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POSICIÓN DE EN MAREA NO PLENO DE INVESTIDURA 

DA X LEXISLATURA DO PARLAMENTO NACIONAL DE GALICIA 

 

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2016. 

 

Sr. Presidente,  

Señorías,  

Sr. candidato,  

Cidadanía de Galicia:  

 

Escribiu Porteiro Garea ao fundar a Irmandade da Fala de Compostela en 1916: “A 
conciencia do noso pecado. O primeiro, ser xustos: non botar a outros a culpa dos nosos pecados. 
Teñen dabondo cos seus”. 

Antonte nesta Cámara, o candidato popular dixo que os pecados que se puideron 
cometer nestes muros, expiaran nas urnas. Señor Feijoo, non bote a culpa á xente, hai 
pecados coma o paro, a desigualdade, a emigración e sobre todo a corrupción, que só 
comete quen goberna. 

Como o proceso electoral non absolve dos pecados, En Marea votará NON á súa 
investidura.  

 

Como o candidato aludiu no seu discurso ás Irmandades da Fala, será unha xusta 
homenaxe ao Centenario do seu nacemento a súa evocación, xa que constitúen para 
nós a primeira marea galeguista formada nas nosas cidades e vilas, mostra dunha 
sociedade civil inconformista que se une arredor da lingua, pero tamén dos problemas 
sociais e políticos de Galicia, que desembocará como proxecto político, no Partido 
Galeguista. 

 

 

I. O CAMBIO DE MODELO E AS SÚAS RESISTENCIAS. 
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Lois TOBÍO, diplomático e tradutor viveirense, coetáneo de PORTEIRO, compartiu 
con el as mesmas inquedanzas que hoxe trasladamos aquí, sobre como, igual cá hai 
unha centuria, a crise económica e social que vivimos en Galicia, no seu contexto 
estatal e europeo, provocou unha crise política e democrática.   

 

En efecto, a resposta dada dende as institucións europeas e as organizacións de 
acredores e especuladores financeiros internacionais -organizados arredor da Troika- 
a unha crise do capitalismo financeiro, incapaz de atender a súa propia voracidade, 
foi a de tentar saciarse a costa dos dereitos sociais da cidadanía, impoñendo recortes 
de gasto público e investimento en políticas de benestar que articulaban o que se 
denominara constitucionalmente como Estado Social.  

Deste xeito, fronte unha crise sistémica, non causada polas maiorías sociais, estas 
foron as grandes prexudicadas e as súas pagadoras, levando a cabo os poderes 
públicos o rescate dos bancos e o pago das débedas xeradas pola especulación de todo 
tipo, co diñeiro destinado a educación, sanidade e protección social. Houbo así un 
espolio dos recursos públicos destinados a coidar da xente a favor do peto dunha 
minoría egoísta e avarenta que se fixo máis rica durante estes anos, a costa de 
acumular para eles o que debía estar máis repartido entre todos. O resultado, 
cidadanía máis empobrecida e con menos dereitos, individuais e colectivos.  

Pero esta situación, para determinadas opcións ideolóxicas e políticas, non quere ser 
coxuntural, senón estrutural: é dicir, están conformes cun novo modelo económico e 
social. Un modelo no que podamos entrar en fase de crecemento económico -o que 
para o candidato é deixar atrás a crise- pero deixando destruído para sempre o Estado 
social e as políticas de benestar. É dicir, consolidando unha sociedade sen dereitos 
sociais: unha educación de calidade só ao alcance de quen poda pagala; un emprego 
sen dereitos laborais, con salarios de miseria que non sacan da pobreza; un paro sen 
prestacións para sobrevivir con dignidade; unha sanidade privatizada, copagada e 
lenta; unha vellez sen xubilación logo de toda unha vida de traballo, e cunhas 
institucións ás que as palabras solidariedade, igualdade ou xustiza resultan 
completamente alleas.  

A presente crise foi unha escusa para un cambio de modelo, para baleirar de contido 
un pacto social onde se redistribuían renda e riqueza para acadar para as maiorías 
sociais igualdade de oportunidades na vida, e onde os poderes públicos arbitraban 
esa distribución, intervindo na economía e fomentando valores como a convivencia 
ou a cultura. 

A aceptación das condicións da Troika obrigou aos que quixeron escoitalos, 
determinados partidos, a renunciar aos seus propios principios en favor dos marcados 
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por unhas institucións non escollidas democraticamente que obrigan a entregar 
dereitos a Parlamentos que si teñen lexitimación democrática, como lembra LUCIANI. 
Cando uns asenten a estas políticas impostas polo poder antisoberano e outros se 
absteñen, abríndolles de novo a porta, cando había oportunidade de pechala, fano non 
para saír dunha crise, senón para saír dun modelo. Para estabilizar e normalizar a 
desigualdade. 

Saen do Estado social, e constrúen o Estado neoliberal; saen dos dereitos e entran no 
darwinismo social. Saen das persoas e entran nos números; saen dos cidadáns e entran 
nos consumidores; saen da sociedade e entran no mercado. Saen en definitiva da 
cidadanía e entran na escravitude. 

 

Pero non todo ía ser doado para quen buscan subverter silandeiramente un modelo 
de benestar por outro insolidario e ruín: así nace o espazo social de ruptura con esta 
estafa, como hai cen anos as Irmandades romperon coa inercia política da época. 

Existe unha sociedade civil desacougada co cambio de modelo que pretenden os que 
apoian as receitas da Troika. Primeiro sentimos a indignación á que nos chamaba 
Stéphane HESSEL por facernos pagar á xente do común unha crise que ocasionaran 
outros, a costa de reducir gasto social e suprimir dereitos. Pero agora que vemos que 
o que se pretende é un cambio de modelo, organizámonos e comprometémonos, como 
nos reclamaba o pensador francés, un dos redactores da Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos, na defensa do ben común.  

Esta situación establece irreversiblemente unha marca divisoria entre os que apoian 
este modelo e os que cremos na solidariedade, na xustiza social, na igualdade, na 
cohesión social e cultural, en resumo, os que cremos que os poderes públicos deben 
servir os intereses das maiorías sociais, da xente do común. 

Existe unha crise política de representación, efectivamente, porque a sociedade civil 
se pregunta a que intereses serven os que nos gobernan.  

 

 

II. A SITUACIÓN DE GALICIA NO CAMBIO DE MODELO.  

 

Antonte o candidato esqueceu facer unha diagnose da situación actual do noso País. 
Tal vez non foi esquenzo, tal vez é a vergoña dun balance de goberno que deixa, tras 
oito anos de estabilidade parlamentaria, unha crecente inestabilidade social.  



4	
	

Unha ollada á Galicia do período Feijoo nos anos 2009-2016 deixa un triste balance 
dun País economicamente empobrecido, laboralmente precarizado, socialmente máis 
desigual, culturamente mais desgaleguizado e demograficamente minguado. En 
definitiva, un País máis inxusto para as súas xentes.  

O candidato esqueceu falar da Galicia real pero non se preocupe, xa o facemos nós. 

 

En materia económica, o candidato emprega o argumento de que o PIB medra para 
afirmar sen máis que a crise queda atrás. A realidade é outra e evidencia o paradoxo 
dun mal xestor: a economía galega sae da recesión pero a sociedade galega segue en 
crise. