Galicia. A electrificación gradual do 
transporte debería acompañarse do 
decrecemento da mobilidade moto-
rizada e do potenciamento dos mo-
dos de transporte máis eficientes. Por 
exemplo, creando  un servizo ferro-
viario de proximidade  ou parando a 
construción de novas autovías e au-
toestradas indutoras de máis tráfico 
por estrada.

Necesitamos máis renovábeis, 
pero tamén conter o consumo de 
enerxía, para o cal non abonda 
con medidas de eficiencia enerxéti-
ca. Requírese unha transformación 
do modelo produtivo e do estilo de 
vida. Porque a transición ecolóxica, 
en maior medida canto máis radical 
e consecuente sexa o seu enfoque, 
atinxe a todos os sectores produtivos 
e cuestiona o noso sobreconsumo de 
enerxía e materiais, responsábel últi-
mo da deterioración  socioambiental, 

externalizada en parte ao Sur global, 
por exemplo, a través da importa-
ción anualmente de grandes canti-
dades de combustíbeis fóseis, bauxita 
(mineral do aluminio) ou soia.

A biodiversidade é a base dos 
servizos ecosistémicos dos que de-
penden as nosas vidas, desde a ferti-
lidade dos solos  até o subministro de 
auga de calidade. Con tanta noticia 
sobre o xabarín, calquera podería 
pensar que asistimos a una explosión 
da vida salvaxe na nosa terra, mais 
en realidade o que está a ter lugar 
é un declive xeral da biodiversida-
de. Ampliar a superficie e mellorar a 
deficiente xestión dos espazos natu-
rais protexidos, conectándoos entre 
si a través de corredores ecolóxicos, 
é unha das tarefas máis urxentes 
dunha Xunta disposta a romper co 
desleixo no coidado da nosa nature-
za. E, se tiver a valentía política e o 
apoio social precisos, debería tamén, 
e canto máis mellor, limitar a urbani-
zación difusa, a extracción mineira e 
a masificación turística, desintensifi-
car e atenuar a especialización gan-
deira no agro, ou deseucaliptizar os 
montes.

Ademais do resultado electoral, 
o compromiso ecosocial da Xunta 
dependerá, e moito, da mobilización 
social.

Xosé Veiras García é biólogo e coautor 
do “Mapa ecosocial de Galicia” (Catro 
Ventos Editora, 2019).
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CRÓNICA DUNHA 
DEMOLICIÓN  

(2009-2020)

sanidade pública galega

Texto Pablo Vaamonde e Manuel Martín

O goberno bipartito (PSdG-BNG) apoiou con firmeza a Sanidade Pública 
en Galicia. Durante o seu mandato (2005-2009) fortaleceu a rede hospita-

laria, integrou todas as Fundacións Sanitarias (que estaban en quebra) na 
rede do Sergas, impulsou a Atención Primaria, aumentou os orzamentos 
e mellorou as condicións laborais dos seus traballadores. Pero faltoulle 
tempo para completar a tarefa. Nin sequera puido iniciar a construción 

de novo hospital de Vigo -que xa tiña proxecto e financiamento aprobado-. 
Nas eleccións de marzo de 2009 —despois dunha campaña electoral bron-
ca e tramposa- o PP recuperou o poder. Núñez Feijóo converteuse en pre-
sidente da Xunta e encadeou tres mandatos sucesivos (2009, 2012 e 2016). 

Nestes anos a Sanidade Pública galega veuse sometida a un ataque progra-
mado desde o propio poder que provocou un severo deterioro nas condi-
cións de traballo e na calidade asistencial, reiteradamente denunciado 

polos propios traballadores e polas organizacións profesionais e sindicais.

dossier: once anos en negro | sanidade
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Núñez Feijóo non é un 
novato nestas tarefas. 
É un experto e con-
vencido privatizador 
cunha traxectoria 
que o avala. Foi a 

man dereita de Romay para impulsar 
as Fundacións Sanitarias en Galicia 
(con funestos resultados) e foi tamén 
o brazo executor da privatización 
de Correos (dirixiu dita entidade de 
2000 a 2003). Tense nomeado como 
defensor da Sanidade Pública, men-
tres impulsa medidas dirixidas a todo 
o contrario —esta forma de actuar é 
moi habitual nos políticos do PP-. O 
certo é que o PP de Galicia ten unha 
axenda oculta (igual que Rajoy cando 
ocupou o poder en Madrid en 2012) 
orientada a deteriorar os servizos pú-
blicos e a utilizar os orzamentos para 
xerar áreas de negocio, dos que se be-
nefician empresas próximas e os gran-
des grupos da sanidade privada.

En dez puntos, faremos a conti-
nuación un breve repaso das actua-
cións realizadas polo goberno do PP 
sobre a Sanidade Pública en Galicia. 
Despois veremos cales serán as inter-
vencións a levar a cabo para recupe-
rar unha sanidade forte e restaurar 
o dano causado, no suposto de que 
as forzas progresistas poidan formar 
goberno e dar por rematada a etapa 
de Núñez Feijóo. Cando chegou ao 
poder en 2009, o PP xa tiña elabora-
do un plan para converter a sanida-
de nunha mercadoría. Máis tarde, o 
RD 16/2012, publicado no BOE en 
abril —pouco despois de gañar Rajoy 
as eleccións no Estado-  doulle ás ao 
goberno autonómico para profundar 
nas privatizacións. Pero xa nos pri-
meiros días de ocupar o poder tomou 
dúas decisións de enorme importan-

cia: freou a implantación do Plan de 
Mellora de Atención Primaria (AP), 
que tiña orzamento previsto para au-
mentar a calidade neste nivel asisten-
cial nos seguintes anos, e derrubou o 
proxecto do novo hospital público de 
Vigo para substituilo por outro seguin-
do o modelo PFI, que xa impuxera o 
PP en Valencia e Madrid. Despois 
revisaremos a importancia destas de-
cisións. Porque deseguida comezou a 

“externalizar”.

1as “externalizacións”
Nunha entrevista en La Voz 
de Galicia asegurou, nos ini-
cios do seu mandado,  que 
era partidario de privatizar 

“todo lo que no sea el núcleo duro del 
sistema sanitario”. Entregouse á tarefa 
desde o primeiro momento. Come-
zou polos servizos de apoio: a historia 
clínica, a receita electrónica, a central 
de chamadas, as telecomunicacións, 
os servizos de catering, a limpeza e a 
enerxía, o mantemento dos equipos, o 
almacenamento e distribución de ma-
terial sanitario: todas estas parcelas pa-
saron a mans privadas en pouco tempo. 
Continuou coa entrega a empresas pri-
vadas da xestión da alta tecnoloxía, o 
laboratorio central de Galicia, a inves-
tigación clínica e as contratacións pú-
blicas do Sergas. Resulta moi relevante 
que se entregue a empresas privadas a 
información privilexiada dos servizos 
estratéxicos do sistema e dos propios 
pacientes. A Administración perde 
o control e queda como refén destas 
empresas que son as que controlan e 
utilizan os datos sensibles da sanidade.  

Mesmo fixeron o intento de pri-
vatizar a esterilización dos centros 
sanitarios:  en xaneiro de 2014 pu-
blicaron no DOUE (Diario Oficial 
da Unión Europea) o anuncio dun 
concurso para a privatización deste 
servizo. O grave perigo que entraña 
unha medida deste tipo e a reacción 
dos actuais responsables fixo que non 
fose implementada, polo momento. 
Tamén teñen na recámara o proxec-
to das Unidades de Xestión Clínica: 
a resposta dos profesionais fixo que se 
detivese esta medida , que significaría 
privatizar —en contra do afirmado 
por Núñez Feijóo- a propia actividade 
sanitaria, o que denominou “núcleo 
duro” do sistema.

2recorte de 
orzamentos e 
redución de 
persoal e camas 
hospitalarias

Durante os seus mandatos, o Sergas 
recortou o orzamento en máis de 
1.000 millóns de euros (unha redución 
do 18% respecto ao de 2009). Men-
tres tanto, a sanidade privada medrou 
de forma imparable: agora xa realiza 
o 25% da atención hospitalaria da 
CCA. Isto tivo como consecuencia 
a supresión de máis de 500 prazas 
de persoal médico, 184 de enferma-
ría e 1.121 en todas as categorías, así 
como o peche de camas. O número 
de camas hospitalarias nos establece-
mentos sanitarios do SERGAS vén 
reducíndose dende o regreso do PP 
ao poder en 2009. Das 9.863 camas 
que nese ano había en funcionamen-

En Destaque
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to, pasouse a 9.126, un descenso de 
737. O número total de camas ins-
taladas tamén se recortou, pero algo 
menos (575). 

O número de camas en funcio-
namento por cada mil habitantes 
reduciuse das 3,6 ás 3,34, lonxe dos 
estándares europeos (ao redor de 5 
camas por cada mil habitantes). Un 
país envellecido e con pacientes plu-
ripatolóxicos que precisan de ingresos 
hospitalarios reiterados non permite 
reducir as camas hospitalarias, por 
moito que agora se fagan máis cirur-
xías sen ingreso ou de curta estancia. 

3a desactivación da 
atención primaria
Os sistemas sanitarios 
organizados en dous 
niveis asistenciais son os 

máis eficientes e os que máis aportan 
á saúde da poboación. Un sistema sa-
nitario “forte” precisa unha Atención 
Primaria “forte” (Barbara Starfield). 
A AP debe ser o elemento central que 
asuma a coordinación dos procesos 
asistenciais e, para iso, ten que contar 
con profesionais formados e con me-
dios suficientes que permitan resolver 
máis do 80% dos problemas de saúde. 
Con ese deseño foise construíndo, nos 
últimos 35 anos, un SNS que, pese a 
tódolos ataques, conserva un nivel de 
calidade máis que aceptable. A Aten-
ción Primaria foi degradada polos go-
bernos do PP en diversos territorios 
do Estado. Deron preferencia ao ni-
vel  hospitalario, máis favorable para 
os negocios privados.

En Galicia, desde que goberna 
Núñez Feijóo,  o nivel asistencial máis 
prexudicado foi a Asistencia Primaria, 
que viu recortado o seu orzamento de 

forma radical. En 2019 representou 
o 12.5% do gasto sanitario total (190 
millóns menos que en 2009). En AP, 
ademais de suspender a aplicación do 
Plan de Mellora, Núñez Feijóo tamén 
suprimiu as Xerencias de AP (que 
tiñan o seu orzamento e capacidade 
de decisión propia); foron fagocitadas 
por unha xerencia única hospitalaria 
(EOXI), de tal forma que o primeiro 
nivel asistencial perdeu autonomía de 
xestión e pasou a ser un apéndice me-
nor dos grandes hospitais. 

A sobrecarga asistencial nos Cen-
tros de Saúde, así como a ausencia de 
pediatras e o peche de consultorios 
rurais,  son unha consecuencia directa 
dos recortes. Non houbo convocato-
rias de prazas para AP e outras foron 
amortizadas. Os contratos eventuais 
do persoal son cada vez máis preca-
rios e degradantes. Todo isto xerou 
unha enorme indignación entre os 
profesionais, que se senten castigados 
por este goberno. En 2019 houbo 
unha tensa conflitividade. 

Houbo folgas, manifestacións, 
concentracións e protestas de diverso 
formato coas que se reclamaba a res-
tauración da dignidade da Atención 
Primaria.  A protesta dos traballado-
res dos PACs, a mobilización d@s 
profesionais precari@s, a dimisión 
en masa dos xefes de servizo de AP 
de Vigo: todas estas son expresións 
do crecente malestar profesional. O 
goberno respondeu a estas protestas 
e presentou un modelo de contrato 
para os eventuais que só valía para 

“estabilizar” e manter a precariedade. 
O reclamo non serviu para nada. Os 
profesionais non asinaron esta pro-
posta. 

En abril de 2019 convocouse unha 
folga en AP, que prevía ter un amplo 

Resulta moi relevante 
que Feijóo entregase 
a empresas privadas 

a información privi-
lexiada dos servizos 

estratéxicos do sistema 
e dos propios pacientes. 

A Administración per-
deu o control e quedou 

como refén destas em-
presas que son as que 

controlan e utilizan 
os datos sensibles da 

sanidade.  

dossier: once anos en negro | sanidade
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seguimento. Foi desconvocada, co 
desacordo de moitos profesionais, 
despois de chegar os convocantes 
a un acordo coa Consellería para 
constituír un “Consello Técnico de 
AP” que tiña a misión de elaborar e 
propoñer estratexias para un novo 
modelo de AP en Galicia. Máis de 
douscentos profesionais traballaron 
durante meses en quince comisións. 
A mediados de novembro, a Con-
sellería fixo público un documento 
(“Por unha AP vertebradora do sis-
tema de saúde”) elaborado por unha 
consultora externa, mentres os inte-
grantes do Consello Técnico seguían 
cos seus traballos, descoñecedores 
desta iniciativa. Unha mostra máis 
da forma de proceder da Conselle-
ría. Houbo un gran descontento nos 
profesionais que prepararon novas 
mobilizacións. Pero chegou o coro-
navirus e todo mudou.

4o ataque aos 
hospitais 
comarcais.
o conflito de verín
Coa Lei de Saúde re-

baixaron as Áreas Sanitarias de once 
a sete (suprimiron as áreas de Salnés, 
Verín, Burela e Barco de Valdeorras). 
Os hospitais comarcais perderon 
capacidade de xestión e pasaron a 
depender dos centros de referencia. 
A estratexia pasa por concentrar o 
poder de decisión e a capacidade de 
gasto nos xerentes dos grandes hospi-
tais, que son persoas próximas ao PP. 
Desmontan as XAP e os hospitais co-
marcais para concentrar o poder nos 
grandes hospitais, onde as posibilida-
de de xerar espazos de negocia para 
empresas externas é maior.

Mentres falan de fixar a poboa-
ción no territorio e favorecer a vida 
no rural, toman decisións que provo-
can todo o contrario. A redución de 
servizos educativos e sanitarios pro-
voca a fuxida da poboación a zonas 
onde poidan acceder a ditos servizos. 
A perda de autonomía dos comarcais 
favorece actuacións como o peche, a 
primeiros de decembro de 2019, da 
atención aos partos e o servizo de 
urxencias pediátricas no Hospital de 
Verín, que provocou unha gran in-
dignación da poboación. A extraor-
dinaria mobilización das xentes da 
comarca (coa consigna Verín non se pe-
cha) fixo dar marcha atrás na decisión, 
aínda que de forma condicionada (e 
posiblemente temporal: despois das 
eleccións pode que muden de idea, se 
continúan no poder). Esta decisión, 
claramente política, ten unha lectura 
moi clara: este goberno aposta polos 
grandes hospitais e a alta tecnoloxía 
—onde hai espazos abertos aos nego-
cios-, e non se preocupa pola atención 
próxima ás persoas —que favoreza a 
vida no territorio-. O dereito á aten-
ción sanitaria queda anulado: a saúde 
convértese nunha mercadoría.

5a derivación aos
hospitais privados, 
a lei de garantías e 
o acordo marco
O 25% da atención 

sanitaria xa se realiza en hospitais e 
centros privados. A derivación de pa-
cientes á privada entre 2005 e 2015 
multiplicouse por tres e sigue aumen-
tando. A actividade concertada (ser-
vizos realizados por centros privados 
a pacientes derivados desde o Sergas) 
representa o 80% da actividade total 

A sobrecarga asisten-
cial nos Centros de 
Saúde, así como a au-
sencia de pediatras e o 
peche de consultorios 
rurais,  son unha con-
secuencia directa dos 
recortes. Non houbo 
convocatorias de pra-
zas para Atención Pri-
maria, e os contratos 
eventuais do persoal 
son cada vez máis pre-
carios e degradantes. 
Todo isto xerou unha 
enorme indignación 
entre os profesionais.
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dos hospitais privados: o Sergas des-
tina máis de 260 millóns ao ano para 
pagar esta actividade dos centros pri-
vados. Todo iso sucede a pesar de que 
o Consello de Contas ten advertido 
de que a concertación é máis custosa 
que a atención realizada con medios 
propios. Esta situación atrae ás gran-
des empresas do sector que están a ad-
quirir hospitais en Galicia, xa que ven 
unha posibilidade segura de negocio 
(Grupo Quirón, Grupo HM-Hospi-
tales, Farmacéutica Almirall).

O goberno de Núñez Feijóo le-
xislou para favorecer os intereses dos 
centros privados. Publicou a finais de 
2017 unha norma tramposa, o “De-
creto de tempos máximos de espera”, 
que debería servir para garantir o de-
reito dos cidadáns a ser atendidos nun 
prazo razoable no sistema público. 
Mais, pola contra, o que realmente 
garante é a derivación masiva de pa-
cientes a centros privados, e o castigo 
dos que non acepten tal derivación 
mediante a supresión do dereito ga-
rantido por esta lei. Os pacientes cha-
mados para recibir atención sanitaria 
nun centro privado que non acepten 
dita derivación quedan sen o dereito 
a ser atendidos. Agardarán sen data 
e sen poder reclamar. Así o estable-
ce, de forma obscena, a Instrución 
1/2018. Deste xeito os centros priva-
dos ven asegurado o negocio e incre-
mentan de forma notable a actividade 
derivada do Sergas.

No mesmo contexto podemos si-
nalar que o Hospital da Coruña teña 
asinado, en 2018, un Acordo Marco 
cos hospitais privados da cidade, por 
un montante total de case 100 millóns 
de euros, para realizar actividade con-
certada nos seguintes catro anos. O 
acordo inclúe actividade asistencial, 

cirúrxica, probas complementarias e 
tamén a hemodiálise. Os centros be-
neficiados por este Acordo Marco son 
o Hospital San Rafael, Hospital Mo-
delo e o Hospital Quirón, que xa ven 
realizando a hemodiálise de pacientes 
do Sergas desde hai anos. Isto permi-
te aos hospitais privados dimensionar 
as súas plantillas e aumentar a súa 
actividade, pois garanten a derivación 
de pacientes do Sergas. Con estas me-
didas, o orzamento sanitario é desvia-
do aos centros privados, mentres os 
públicos están sendo descapitalizados 
e privados de medios e persoal. 

6o deterioro da 
atención á saúde
mental
En Galicia dáse un ele-
vado consumo de an-

siolíticos e antidepresivos, e ten unha 
elevada taxa de suicidios. Os proble-
mas de saúde mental teñen unha ele-
vada prevalencia na poboación, pero 
os servizos sanitarios públicos ofrecen 
unha resposta insuficiente. Cando o 
PP tomou o poder en 2009, eliminou 
o Plan Estratéxico en Saúde Mental, 
elaborado polo goberno progresista, 
e non presentou ningunha alternati-
va. Galicia ten a metade dos recursos 
recomendados hai vinte anos. Dos 
1.500 profesionais que recomendaba 
o citado Plan só hai 950. E non só se 
precisa aumentar a dotación de psi-
quiatras senón tamén de psicólogos 
clínicos, enfermaría especializada, te-
rapia ocupacional e traballo social. 

Os servizos e as consultas están 
colapsados, con máis de 8000 pacien-
tes en lista de espera de Psiquiatría. 
A atención aos trastornos infantís e 
xuvenís é especialmente grave: só hai 

unha unidade de hospitalización con 
sete camas en toda Galicia.

7a privatización da
intelixencia e da 
tecnoloxía no sistema
sanitario
A investigación e  a inno-

vación tecnolóxica están controladas 
pola industria sanitaria, polos labo-
ratorios farmacéuticos e pola banca, 
que participan en organismos pú-
blicos e controlan as actividades que 
levan a cabo: a “Axencia de Docencia, 
Formación, Investigación, Innovación e Ava-
liación de Tecnoloxías e Servizos Sanitarios” 
e a “Axencia Galega de Sangue e Tecidos”. 
Isto permite a multinacionais, fondos 
de inversión e empresas financeiras 
influír e controlar a investigación, a 
avaliación de tecnoloxías, a forma-
ción dos profesionais sanitarios e dos 
directivos, as doazóns de sangue e te-
cidos e a coordinación de transplantes 
de órganos.

O “Instituto de Investigación Sanitaria” 
é unha estrutura organizativa para a 
promoción e o desenvolvemento da 
investigación nos hospitais. Engloba 
ás fundacións de investigación hospi-
talarias co obxectivo de promover a 
investigación e a innovación, para pa-
tentar os resultados da mesma. Como 
consecuencia, os ensaios clínicos, os 
biobancos de tecidos e a xenómica 
están xestionados pola fórmula de 
colaboración público-privada coa partici-
pación de empresas multinacionais, 
grupos de capital risco e fondos de 
inversión. 

O Sergas tamén emprega neste 
ámbito dúas fórmulas “curiosas” na 
súa relación co mundo empresarial. A 

“compra pública innovadora” e a figura do 
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“socio comercial” serven, en teoría, para 
impulsar a innovación empresarial 
privada con fondos públicos. Mais o 
certo é que con estes instrumentos o 
Sergas financia a investigación, pero 
ten que pagar as patentes resultantes 
da mesma (ás empresas que a reali-
zan con fondos públicos). O Sergas 
renuncia a controlar a investigación e 
beneficia ao sector privado, que reci-
be fondos, utiliza os centros sanitarios, 
aos profesionais e mesmo aos enfer-
mos para as súas investigacións. A Lei 
de Racionalización do Sector Público 
de 2014 legalizou o patrocinio priva-
do de todos os servizos do Sergas. 

En 2016, Núñez Feijóo cedeu 
os servizos de Cardioloxía de catro 
hospitais (A Coruña, Santiago, Vigo 
e Lugo) á multinacional norteameri-
cana Medtronic, por medio dun con-
venio secreto do que se descoñecen 
os principais termos e que permite á 
compañía instalarse, controlar e testar 
os seus produtos nas áreas médicas 
dos citados hospitais. A Xunta de Ga-
licia ocultou durante meses eses acor-
dos. Para a Asociación de Pacientes 
do CHUS, que logrou acceder á do-
cumentación despois dun ano de re-
clamacións, o convenio do Sergas con 
Medtronic “constitúe unha interven-
ción do sector privado na sanidade 
pública contraria ao interese xeral”. 
Medtronic ten unha escura historia, e 
numerosas demandas xudiciais, pola 
súa agresividade empresarial.

8o concerto 
singular con povisa
O hospital privado 
Povisa está integrado 
na rede asistencial do 

Sergas, e ten asignada unha poboa-

ción de 140.000 habitantes (parte da 
cidade de Vigo e a península do Mo-
rrazo). Durante o mandato de Núñez 
Feijóo, a relación de Povisa co Sergas 
foi moi intensa. Mesmo funcionou 
a porta xiratoria que levou a Rocío 
Mosquera desde un cargo na em-
presa á mesma Xerencia do Sergas 
(2009-2012). Foi ela quen negociou a 
renovación do concerto singular, que 
mellorou substancialmente. Supera 
xa os 80 millóns de euros anuais, a 
pesares de que dedica menos recur-
sos e servizos que os centros públicos 
para atender aos pacientes do Sergas. 
A súa xestión ten unha total falta de 
transparencia (Consello de Contas) e 
presenta a maior lista de espera cirúr-
xica de Galicia. 

Pese a todas estas circunstancias, 
Povisa recibe sempre un trato de favor. 
A planificación do Sergas case sempre 
se fixo tendo en conta os intereses des-
te hospital. Así foi que ao novo hospi-
tal de Vigo (proxectado polo goberno 
progresista) recortáronlle 400 camas 
das 1470 previstas, xusto as mesmas 
(405) que agora ten concertadas Povi-
sa co Sergas. Deste xeito, este hospital 
segue a ser necesario para atender a 
toda a poboación da comarca, e o 
Sergas non pode prescindir dos seus 
servizos. 

O hospital Povisa foi, nos últimos 
anos,  propiedade da familia Silveira 
(que controla Remolcanosa, Elcano e 
un grupo de navieiras repartidas por 
prazas "off shore") ven de ser compra-
do pola empresa Ribera Salud  (a que 
naceu en Valencia para xestionar o 
fracasado hospital de Alzira, pero que 
hoxe pertence á aseguradora estadou-
nidense Centene). Deste xeito, os dous 
hospitais de Vigo están en mans priva-
das e o Sergas é refén destas empresas.

 

9o hospital álvaro 
cunqueiro de vigo
No ano 2009, o go-
berno progresista tiña 
aprobada e presupos-

tada a construción dun hospital 100% 
público. Custaría 400 millóns de eu-
ros, fronte aos 1300 presupostados 
para o actual, e estaría finalizado en 
2013, quedando baixo dominio da 
propia Administración sanitaria e sen 
a hipoteca do actual (o canon anual 
que terá que pagar a Xunta á em-
presa adxudicataria durante 20 anos). 
Houbo numerosas irregularidades 
durante a construción do edificio e as 
deficiencias coñecidas son múltiples. 

A privatización do novo hospital 
realizárona en dous pasos: primeiro 
procederon á asignación do financia-
mento, construción, xestión e explota-
ción das áreas non sanitarias (incluído 
o aparcadoiro) a unha Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) liderada por 
Acciona, por medio da figura de Con-
cesión de Obra Pública. En segundo 
lugar, procederon á modificación do 
proxecto inicial, no que reduciron 
os recursos previstos para abaratar a 
obra, pero mantendo o canon de 72 
millóns de euros anuais previstos no 
contrato. Esa é a hipoteca que haberá 
que pagar ata o ano 2035. O canon 
do HAC representa o 35% das inver-
sións da Xunta en Vigo: o HAC será 
obxecto da maior partida orzamenta-
ria do Sergas durante os próximos 20 
anos. 

Os recortes introducidos no 
proxecto son notables: un 32% nas 
camas de hospitalización (arredor de 

En Destaque



41

en
 d

es
ta

qu
e

400) e nos quirófanos, máis do 50% 
no Servizo de Urxencias, anularon 
o Laboratorio Central (favorecendo 
a Unilabs, empresa que xestiona o 
Laboratorio Central de Galicia —e 
tamén o de Madrid-) e suprimiron 
edificios (docencia, investigación e 
hospital de pacientes); tamén alte-
raron a calidade dos materiais e do 
equipamento previstos. 

As consecuencias destes recortes 
son graves: a ostensible diminución 
da oferta hospitalaria fai que o HAC 
non sexa capaz de dar resposta ás ne-
cesidades sanitarias da comarca, a sa-
nidade pública queda gravada cunha 
grande hipoteca e, ademais, a Admi-
nistración perde o control da sanida-
de na área, que pasa a ser dominada 
pola empresa concesionaria do HAC 
e por Povisa, que permanece como 
hospital de referencia para unha par-
te importante da poboación. A sani-
dade pública queda secuestrada por 
estas empresas: prevalece o negocio 
por enriba das necesidades da xente. 

10
o coronavirus en galicia. 
as residencias de maiores 
A mediados de marzo, o goberno 
central decretou o estado de alarma 
para facer fronte á extensión do co-
ronavirus. As rúas quedaron baleiras 
e as nosas vidas mudaron de repen-
te. Comezou un longo confinamento 
que alimentou o pánico de moita xen-
te. Os servizos sanitarios tiveron que 
afrontar unha loita desigual para frear 
a extensión do Covid-19. Houbo falta 

de medios para atender aos pacientes 
e para protexer aos profesionais. Moi-
tos deles chegaron a infectarse polo vi-
rus. Os recortes que sufriu a sanidade 
e o abandono da Saúde Pública e dos 
servizos de vixilancia epidemiolóxica 
crearon unha situación de auténtica 
indefensión. 

Pero a extensión do virus en Gali-
cia foi menor que noutras comunida-
des. Somos un territorio afastado, coa 
poboación dispersa e con escasa che-
gada de persoas doutras procedencias 
(agás a fuxida masiva de Madrid nos 
primeiros días). A seroprevalencia 
do virus na poboación xeral está por 
debaixo do dous por cen. Pero hou-
bo un ámbito onde o coronavirus 
afectou de forma severa, provocando 
unha elevada mortalidade: nas Resi-
dencias de Maiores. En Galicia fale-
ceron nestas institucións 271 persoas 
(132 na propia residencia, sen ingreso 
hospitalario) e houbo moitos coidado-
res afectados. Iso representa o 45% 
do total de mortes na Comunidade 
Autónoma. As políticas impostas nos 
últimos anos teñen unha relación di-
recta con esta elevada mortaldade.

A entrega das Residencias de 
Maiores a mans privadas e amigas é 
o antecedente necesario para que esta 
epidemia provocase unha mortalida-
de tan elevada. Núñez Feijóo favore-
ceu a privatización das residencias, e 
a Xunta fixo unha total deixación de 
funcións no control da calidade de 
atención prestada (Consello de Con-
tas). A maioría dos falecidos estaban 
en residencias privadas, sobre todo 
nas xestionadas por DomusVi e pola 
Fundación San Rosendo. DomusVi é 
a maior rede privada de Residencias 
de Maiores de España; a súa CEO é 
Josefina Fernández, persoa próxima 

Aínda que Núñez Feijóo 
afirma que deixar aos 
dependentes nas resi-
dencias, e non hospi-
talizalos, foi decisión 
dos médicos e non da 
Xunta, o certo é que 
era unha instrución da 
Consellería de Sanida-
de. Pretende aparecer 
ante a opinión pública 
como o heroe que pa-
rou o coronavirus. Al-
gunhas decisións súas 
contribuíron a todo o 
contrario. 

dossier: once anos en negro | sanidade
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ao PP, que a finais de 2019 recibiu un 
premio Galicia Global de mans do 
conselleiro de Economía. A Funda-
ción San Rosendo está presidida por 
Benigno Moure, un cura —amigo 
de Fraga, distinguido cunha medalla 
Castelao- que foi condenado en 2008 
a cinco anos de cárcere por roubar 
600 millóns de euros a unha muller 
demenciada. Nesas mans está a aten-
ción dos nosos maiores.

Cando se tomaron estas decisións, 
houbo grupos que viron unha opor-
tunidade de lucro. Converteron a 
atención aos maiores e dependentes 
en negocios que cotizan en bolsa. A 
prestación do servizo estaba baseada 
en conseguir o máximo beneficio me-
diante o recorte de medios, de persoal 
e a precarización da atención. Cando 
o coronavirus comezou a afectar ás 
residencias, a carencia de recursos 
para afrontalo foi alarmante. Houbo 
maiores que morreron en soidade e 
sen poder ser despedidos polos seus. 

O Sergas estableceu nun proto-
colo que as persoas con dependencia 
severa non fosen trasladados ás unida-
des de hospitalización e que quedasen 
illados no seu centro residencial. As 
familias afectadas xa acudiron ao xul-
gado. Aínda que Núñez Feijóo afir-
ma que deixar aos dependentes nas 
residencias, e non hospitalizalos, foi 
decisión dos médicos e non da Xun-
ta, o certo é que era unha instrución 
da Consellería de Sanidade. Pretende 
aparecer ante a opinión pública como 
o heroe que parou o coronavirus. Al-
gunhas decisións súas contribuíron a 
todo o contrario. 

o que é preciso facer para 
cambiar o rumbo da sanidade 
no país
Este é o relato da actividade desenvol-
vida durante a última década, desde 
o propio poder, para desmantelar a 
Sanidade Pública galega. Poderíamos 
falar tamén do ocultamento e maqui-
llaxe das listas de espera, da drástica 
redución do proxecto de hospital de 
Pontevedra, da diminución de recur-
sos para os Programas da Muller, do 
deterioro da atención ás drogodepen-
dencias, dos recortes e privatizacións 
dos servizos de ambulancias e da su-
presión da participación comunitaria 
introducida na nova Lei Galega de 
Saúde. As modificacións realizadas 
son profundas e dificilmente reversi-
bles.

Se nas eleccións do 12-X se pro-
duce un cambio político, a recupera-
ción da sanidade pública deberá ser 
unha das prioridades do próximo go-
berno. Non será doado, e haberá que 
establecer un programa de actuación 
para restaurar o dano causado. Apun-
tamos a continuación un breve guión 
das posibles actuacións para cambiar 
o rumbo da sanidade neste país.

1.- Revisar todas as “externalizacións” 
realizadas, e establecer un calendario 
para recuperar progresivamente o 
control público das mesmas.

2.- Aumentar progresivamente o or-
zamento sanitario e incrementar a 
dotación de persoal e de camas hos-
pitalarias.

3.- Recuperar as Xerencias de Aten-
ción Primaria, dotalas de medios e 
recursos propios ,e aumentar progre-
sivamente a dotación orzamentaria 

(ata chegar ao 25% do orzamento 
sanitario que aconsellan os expertos). 
Deseñar un novo Plan de Mellora 
para restaurar a dignidade e a capa-
cidade de resolución da AP.

4.- Modificar a Lei de Saúde de Gali-
cia e recuperar as once Áreas Sanita-
rias, dotando aos hospitais comarcais 
de recursos para mellorar a súa cali-
dade asistencial.

A privatización do novo 
hospital Álvaro Cun-
queiro de Vigo reali-
zárona asignándolle a 
construción, xestión e 
explotación das áreas 
non sanitarias a unha 
UTE, e procederon des-
pois á modificación do 
proxecto inicial para 
abaratar a obra, pero 
mantendo o canon de 
72 millóns de euros 
anuais previstos no 
contrato, unha hipo-
teca a pagar ata o ano 
2035. 

En Destaque
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ñelos ao servizo da sanidade pública 
e dos pacientes. Restaurar tamén o 
control da innovación tecnolóxica.

8.- Revisar o concerto singular co hos-
pital Povisa de Vigo e facer un segui-
mento exhaustivo da súa actividade 
asistencial en relación coa poboación 
asignada polo Sergas. Establecer un 
plan a longo prazo para poder aten-
der con medios propios do Sergas aos 
pacientes de Povisa.

9.- Revertir á xestión pública o Hos-
pital Álvaro Cunqueiro de Vigo (tal 
como se fixo en Valencia co hospi-
tal de Alzira). Aumentar o número 
de camas do hospital, e dotalo dos 
medios que foron subtraídos do 
proxecto do goberno progresista. 
Establecer un plan a longo prazo 
para poder asumir a atención da 

poboación actualmente asignada ao 
hospital Povisa.

10.- Fortalecer a Saúde Pública e os 
servizos de vixilancia epidemiolóxica, 
aumentar a dotación para a investiga-
ción en viroloxía e doenzas infecciosas, 
establecer un Plan Estratéxico para o 
afrontamento de posibles pandemias 
no futuro, e recuperar para dominio 
público as Residencias de Maiores 
privatizadas. Esixir responsabilidades 
políticas e xudiciais a todas as persoas 
e entidades relacionadas coa xestión 
das residencias e coa elevada morta-
lidade sucedida durante a pandemia 
do Covid-19.

Pablo Vaamonde é Médico de familia en 
A Coruña; Manuel Martín é presidente 
da FADSP

5.- Modificar a Lei de garantías e 
suspender a Instrución 1/2018 que 
facilita a derivación de pacientes 
aos hospitais privados. Suspender o 
Acordo Marco asinado cos hospitais 
privados de A Coruña. Aumentar 
a actividade asistencial nos centros 
propios para reducir o máis posible 
as derivacións, ata que os centros con-
certados sexan complementarios e 
subsidiarios e non integrantes da rede 
asistencial.

6.- Recuperar e reactivar o Plan Es-
tratéxico en Saúde Mental, e aumen-
tar os recursos materiais e humanos 
para poder realizar unha atención 
psiquiátrica e psicolóxica de calidade.

7.- Recuperar o control público de to-
dos os institutos e servizos dedicados 
á investigación e á innovación, e po-

dossier: once anos en negro | sanidade
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SEN POLÍTICA, 
E DESMONTANDO 
SEN RUÍDO 
Texto Antón Costa Rico

Esta década de gobernos PP, baixo a tutela de Feijóo, pode 
caracterizarse ‒a pesar, de dispor Galicia dun Estatuto de 
Autonomía Política como nacionalidade histórica‒ pola 
falta de política educativa, substituída pola mera xestión 
administrativa, cunha importante merma de recursos 
económicos e humanos,  e por unha actuación que tendeu 
á eliminación do ruído («que non se note»), agás na cues-
tión da lingua, que se converteu na indesexada «pedra no 
zapato».

educación

Contou ao seu favor 
cos antecedentes tra-
dicionais entre nós (a 
proverbial ausencia 
de Política Educativa) 

‒coas insuficientes ex-
cepcións derivadas do breve goberno 
PSOE-BNG‒, con carencias nas al-
ternativas das forzas políticas oposito-
ras, co estoupido da crise económica 
a partir de 2008 afrontada desde un 
rampante neo-liberalismo, e coas de-
bilidades mostradas no artellamento e 
nos horizontes da mobilización social. 

Esa falta de política educativa 
contou ademais con dous factores 
«silenciosos», máis profundamente 
negativos para Galicia como espa-
zo político e de vida democrática: 
a depauperada demografía co seu 
traslado inmisericorde ao campo da 
demografía escolar e a falta de hori-
zontes laborais para máis de 50.000 
mozas e mozos, con acreditacións 
valiosas no ámbito da educación e da 
formación profesional superior, que 
foron marchando  de Galicia ao lon-
go de toda a década na busca doutros 

En Destaque
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máis novas ‒como manifestan estu-
dos e informes do IGE, da RAG, da 
Comisión da Carta das Linguas Mi-
noritarias Europeas, ...‒ entre a falta 
de actuación política democrática e o 
silencio cómplice de sectores econó-
micos e outros con poder ideolóxico 
sobre a opinión social. 

recentralización españolizadora
A LOE de 2006 supuxera unha im-
portante renovación curricular, aínda 
que sobre a base algo controvertida 
das “competencias”, que se acompa-
ñou con actuacións relativas ao pro-
grama PROA (Programa de Reforzo, 
Orientación e Apoio), con preocupa-
ción de loita contra o fracaso e o aban-
dono escolar, entre outras de busca da 
calidade educativa para as maiorías 
sociais. Non estaba ausente un certo 
respeto ás capacidades de desenvolve-
mento curricular desde Galicia, aínda 
que estas estaban pouco activadas. 

Porén, a LOMCE, aprobada 
«contra vento e marea» por impulso 
do PP no Parlamento español a fin de 
2013 (hoxe en vigor parcialmente), a 
pesar da intensa mobilización social  
entre o 2012 e o 2014, contou por 
enteiro co aplauso dos gobernos de 
Feijóo, por máis de supoñer un ata-
que en toda regla ás nosas (limitadas) 
capacidades normativas no plano da 
aprobación curricular e a eliminación 
de contidos didácticos específicos, un 
ataque que, no seu caso, denunciaron 
con intensidade os gobernos de Cata-
luña e de Euscadi. 

Con isto desincentivouse, por 
exemplo, a potenciación de equipos 
docentes para a preparación de libros 

horizontes vitais. Os que non nacen 
non son a enerxía nova que dá vitali-
dade biolóxica e social ao noso corpo 
social; mais tampouco xeran deman-
das nin  creatividade social, nin  pi-
den postos escolares, que obriguen a  
emprender actuacións e programas 
esixentes. Pola súa parte, quen se vai 
para fóra tampouco «crea problemas 
dentro», pero non axuda a renovar vi-
talmente o corpo social, e isto ten con-
secuencias negativas agora e durante 
varias décadas.

delenda est lingua galega?
Foi por onde comezou a xestión do 
presidente Feijóo. Coa derruba do 
Decreto 124 de Galego para o en-
sino do Bipartito e coa aprobación 
no seu lugar do D. 79/2010, do 20 
de maio, ‘para o plurilingüismo no 
ensino’, que procedía a desterrar o 
concepto de normalización, así como 
a reducir en todos os sentidos (mate-
rias, tempos e recursos) os impulsos 
cara á normalización da lingua gale-
ga no ensino. Supuxo a eliminación 
do inicial programa de inmersión 
lingüística na educación infantil para 
espazos de predominancia castelán‒
falante, o achique da súa presenza 
curricular e a súa retirada de varias 
materias da área científica, a mal in-
tencionada consulta ás familias (con 
aplausos de Galicia Bilingüe)  que 
tivo que parar unha sentenza en 2013 
do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia), a redución (case «a retirada 
de osíxeno») de apoios a empresas 
editoras galegas, a grave redución da 
presenza de programas para a infan-
cia na Televisión de Galicia...Aquí si, 
afrontando a contestación que desde 
a excepcional manifestación de 21 de 
xaneiro de 2010 se sigue manifestan-
do aínda hoxe entre amplos sectores 
da cidadanía, mentres a lingua galega 
vai devalando nas cohortes de idade 

O decreto do “plurilin-
güismo” supuxo a eli-

minación do programa 
de inmersión lingüís-
tica na educación in-

fantil para espazos de 
predominancia caste-

lán-falante, o achique 
da súa presenza curri-
cular e a súa retirada 
de varias materias da 
área científica, a mal 

intencionada consulta 
ás familias, que tivo 
que parar o TSXG, a 

redución dos apoios a 
editoras galegas...
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de texto e outros recursos e materiais 
didácticos en lingua galega, unha das 
fontes de formación docente máis va-
liosas, así como a cadea que  condu-
ce á dispoñibilidade de tales recursos 
tanto con presentación editada como 
dixital.

desmontaxe, desinvestimento e 
asedio á escola pública
Un programa piloto con bo horizon-
te, mesmo se estaba no ámbito dos 
Servizos Sociais, era o das Galescolas, 
unha creación ex‒novo, con intensa 
formación do profesorado, foi dar ás 
minguadas escolas A Galiña Azul. De 
camiño, veu a desaparición do progra-
ma Preeescolar na casa, que chegara a ter 
unha asignación dunhas 50 educado-
ras e un programa de traballo xerado 
desde nós. Coa merma de recursos 
económicos foise reducindo o número 
de docentes e aumentando as ratios 
de alumnado por docente, baixou o 
número de docentes de pedagoxía 
terapéutica e de audición e linguaxe, 
reducíronse os tempos para a coodi-
nación docente, suprimiuse o progra-
ma PROA, e foise chapodando aquí e 
aló o emprego público e maltratando 
as función pedagóxicas. Mentres, en 
troques, foise procedendo a amplíar 
a concertación de unidades escola-
res nos centros privados ‒ algúns con 
marcado ideario relixioso e con sepa-
ración por sexos do alumnado, outros 
con trazos de elite e de distinción/se-
paración social‒, con satisfacción da 
Concapa, da Igrexa e doutros sectores, 
conformes coa segregación e as des-
igualdades sociais que este proceder 
político consolida e non ataca. 

Reduciuse paulatinamente o nú-
mero de escolas nas contornas rurais, 
contribuíndo así ao empobrecemen-

to do tecido social ao faltar plans de 
desenvolvemento rural; abaixáronse 
os apoios ás accións complementarias 
das ANPAS e introduciuse o co‒pago 
para os comedores escolares (co in-
cremento da pobreza e da exclusión 
social infantil), afirmándose paula-
tinamente a precarización xeral na 
vida en bastantes dos centros públicos, 
con todo, algo contrarrestado en non 
poucas ocasións desde unha acción 
docente e profesional responsable e 
resiliente, ao punto de ofrecer a edu-
cación destes niveis non universitarios 
de Galicia unha imaxe de razoable 
satisfacción, de atender aos resultados 
ofrecidos polas avaliacións PISA en 
2013, 2016 e 2019, na comparanza 
con outras Comunidades do Estado 
español.

Situacións similares foron as vivi-
das no ámbito da educación univer-
sitaria: precarización entre grande 
parte do profesorado, en particular no 
ámbito das ciencias sociais; redución 
e carestía das bolsas para o alumnado, 
en contra de procesos democratiza-
dores; cerre ou extrema redución de 
programas de apoio á posgraduación, 
para a consolidación de programas 
de investigación desde unha pilota-
xe atenta ás necesidades e intereses 
de Galicia. Todo iso coexistindo con 
prácticas de intromisión na autono-
mía universitaria, e co favorecemento 
da matriculación de alumnado galego 
en institucións privadas de ensino su-
perior radicadas fóra de Galicia.

motivos de confrontación e o que 
vai andando
Hai máis cuestións que son motivo 
de confrontación. Cara onde dirixir e 
como a formación inicial e en servizo 
do profesorado, o papel dos Centros 

de Formación e Recursos, o lugar da 
lingua inglesa, o valor dos centros 
chamados Plurilingües; como proce-
der a elaborar e aprobar os deseños 
curriculares que guían a actividade 
didáctica nos centros educativos, a 
centralidade do proxecto Escola 
pública; como promover os centros 
como comunidades de aprendizaxe, 
os criterios de admisión do alumnado, 
a avaliacións das institucións educati-
vas, o papel da participación demo-
crática (amplamente desconsiderada 
como evidencia a medio morta exis-
tencia do Consello Escolar de Gali-
cia); a consistencia da galeguización 
lingüística e cultural no marco dun 
programa global social, o rechazo das 
prácticas de mercantilización da edu-
cación, as materias que deben formar 
parte dos Plan de Estudo...

Entre tanto, hai diversidade de 
aspectos de xestión que van andan-
do: participación en Programas eu-
ropeos, Plan de Bibliotecas escolares, 
Proxectos lingüísticos, o banco dixital 
de proxectos do programa Abalar ou 
o programa E-dixgal, non exentos de 
carencias, e outros. Algo andará ben, 
como non podería ser doutro modo. 
Máis, como dixen de principio: as-
pectos da xestión administrativa, sen 
o pulso, a intelixencia e a pilotaxe 
precisas para unha Política Educativa, 
que é un reto se queremos que Ga-
licia sexa unha sociedade con desen-
volvemento endóxeno, e se pensamos 
que o dereito á educación de calidade 
corresponde a toda a cidadanía.

En Destaque
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SEN ESCUSAS 
pobreza

Texto Xosé Cuns Traba

No decurso dunha década, o indicador da pobreza severa subiu en Galicia 
do 3,4 por cento ao 4,8 por cento da poboación. E, malia estar un chis-

co por debaixo da media española, case unha cuarta parte dos galegos e 
galegas atópanse en risco de pobreza ou exclusión social. E se falamos dun 
dos dereitos constitucionais, o da vivenda, os datos non son menos duros: 
o 35 por cento da poboación galega sufre exclusión residencial. Sinais de 
alarma que deberan urxir políticas que vaian máis alá de risgas, a estas 
alturas do ano xa co orzamento esgotado, e o novo ingreso mínimo vital, 

esa conquista social.

dossier: once anos en negro | pobreza
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Antes da pandemia, a 
loita contra a pobreza, 
a exclusión social e a 
desigualdade seme-
llaba estar moi lonxe 
de ser unha priori-

dade política e económica. No 2018, 
12.188.288 persoas, o 26,1 % da po-
boación española seguía en Risco de 
Pobreza ou Exclusión Social (ARO-
PE). No 2008 era o 23,8% (Informe 
Estado da Pobreza, 2019). A pobreza 
infantil persistía nun 28,8%. Ter hoxe 
un fillo ou filla é un factor de empo-
brecemento. O 5,7 % da poboación, 
2,6 millóns de persoas, vivía na pobre-
za severa (percibindo menos de 370€ 
ao mes un fogar dunha persoa, ou 
776€ nun de dous adultos e dous me-
nores, por exemplo). Unhas 740.000 
persoas máis que no 2008.

Centrándonos en Galicia: o 23% 
da poboación galega atopábase no 
2018 en risco de pobreza ou exclusión 
social. Unha taxa que foi e sigue a ser 
mellor que no conxunto do Estado, 
pero que non convida precisamente 
ao  triunfalismo. Se no 2008 a po-
boación que vivía na pobreza severa 
acadaba a xa preocupante cifra do 
3,4 por cento, dez anos despois esa 
porcentaxe chegou ao 4,8. Un total 
de 128.000 persoas, nesa inhumana 
franxa de afectados. 

No contexto pandémico que 
padecemos, eses datos ata nos pare-
cen formar parte dunha aspiración 
optimista. A COVID19 trouxo un 
agravamento brutal da situación das 
persoas máis afectadas, que apenas 
se beneficiarán da recuperación eco-
nómica: mulleres, mocidade, nenos e 
nenas. Pero tamén está incidindo ne-
gativamente en persoas e familias que 
sufren outros factores de exclusión: 

monoparentalidade, discapacidade, 
mulleres vítimas de violencia machis-
ta (en especial a máis extrema por 
prostitución ou trata), etnia, persoas 
maiores -especialmente aquelas que 
teñen algunha dependencia-, migran-
tes ou refuxiadas... En xeral, aquelas 
persoas que  malvivían da economía 
informal ou precariedade laboral, e 
que se quedaron sen ningún tipo de 
ingreso económico nin posibilidade 
de pedir axuda ás administracións. E 
con agravantes para cantas desas per-
soas viven no medio rural.

Xa que logo, podemos dicir que 
aueles xa de por si preocupantes da-
tos quedaron obsoletos, pero as prio-
ridades seguen a ser as mesmas. As 
eleccións do vindeiro 12-X vanse ce-
lebrar no marco dunha emerxencia 
sanitaria que está sendo acompañada 
por unha emerxencia social, circuns-
tancia que empobrecerá drasticamen-
te a milleiros de galegas e galegos se 
n on hai un compromiso político e 
orzamentario tanto no goberno que 
saia das urnas como nas deputacións 
e concellos do país.

Con todo, esta  crise supón un 
contexto que require máis ca nunca 
cumprir co compromiso de reducir á 
metade no 2030 a porcentaxe de per-
soas en pobreza. Pola constatación 
de reclamacións históricas das orga-
nizacións e redes do Terceiro Sector, 
como a valoración dos coidados ou a 
erradicación do lucro na loita contra 
a pobreza ou na atención ás persoas 
dependentes e colectivos vulnerables, 
tamén pola posta en marcha do In-
greso Mínimo Vital (IMV) tras  anos 
de reclamacións. 

A aprobación do IMV é sen dú-
bida unha excelente nova. Pero coa 
máxima prudencia. Serao se as per-

O 23% da poboación ga-
lega atopábase no 2018 
en risco de pobreza ou 
exclusión social. Se no 
2008 a poboación que 
vivía na pobreza severa 
acadaba a xa preocu-
pante porcentaxe do 
3,4 por cento, dez anos 
despois esa cifra che-
gou ao 4,8. Son en total 
128.000 os galegos e 
galegas que se atopan 
nesa inhumana franxa 
de afectados.

En Destaque
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soas comezan a ser realmente máis 
importantes que os papeis e os mos-
tradores. En palabras da presidenta 
de EAPN Galicia: “Se a burocratización 
ou a falta de coordinación entre administra-
cións o coas organizacións de acción social 
non o impide, o Ingreso Mínimo Vital pode 
ser un forte impulso para a erradicación da 
pobreza severa en España e en Galicia. Debe 
ser un instrumento redistributivo, de xustiza 
social e de alta intelixencia económica. Bene-
ficia ás persoas e familias que peor o están a 
pasar pero tamén ao resto da poboación, xa 
que son recursos que irán directamente ao con-
sumo inmediato nos servizos e establecementos 
de proximidade”.

A extrema premura na súa ela-
boración, unida á escasa coordi-
nación con gobernos autonómicos, 
concellos e organizacións de acción 
social, motiva que nestas primeiras 
semanas  as dificultades e a con-
fusión sexan notables. Agravadas, 
ademais, polo aumento brutal da 
fenda dixital durante o confinamen-
to, impedindo de facto a milleiros de 
persoas o acceso ás administracións 
públicas, en especial ás que habitan 
no medio rural. 

Sexa cal sexa o impacto, a Xun-
ta de Galicia, como administración 
competente en políticas sociais, ten 
unha oportunidade única para uti-
lizar como palanca o IMV e reducir 
a pobreza.  Para iso, a primeira das 
quince demandas que EAPN Galicia 
demanda das candidaturas ao Parla-
mento de Galicia é a do compromiso 
de blindar o orzamento da Renda de 
Inclusión Social de Galicia (RISGA), 
asegurando a súa compatibilidade e 
subsidiariedade co IMV, e recoñecen-
do o dereito subxectivo e incondicio-
nado á supervivencia e a garantía de 
ingresos. 

Isto último en tres aspectos con-
cretos: a) Complementando ingresos 
ata o limiar de pobreza relativa. De 
xeito urxente (como moi tarde, na 
Lei de acompañamento de orza-
mentos 2021) naquelas familias con 
nenos, nenas ou persoas con depen-
dencia, duplicando o complemento 
vivenda ou valorando os coidados. b) 
Aumentando a cobertura do Ingreso 
Mínimo Vital naquelas persoas -non 
só unidades de convivencia- que non 
son beneficiarias do mesmo e que vi-
van en Galicia (incluíndo por tanto a 
inmigrantes, independentemente da 
súa situación administrativa), ou con 
factores agravantes como violencia 
machista, etnia, idade, discapacida-
de, territorial, etc. c) Asegurando o 
dereito á inclusión sociolaboral e a 
un acompañamento estable e profe-
sionalizado dende os Servizos Sociais 
Comunitarios e as organizacións do 
Terceiro Sector Social, reforzando os 
tramos de inserción e transición ao 
emprego da Lei de Inclusión Social 
de Galicia.

E imprescindible afrontar por fin 
a exclusión residencial na que mal-
viven o 35% dos galegos e galegas, e 
que anula de facto o efecto do resto de 
políticas sociais (Informe Foesa Cári-
tas 2019). Garantir o dereito a unha 
vivenda digna, axeitada e accesible 
comporta priorizar na seguinte lexis-
latura a rehabilitación e o alugueiro 
social. Ademais da erradicación do 
chabolismo e a infravivenda, ou a loita 
contra o sinfogarismo, é imprescindible 
que co horizonte do 2023 se promo-
va o acceso a un mínimo de 40.000 
vivendas, ou un parque municipal bá-
sico de vivenda cun recurso de transi-
ción por cada 10.000 habitantes para 
situacións de emerxencia (persoas sen 

fogar, vítimas de desafiuzamentos ou 
de violencia machista, persoas refu-
xiadas ou solicitantes de asilo, etc.)

A redución  drástica da pobreza e 
a exclusión infantil e xuvenil precisa 
de orzamentos que apoien especial-
mente ás familias. Coa reforma da 
RISGA xa citada, pero tamén coa 
elaboración da Lei Galega da Infan-
cia, a universalización e gratuidade da 
educación de 0 a 3 anos, o acceso do 
100% da poboación a Rede Galega 
de Atención Temperá, o Pacto Gale-
go de Educación Inclusiva, asegurar o 
dereito á saude ou co apoio decidido 
ás familias monoparentais.

A política social, como calquera 
outra política de Estado, non se im-
provisa nin consiste nunha suma de 
medidas cortopracistas de escaso im-
pacto e dubidoso éxito comunicativo. 
Esixe un compromiso rotundo na 
planificación a medio e longo prazo, 
a coordinación  política e técnica en-
tre as administracións e organizacións 
do Terceiro Sector, e que teña como 
obxectivo prioritario a redución drás-
tica da burocracia. 

A nova Axenda Social de Galicia, 
asinada polos tres principais actores 
representantes do sistema público 
galego de servizos sociais -Xunta, FE-
GAMP e entidades do Terceiro Sec-
tor de Acción Social representadas 
por EAPN Galici- debería significar 
un avance rotundo neste eido. Con 
medidas e compromisos concretos 
e medibles para cada unha das ins-
titucións implicadas, así como trans-
parencia na difusión pública do seu 
cumprimento.

Xosé Cuns Traba é director de EAPN 
Galicia (Rede Europea contra a Pobreza e a 
Exclusión Social)

dossier: once anos en negro | pobreza
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GALIZA: NON É PAÍS 
PARA MULLERES

xénero

Texto Tereixa Paz Franco

A autora deste artigo repasa cada unha das actuacións nas que os gobernos 
conservadores dos últimos once anos foi borrando das súas políticas todo 

o que ata o daquela se significara por avanzar na igualdade e liberdade 
das mulleres. Con alternativas que comportan na práctica unha preocu-

pante redución dos seus dereitos. 

En Destaque

A terceira lexislatura 
de Feijóo á fronte do 
goberno de Galiza 
remata deixando ao 
descuberto as terri-
bles consecuencias 

das súas políticas, privatización e 
adelgazamento dos servizos públicos 
para o pobo. Vimos, con total nitidez 
nestes últimos tres meses, como a eli-
minación de persoal e infraestruturas 
nos hospitais públicos situou a nosa 
sanidade ao bordo do colapso. Moi-
to recordamos estas semanas as súas 
continuas referencias a que as camas 
sobraban nos hospitais porque eran 
máis ben cousas dos hoteis. Contive-
mos o alento ante a constatación de 
que a atención aos maiores é apenas 

un negocio no que o último que co-
tiza é o coidado da súa saúde e o seu 
benestar. E, por non deixar ningún 
dos chamados piares básicos do be-
nestar sen nomear, acabamos de sa-
ber que nin a seguridade para a saúde 
de crianzas e profesorado vai apear a 
Feijóo do seu empeño por masificar as 
aulas das nosas escolas e institutos. 

Pero nada disto é unha inespera-
da revelación para as mulleres que 
vimos como, desde o minuto cero, 
todas as decisións de Feijóo respecto 
dos programas, medidas e proxectos 
que tiñan no seu horizonte avanzar 
na igualdade e liberdade das mu-
lleres que se foran implantando ían 
precedidas de verbos como recortar, 
eliminar, cancelar, clausurar. Todas 
non. Aquelas inspiradas pola ideo-
loxía máis retrógrada sobre o corpo 
e os dereitos sexuais e reprodutivos 

das mulleres formaron binomio con 
outros como impulsar, apoiar, finan-
ciar. Así foi como os centros Quérote 
de información e formación afectivo 
sexual, atendidos por profesionais con 
coñecementos científicos, foron subs-
tituídos pola Rede Madre, inspirada no 
catecismo.

As persoas que habitamos no 
80% do territorio galego, que non é 
a AP9 nin as grandes cidades, vivi-
mos con desolación a liquidación da 
oportunidade de frear a nosa desapa-
rición demográfica, nun país no que 
a demografía rexurde con cadencia 
case matemática como preocupación 
central do goberno. O incipiente bi-
nomio actividade produtiva e servizos 
para a atención das necesidades das 
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persoas quedou triturado xa nos pri-
meiros anos de Feijóo en Monte Pío. 
E con elas as expectativas de moitas 
mulleres galegas de poder desenvolver 
unha vida plena no económico, social, 
afectivo sexual, en calquera parte do 
noso territorio.´

É posíbel que poucas lembremos 
as  dezaoito Oficinas de Igualdade e 
Benestar (I+B) de incipiente implan-
tación comarcal. Si, comarcal. Toda 
unha revolución territorial. Foron, 
na súa curta vida, un instrumento 
imprescindíbel para facer chegar ao 
rural as oportunidades de igualdade, 
liberando as mulleres do seu papel 
de coidadoras exclusivas de crianzas, 
maiores e dependentes. A implanta-
ción de escolas infantís, de centros de 
maiores, a extensión do xantar sobre 
rodas, de programas de inclusión e di-
namización de emprego para as mu-
lleres, eran os seus cometidos. Estas 
oficinas, situadas fundamentalmente 
no rural, ofrecían unha atención inte-
gral a mulleres, ás persoas máis vul-
nerábeis e en risco de exclusión. Eran 
entidades encargadas de implantar 
programas para favorecer a inserción 
laboral de mulleres e de mozos e mo-
zas. Porén, a Feijóo pareceulle máis 
útil substituír todas estas medidas 
polo reparto de cheques-axuda oca-
sionais con cadencia electoral. 

Isto provocou a cancelación de 
proxectos planificados e paraliza-
ción ou a reorientación doutros que 
estaban en execución, sumindo no-
vamente as mulleres do rural no es-
quecemento, e condenándoas a seguir 
sendo as únicas fornecedoras de coi-
dados. A desaparición dos Puntos de 
Información á Muller naqueles con-
cellos nos que o CIM máis próximo 
está a unha distancia infranqueable 

nun país sen transporte colectivo, pri-
vando as mulleres dun dispositivo de 
asesoramento en caso de sufrir violen-
cia. Deste esquecemento tampouco 
é allea a atención á saúde. Esta foi 
constante eliminando dispositivos, 
profesionais e carteira de servizos. Sen 
dúbida, non hai exemplo máis para-
digmático que o intento de peche do 
paridoiro de Verín, obrigando a miles 
de mulleres a facer até 140 quilóme-
tros de viaxe entre contracción e con-
tracción. 

Non estou cuestionando que to-
das as mulleres galegas padecesen a 
laminación das políticas de igualdade, 
trátase de recoñecer que nun rural 
minguante a carencia de servizos e 
oportunidades vólvese máis impac-
tante para a vida das mulleres.

Ademais de servizos, as mulleres 
precisamos traballo remunerado para 
deseñar un proxecto de futuro no 
rural galego. Sabemos que en moi-
tos sectores económicos existe unha 
considerable porcentaxe de mulleres 
que traballan nas empresas sen sol-
do, considerándose a súa produción 
como unha axuda familiar. É un pro-
blema transversal de desvalorización 
do traballo das mulleres. No rural ga-
lego este fenómeno segue sendo unha 
realidade non resolta. Segundo os 
datos da enquisa de estrutura das ex-
plotacións agrarias do INE do 2016, 
Galiza segue tendo as taxas máis ra-
quíticas de cotitularidade, un 2,36 
fronte ao 7,08 de media estatal. Isto 
implica que en moitas das restantes 
explotacións das que non son titulares 
as mulleres, máis de 30 mil en todo o 
país, o traballo das mulleres é só axu-
da familiar, igual que a súa contribu-
ción aos coidados. Sen cuantificación, 
sen retribución e sen cotización. 

Dá arrepío ver as cifras da era 
Feijóo no acceso á cotitularidade das 
explotacións, unha máis do 2018 ao 
2019, e iso que desde o 2011 conta 
co marco legal que lle deu a lei estatal 
que regula e favorece estas políticas. 
Este é o seu nivel de compromiso. 

Hai consignas que repetimos 
como mantras. Non existe demo-
cracia sen igualdade. Non existe te-
rritorio sen persoas. Non hai futuro 
sen reactivación demográfica. Se de 
verdade cremos no que dicimos, é xa 
hora de apostar en serio por mudar o 
modelo social, económico, produtivo 
e territorial que vimos amparando. É 
tempo de políticas públicas feministas, 
de políticas para as persoas.

Feijóo impulsou 
proxectos inspirados 
pola ideoloxía máis re-
trógrada sobre o corpo 
e os dereitos sexuais 
e reprodutivos das 
mulleres. Así foi como 
os centros Quérote, 
atendidos por profesio-
nais con coñecemen-
tos científicos, foron 
substituídos pola Rede 
Madre, inspirada no 
catecismo.

dossier: once anos en negro | xénero
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DEMOLICIÓN
cultura

Texto Sara Redondo e Sabela Domínguez 

A ausencia dunha política cultural que vaia máis aló do que unha caótica 
programación co único obxetivo de xustificar a existencia dos edificios do 
Gaiás, ese saco sen fondo, é o que as autoras deste texto entenden como a 
estratexia buscada pola Xunta para deconstruir moito do que ata o 2009 

custara tantos esforzos, debates e diñeiros poñer en pé. 

En Destaque
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Un dos últimos actos 
públicos do Conse-
llo da Cultura an-
tes do coronavirus 
foi unha xornada 
sobre o estado da 

danza en Galicia. Na última das 
mesas redondas, o director de AGA-
DIC, Jacobo Sutil, debería expoñer 

en moitas ocasións, contraria ás de-
mandas do sector. Séntense tratados 
como inimigos. E tal vez teñan ra-
zón. A cultura é un campo de batalla 
e desarmar ao inimigo a principal 
prioridade.

once anos para unha planificada 
deconstrución
A situación do Centro Coreográfi-
co Galego non é moi distinta ao do 
Centro Dramático, o CGAI, ou o 
Centro Galego de Arte Contempo-
ránea. Sometidos a unha dieta de 
adelgazamento forzoso, deixaron hai 
tempo de seren ou de tentar seren os 
catalizadores e distribuidores da po-
tencia creativa das artes escénicas ou 
da arte contemporánea. Dos centros 
que foran deseñados como instru-
mentos para garantir a continuida-
de das políticas culturais, procurar 
novos públicos, experimentar novas 
linguaxes, promover a proxección 
exterior da cultura galega e abrir 
unha vía estable de emprego cultural, 
queda pouco máis que a codia e o 
nome.

Semella que para Alberto Núñez 
Feijóo a cultura é como esa figura de 
porcelana que tes na casa pero nun-
ca ves, ata que un día a descobres 
e non sabes que facer con ela. Pri-
meiro deixouna onde estaba, nunha 
consellería específica, para destruír 
desde dentro algunhas das mello-
res iniciativas do bipartito: desde o 
deseño da internacionalización da 
cultura galega á Axencia Galega do 
Audiovisual. Demolicións vía decre-
to ou, na maior parte dos casos, por 
puro abandono. Lembran a Funda-
ción Illa de San Simón? 

Creada polo bipartito para po-
ñer en marcha o proxecto de Illa 

as liñas fundamentais da política da 
Xunta en relación coa danza e as 
artes do movemento. Comparecía 
ante o sector cun Centro Coreográ-
fico Galego sen dirección, ameazado 
por un recorte orzamentario para 
2020 de máis de 100.000 euros, dúas 
terceiras partes do total, e sumido 
na incerteza ante o anuncio dunha 
remodelación de AGADIC que in-
cluiría a creación dun departamento 
único de música e danza. O debate 
posterior, que se pode ver no arquivo 
de vídeos do CCG, é unha perfecta 
descrición do colapso da relación 
entre os representantes da política 
cultural da Xunta e os creadores e 
axentes culturais. 

Fronte a un sector cun enorme 
potencial, con actitude propositiva, 
con proxectos concretos, co respaldo 
social dos centos de persoas que se 
dedican en Galicia á danza tradi-
cional e contemporánea, o director 
de AGADIC móstrase incapaz de 
artellar un argumento, de recoñecer 
unha carencia, de ilusionar minima-
mente a un sector exhausto de ba-
ter durante máis dunha década cun 
muro de desleixo, incomprensión e 
desprezo.

Queren un programa de políti-
cas culturais para a danza? Lean as 
conclusións das xornadas: recupe-
rar o papel do Centro Coreográfico 
Galego como núcleo de referencia 
e promoción da danza, posibilitar a 
profesionalización do sector, promo-
ver a presenza da danza tradicional 
e contemporánea no ámbito educa-
tivo... Ducias de propostas concretas 
que parten das propias compañías, 
das propias creadoras, e que non 
serven sequera como marco dunha 
planificación política indiferente e, 

Atrincheirados no 
Gaiás, ese non-lugar no 
que se senten cómodos, 
tentan construír a carí-
sima utopía dun sector 

cultural poboado de 
entusiastas emprende-
dores autoexplotados 

que conviven en har-
monía con proactivos 

xestores da cultura do 
coaching executivo, a 

creación de marca ou a 
intelixencia emocional.

dossier: once anos en negro | cultura
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En Destaque

da Memoria, o goberno de Feijóo 
conservou nun primeiro momento 
a estrutura da Fundación pero mu-
dou o proxecto. Desde 2009, San 
Simón sería a Illa do Pensamento. 
Pouco durou. En decembro de 2012 
desaparecería como ente público e a 
xestión do arquipélago de Cesantes 
asumiríaa á consellería de Cultura: 
punto final, nin memoria nin pen-
samento. Tamén desapareceron al-
gúns dos proxectos que se xestaron 
en San Simón durante os primeiros 
anos, cando a Fundación era o ins-
trumento perfecto para organizar 
foros internacionais sobre Industrias 
Culturais e Creativas. Alí quedou 
varado o proxecto de creación dun 
Observatorio Internacional das In-
dustrias Culturais, pero se fabricou, 
con materiais importados, a linguaxe 
mercantil do discurso dominante du-
rante unha década, non só no ámbi-
to da cultura oficial.

Unha vez estragada e soterrada 
a herdanza do bipartito, Feijóo su-
prime a consellería de cultura, con-
vértea en secretaría xeral e colócaa 
á sombra de Educación, nun de-
partamento común na que cultura 
xestiona pouco máis do 3% do or-
zamento. En ausencia dunha políti-
ca cultural, que é tamén un xeito de 
facer política, os esforzos da conselle-
ría céntranse en dotar de contido a 
Cidade da Cultura. Atrincheirados 
no Gaiás, ese non-lugar no que se 
senten cómodos, tentan construír a 
carísima utopía dun sector cultural 
poboado de entusiastas emprende-
dores autoexplotados que conviven 
en harmonía con proactivos xestores 
da cultura do coaching executivo, a 
creación de marca ou a intelixen-
cia emocional. Alén da Cidade da 

Cultura, proxectos consolidados, 
xestionados con rigor e dedicación, 
que lograron crear un público fiel e 
numeroso, desaparecen ante o des-
interese, cando non a animadversión, 
dos responsables políticos. O último, 
o ciclo Espazos Sonoros.

Por último, como estaba previsto, 
a Cultura regresou á compañía do 
Turismo. O Xacobeo manda e ante 
a proximidade do Ano Santo, Cul-
tura e Turismo volven estar unidas 
como o estiveron entre 1997 e 2005 
na consellería de Cultura, Comu-
nicación e Turismo de Xesús Pérez 
Varela, modelo da maquinaria pro-
pagandística dos gobernos de Fraga 
Iribarne.

as vítimas dunha treboada 
perfecta
Ben é certo que a década longa dos 
gobernos de Feijóo cadrou coa acele-
ración das tendencias que mudarían 
de vez o acceso á cultura, os modelos 
de negocio, o consumo e a distribu-
ción dos produtos culturais. Practica-
mente todos os sectores, desde o libro 
á música, pasando polas artes escé-
nicas á arte contemporánea, viviron 
a súa treboada perfecta. En Galicia, 
á intemperie. En van invocaron as 
editoras a condición estratéxica do 
sector do libro. A resposta do de-
partamento de Cultura da Xunta foi 
unha drástica diminución das com-
pras das bibliotecas públicas, a inca-
pacidade para deseñar programas de 
promoción da lectura en galego, ou 
a ausencia dun plan de internaciona-
lización do sector. Editores, librarías 
e outros axentes da industria do libro 
afrontan a crise do coronavirus con 
doenzas previas e sen respiración 
asistida, e advirten do risco de des-

aparición de moitas das pequenas e 
medianas empresas que conforman 
o primeiro sector cultural do país.

É desolador comparar as páxinas 
de información cultural dos xornais 
máis vendidos de Galicia de hai dez 
anos coas de agora. A cultura gale-
ga ocupa cada vez máis un espazo 
marxinal, tanto pola ausencia de re-
ferencias á produción cultural propia 
como polo desprezo pola conversa 
pública arredor da cultura. Na CR-
TVG, a desaparición de programas 
de referencia como o Diario Cultural, 
son só un síntoma do control cada 
vez máis asfixiante da información 
cultural por parte da Xunta e das 
grandes editoras, produtoras e distri-
buidoras foráneas.

O último artigo de Jonathan 
Dunne sobre a progresiva diminu-
ción do apoio institucional á tradu-
ción en Galicia retrata o desinterese 
da Xunta na promoción exterior da 
cultura galega. Institucións como o 
Consello da Cultura asumen en moi-
tas ocasións as funcións de proxec-
ción internacional da cultura galega, 
que non está entre as súas competen-
cias específicas, ante a inoperancia 
dos responsables da administración 
autonómica. O proxecto dun Ins-
tituto Rosalía que como o Institut 
Ramón Llull ou o Etxebarre coor-
dinasen a promoción exterior da lin-
gua e da cultura galegas esvaeuse na 
néboa dos soños, como as ducias de 
millóns de euros que hai unha déca-
da investían anualmente en cultura 
as defuntas caixas de aforro.
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DA NORMALIZACIÓN 
SEN CONFLITO AO 

CONFLITO SEN 
NORMALIZACIÓN

lingua

Texto Henrique Monteagudo

Cando en 2005 se constituíu o primeiro goberno galeguista e progresista 
da Xunta saído directamente do voto popular, algúns pensamos que un 

novo ciclo se abría na política galega. Craso erro: non se abría, senón que 
se pechaba. A que estreou un novo ciclo foi a volta ao poder dun Partido Po-
pular liderado por Alberto Núñez Feijóo. Un ciclo novo, tamén, na política 

lingüística galega. Imos ver.

dossier: once anos en negro | lingua
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En Destaque

O pasado mes de 
maio cumpríronse 
dez anos da apro-
bación do “Decreto 
do plurilingüismo 
no ensino” (2010), 

que viña derrogar o “Decreto polo 
que se regula o uso e a promoción do 
galego no sistema educativo”, vixente 
durante tres cursos escasos. Ambos 
os dous decretos, cos corresponden-
tes títulos, son pezas emblemáticas 
das políticas lingüísticas dos períodos 
anterior e posterior, respectivamente, 
ao ascenso do PP á Xunta: “o uso e 
promoción do galego” cedeu paso ao 

“plurilingüismo”. O decreto de 2007 
significara o punto de chegada dun 
camiño iniciado en 1983 coa Lei de 
Normalización Lingüística, que, pase-
niñamente, arrastrando os pés, cam-
baleando, con viravoltas, pero con 
rumbo definido, viñeran percorrendo 
sucesivos gobernos autónomos do 
Partido Popular. Coa adaxe do pluri-
lingüismo púñase punto final á políti-
ca de mínimos, de buscar consensos, 
de consolidar un chan para afincar 
os alicerces do galego co horizonte 
da normalización lingüística —para 
uns aspiración utópica, para outros 
etiqueta propagandística— e estreá-
base a política de reforzar os teitos —
os legais e os de cristal— e apagar os 
horizontes do galego. 

Lembremos algúns fitos: 1982, 
aprobación das Normas do idioma 
galego do RAG / ILG; 1984, crea-
ción do Centro Dramático Galego; 
1984/1985, posta en marcha da Ra-
dio e a Televisión de Galicia; 1987, 

decreto sobre o uso vehicular do ga-
lego; 1988, Lei de uso do galego polas 
corporacións locais; 1991, creación 
dos equipos de normalización lingüís-
tica nos centros de ensino; 1995, novo 
decreto do uso do galego no sistema 
educativo que estipula o seu uso en 
ao menos en 1/3 das materias; 2003, 
aprobación da reforma normativa 

“da concordia”; 2004, acordo unáni-
me do Parlamento de Galicia sobre 
o Plan Xeral de Normalización da 
Lingua. Engádase a todo iso, por non 
cansar máis, a ratificación da Carta 
Europea das Linguas Rexionais e Mi-
noritarias polo Parlamento Español, 
con maioría absoluta do PP e cun go-
berno presidido por José María Aznar 
(2001). Alguén podería aducir algún 
fito comparable aos anteriores a prol 
do galego, despois de 2009? Alguén 
viu calquera medida gobernamental 
que tome nota das recomendacións 
do comité de expertos dea Carta Eu-
ropea para cumprir os compromisos 
adquiridos, por exemplo en materia 
de ensino? Alguén lembra unha au-
toridade galega denunciado a súa 
flagrante violación por parte dos go-
bernos de Castela-León e Asturias, ou 
por parte do poder xudicial español?

Os devanditos avances viñeran 
arroupados por un discurso oficial 
amable para o idioma do país, que 
apelaba ao bilingüismo e á igualda-
de entre as dúas linguas oficiais. Un 
discurso que foi combatido con máis 
saña que acerto desde a corrente 
maioritaria do nacionalismo galego, 
que primeiro se opuxo á cooficiali-
dade, despois cismou contra a Lei de 
Normalización, logo encirrou a po-
lémica ortográfica, e, mesmo cando 
comezou a endereitar a derrota, foi 
incapaz de articular unha proposta en 
positivo. Pero se non houbo consenso 
de partida, coa reforma normativa de 
2003 e co Plan Xeral de Normaliza-

Coa adaxe do plurilin-
güismo púñase punto 
final á política de mí-
nimos, de buscar con-
sensos, de consolidar 
un chan para afincar 
os alicerces do galego 
co horizonte da norma-
lización lingüística, e 
estreábase a política de 
reforzar os teitos —os 
legais e os de cristal— e 
apagar os horizontes 
do galego.

ción de 2004, gobernando Fraga con 
maioría absoluta, acabou fraguándo-
se un consenso de chegada. Ata que, 
coa derrota electoral do vello patrón en 
2005, o PP de Mariano Rajoy puxo 
en cintura ao homónimo de Galicia, 
pasando as súa rendas ás mans de 



Feijóo. A partir daquela impúñase a 
sintonía con Madrid, o lugar simbóli-
co onde a dereita española se atopaba 
en volcánica mutación desde un con-
servadorismo moderado a un desen-
freado radicalismo neoliberal, desde 
un nacionalismo español en proceso 
de asunción das realidades autonó-
micas a un españolismo de vello cuño, 
vociferante e belixerantemente recen-
tralizador.

Núñez Feijóo aproveitou o mo-
mento, montou na onda daquela 
enorme fake new da “imposición do 
galego”, axitada pola alt-right entón 
emerxente, e surfeouna na táboa da 

“liberdade de lingua”. Aquilo foi che-
gar e encher. Algún día haberá que 
preguntarse por que un discurso tan 
enganoso como o articulado sobre 
aquelas imposturas se difundiu tan ra-
pidamente, por que resultou tan efi caz 
e por que calou tan fondo en amplos 
sectores sociais. A non ser para quen 
subscriba teorías conspiratorias, non 
abonda con aludir aos servizos, certos 
e dolosos, dos medios de comunica-
ción máis potentes. Probablemente, 
a campaña contra o galego non res-
pondeu a unhas conviccións ideolóxi-
cas fortes, nin por parte do líder nin, 
moito menos, por parte do seu parti-
do, pero atopou terreo aboado tanto 
no malestar dos círculos dirixentes 
da economía do país, monolingües 
en castelán e amolados polo crecen-

te prestixio social que o galego esta-
ba adquirindo, canto nos prexuízos 
diglósicos, vellos e novos, arraigados 
e fl orecentes, de determinados secto-
res da poboación (por caso, entre al-
gúns neofalantes urbanos do castelán). 
Pero, sobre todo, atopou un aliado 
poderosísimo na ideoloxía dominante 
do noso tempo: o neoliberalismo. 

Non é o momento de deterse a 
analizar como o reseso españolismo 
centralista deu en se remozar nas 
frescas augas do neoliberalismo, co 
afervoado contributo dun plantel de 
intelectuais antes progresistas. Pero 
non hai dúbida de que a batalla das 
linguas librada durante as últimas dé-
cadas en España e en Galicia non se 
pode entender sen ese contexto. Ora, 
a dereita galega tampouco voa tan 
alto. Conseguido o obxectivo, recupe-
rar o poder e reafi rmar a súa invete-
rada hexemonía, obrigou a reducir a 
presenza do galego no ensino, des-ofi -
cializou o galego na administración, 
afrouxando os requirimentos para o 
funcionariado, desinvestiu en política 
lingüística, deu continuidade en ver-
sión light aos aspectos máis inefi caces 
das antigas políticas, e deixou que o 
desalento cidadán e o furacán neo-
liberal fi xesen o resto. O tsunami da 
virulenta crise económica que arra-
sou o país trouxo ao primeiro plano 
outras urxencias máis prementes, e os 
danos para o galego pasaron a ser co-

laterais. Pasado o tempo e coas augas 
máis tranquilas, “pasou o que pasou”. 
Toca cubrir co veo do esquecemento 
todo aquel feo episodio. «Ben pen-
sado, talvez aquilo foi excesivo e ata, 
quen sabe, un tanto innecesario» —
bísballe a algún a súa mala conciencia. 
«É un incómodo recordo, pero ao fei-
to, peito. Morra o conto» —retruca o 
ego pragmático para acalar remorsos.

Pero a desfeita na política lingüís-
tica non pode explicarse só polas ini-
ciativas do Partido Popular. Se antes 
de 2009 o PSdG non se dotara dun 
discurso lingüístico minimamente só-
lido, e se o BNG non se acababa de 
aclarar, entre a inercia das consignas 
caducadas e a levidade das tácticas 
de caneo, o peor do conto é que dez 
anos despois estamos nas mesmas. 
(Nisto, a nova política é fume de pa-
llas). Se cadra, estamos peor, porque 
o idioma foi mirrando e a forza de re-
petirse pola falta de propostas, a deli-
beración pública limítase a proclamas 
ocasionais e rituais golpes de peito. O 
idioma galego ten un serio problema 
político. Pero, u-las propostas dunha 
política lingüística alternativa para o 
ensino, para a mocidade, cara ás no-
vas tecnoloxías, cara ao futuro dixital? 
O ciclo iniciado en 2009 continúa 
aberto... e o porvir vaise estreitando.

dossier: once anos en negro | lingua
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DOPAXE MEDIÁTICA
comunicación

Texto Luís Álvarez Pousa

Algún medio de comunicación dominante tira da axenda coa que Núñez 
Feijóo gañou as eleccións do 2009, cando solemnizou os seus mítins cun 
propagandístico contrato con Galicia que consistía principalmente en 
sacarnos da crise económica e minguar as cifras das persoas en paro 

que, dicía, eran tantas que “poderían encher 50 pavillóns deportivos”? 
Ningún. De facelo, caería o pano que oculta a  radiografía económica que 

o profesor Albino Prada describe e argumenta con datos ofi ciais no TN 
do mes pasado. En todos os principais indicadores, estamos peor que 

hai once anos. Malia todo, segue tendo máis alá e máis acá do Padorne-
lo fama de gran xestor. Unha contradición que engorda na medida en 

que profundamos no proceso de deconstrución ou desmontaxe ao que se 
entregou en áreas e sectores relacionados co noso estado de benestar, o 

autogoberno e a democracia. Entón? Algo terá que ver a dopaxe mediáti-
ca coa que se presentou ás tres convocatorias da última década.

En Destaque
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Mediante a entrega a 
fondo perdido de can-

do menos 21 millóns de 
euros, o presidente de 

Galicia e do PP, como 
anteriormente fixera 

o seu antecesor, veu 
asegurando a blindaxe 

que precisa para ses-
tear no poder á marxe 

da opinión pública, e 
o que aínda é peor, de 

costas ao parlamento e 
a democracia. 

Postos a analizar o 
fenómeno, partimos 
do que a día de hoxe 
comporta a utiliza-
ción do márketing e 
a manipulación de 

audiencias no ámbito da política. 
Contando unhas veces co silencio 
cómplice, outras coa eficacia desin-
formativa que producen os métodos 
e técnicas xornalísticas utilizadas 
entre nós polos medios de comuni-
cación, tanto os públicos (TVG e 
RG) coma os privados (prensa diaria, 
emisoras de radio e webs adosadas a 
ela). Se a ese mapa de control me-
diático interno, galego, lle sumamos 
o que por mor dunha ben calculada 
estratexia persoal comporta para el 
a sobreactuación (case sempre en-
volta en grandes doses de cinismo e 
trampas propias do mellor trileiro) 
coa que se manexa nos platós tele-
visivos e nos cenáculos madrileños, 
teremos a pista que máis e mellor 
nos axude a descifrar ese aparente 
misterio.

          
o control da ben pagá 
Na prensa diaria máis tradicional 
(todas as cabeceiras, agás Nós dia-
rio, que anda de estrea) e nas súas 
correspondentes terminais radio-
fónicas e dixitais, Feijóo instalou o 
mesmo sistema de control que lle 
deu a Fraga Iribarne plácidas le-
xislaturas á fronte da Xunta. Toda 
unha estratexia de doma e castra-
ción da que non souberon ou non 
quixeron librarse os empresarios da 
comunicación. Mediante a entrega 
a fondo perdido de cando menos 21 
millóns de euros (a cantidade que 
globaliza o calculado a partir das 
non sempre fáciles descobertas nas 

listaxes de convenios, contratos e 
publicidade institucional), o presi-
dente de Galicia e do PP, como an-
teriormente fixera o seu antecesor, 
veu asegurando a blindaxe que pre-
cisa para sestear no poder á marxe 
da opinión pública, e o que aínda 
é peor, de costas ao parlamento e a 
democracia. 

Ese perverso modelo de relación 
coas empresas privadas, e de manei-
ra especialmente intensa coa que 
ten unha posición dominante no 
país, La Voz de Galicia, asentou sobre 
a compravenda de información, un 
ben público, o que aparte de com-
portar altas doses de corrupción, é 
o que boicotea de maneira noxenta 
a función social e política da que se 
serve a Constitución para garantir 
o dereito de e á información veraz 
e o pluralismo. Velaí polo que a 
información xornalística non é un 
ben privado, por máis que teña esa 
condición a empresa que a produce, 
senón un ben público, estando xa 
que logo sometida a control social. 
Medios e xornalistas actúan unica-
mente de intermediarios, esenciais 
sen dúbida, para facelo posible. Coa 
prensa ben pagá, esa función social e 
esa mediación convírtense en papel 
mollado. Quen paga, manda.

Xusto cando somos vítimas 
dunha internacional da mentira -o 
imperio das fake news- e o acceso á 
información confiable e precisa é 
hoxendía, literalmente, unha cues-
tión de vida ou morte. A carga viral 
da desinformación que esa inter-
nacional produce a través das súas 
múltiples e globalizadas terminais 
non fará máis ca crecer se o xorna-
lismo continúa padecendo golpes de 
calor e de morte. Pero os intereses 

dossier: once anos en negro | comunicación
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económicos e estratéxicos son de-
masiado decisivos nos medios de 
comunicación actuais, e na prensa 
de papel de maneira especialmente 
dramática, como para renunciar a 
ese maná de diñeiro público. Nos 
editoriais, e nos enfoques que elixen 
polo xeral na presentación dos fei-
tos, reivindican ou ratifican todos 
eles os dogmas do neoliberalismo, 
pero non dubidan en acollerse ao 
patrocinio de quen manexa o orza-
mento público, e aos seus intereses 
persoais e de partido, para sortear 
as inclemencias do mercado.  

É polo que viñemos constatan-
do ao longo destes anos, e aínda 
con maior entusiasmo desde que 
Feijóo e o PP romperon augas elec-
torais baixo o paraugas da pande-
mia, como os medios tradicionais, 
totalmente desacomplexados, si-
lencian, minten ou distorsionan a 
realidade, alineándose con máis 
ou menos sutileza cos intereses de 
quen os sobre-financia. Ata o pun-
to de acoplarse á súa axenda diaria, 
abrindo portadas e informativos ra-
diofónicos co que a el e ao PP lles 
interese en base á súa utilidade na 
batalla do momento, convertíndose 
así nas súas terminais, sen cuestio-
narlles nunca datos, declaracións e 
enfoques. 

Téñense realizado estudos aca-
démicos que corroboran ese com-
portamento submiso das empresas 
xornalísticas co líder da dereita ga-
lega, co seu falso discurso -atribúese 
sen o máis mínimo rubor o papel 
dun constructor salvífico cando todos 
os indicadores económicos, políti-
cos e sociais o evidencian como un 
eficaz demoledor-, e co que algúns de-
nominaron con afán branqueador 

pecados de xuventude (os consumidores 
de prensa galega nunca poideron ver 
nas súas páxinas as fotos da proba 
que no 2013 publicou El País) e que 
en realidade son os que a un políti-
co que desempeñaba un alto cargo 
gubernamental nunca lle houberan 
perdonado nunha democracia seria: 
a vida de lecer que durante varios 
anos compartiu co narcotraficante 
Marcial Dorado, preso actualmente 
no cárcere de Villabona. Pero eses 
estudos nunca chegaron á opinión 
pública: xa se encargan os da prensa 
ben pagá de non airealos. 

Veu demostrando que é un efi-
caz demoledor do público, como bo 
militante que é da doutrina do neo-
liberalismo que profesan os aznares e 
casados desta hora. Cara fóra, e co 
obxetivo de romper a membrana 
que obstaculiza as aspiracións dun 
político periférico, enmascarouse 
coa careta dun  hábil imitador ken-
nediano, avivando o morbo mediá-
tico e político dunha suposta e irreal 
confrontación cos que gobernan 
a conventual de Génova, o que lle 
está dando un plus de telediario, 
véndose ao tempo beneficiado nas 
entrevistas polo desinterés e o des-
coñecemento que en Madrid teñen 
da súa mala xestión en Galicia.

os medios públicos, 
secuestrados 
O control directo que Feijóo ten dos 
medios públicos -a TVG e a Radio 
Galega- é a outra columna coa que 
soster o seu liderado e o seu poder. 
As denuncias de manipulación que 
unha parte moi considerable dos 
traballadores da CRTVG veñen 
facendo públicas desde o ano 2012 
ata hoxe, moitos deles particiando 

activamente nos chamados “venres 
negros” da protesta, nunca as deu 
por existentes. Sábese a resgardo 
dos medios privados, que reciben 
todos os anos contratos millonarios 
para os seus produtos audiovisuais, 
polo que tampouco se fan eco desas 
gravísimas acusacións. Nin sequera 
se deu por enteirado cando toda a 
oposición, de común acordo, lle pe-
diu explicacións pola descarada uti-
lización electoral que fixo da TVG 
durante os meses do estado de alar-
ma. Non acudiu máis ca unha vez 
ao parlamento, pero comparecía 

Ao longo destes anos, e 
aínda con maior en-
tusiasmo desde que 
Feijóo e o PP romperon 
augas electorais baixo 
o paraugas da pande-
mia, veuse constatando 
como os medios tradi-
cionais silencian, min-
ten ou distorsionan a 
realidade, alineándose 
con máis ou menos su-
tileza cos intereses de 
quen os sobre-financia.



cada dous días e en plan “aló pre-
sidente”-dúas horas en continuida-
de-, contraprogramando en horario 
de telexornal as roldas informativas 
que o ministro Illa e o científico Fer-
nando Simón daban desde a Mon-
cloa. Ou en competición horaria 
coas comparecencias semanais de 
Pedro Sánchez, ao que puña de vol-
ta e media cinco minutos despois de 
mostrarlle lealdade institucional na 
conferencia de presidentes.

Se alguén instrumentalizou elec-
toral e persoalmente a Covid-19 e a 
cantos a padeceron, xogando sem-
pre a bos (el e os seus) e malos (Sán-
chez e Iglesias) como se dun torneo 
e non dunha pandemia contaxiosa 
se tratase, ese foi Feijóo. Cos medios 
públicos en bandexa, forzando que 
os seus administradores atentasen 
contra un dos principios normativos 
que ordenan o seu funcionamento: 
o do dereito de acceso. Durante esa 
precampaña electoral televisiva, a 
outra media Galicia representada 
no Parlamento quedou marxinada, 
sen poder ter elementos de contras-
te cos que formar opinión a respecto 
dunha tan desasosegante emerxen-
cia sanitaria. Esa estratexia de ocu-
pación da TVG e da RG desbordou 

nesta ocasión todos os estándares 
de uso e abuso duns medios que se 
deben exclusivamente á cidadanía, 
pero non é nova. Outros gobernan-
tes articularon o modelo antes ca el. 
Pero ningún dos outros se atrevera a 
tanto: aprobar no 2011 unha nova 
lei de medios e mantela secuestrada 
desde entón. 

Todo o que de virtuoso conte-
ñen os seus artigos -desgoberna-
mentalización, elección por maioría 
reforzada no parlamento do direc-
tor xeral da Corporación, Estatuto 
profesional e Consello de informa-
tivos, contrato programa, dereito 
de acceso, consello asesor…, me-
teuno nun caixón do seu despacho, 
e ata hoxe. E se lle preguntan por 
ela, bota balóns fóra, cargándolle o 
morto aos do Consello de adminis-
tración, onde son maioría absoluta 
os catro cargos orgánicos do PP que 
el colocou a dedo. Ou ten a chule-
ría de contestar dicindo que el non 
ve a TVG. Non lle fai falta. Sábese 
dobremente protexido. Pola direc-
ción do ente e polos cargos interme-
dios que son cooptados de entre os 
profesionais máis dóciles, aplicando 
nos informativos —igual que nos da 
RG—o esquema de poder marcado 

desde San Caetano. Do Presidente 
para abaixo, sempre os primeiros, 
agás cando os da oposición se meten 
en silveiras: entón, leña ao mono. 
Para as tertulias, debates e cortes 
informativos, a cohorte de supostos 
expertos que, polas súas traxectorias 
e posicionamentos, non representan 
riscos de contra-facción ideolóxica.

Para colmo, a Junta Electoral 
Central prémiao regalándolle cuase 
en exclusiva o dereito de acceso aos 
medios públicos durante a campaña 
electoral. As restantes candidatu-
ras entran no reparto do minutado 
á maneira en que o fan os actores 
secundarios nunha película. Se ga-
ratir o pluralismo na TVG e na RG 
é concederlles aos que máis poder 
institucional teñen privilexios (de 
presenza e exposición ante as súas 
cámaras e micros) e dereito de per-
nada (escollendo comunicadores e 
formatos nos debates e nas conexión 
cos actos de campaña, que para iso 
xogan en casa), apaga e ímonos.

Quen dubida despois do dito 
que Feijóo e o PP chegan de novo 
dopados ao 12-X? 
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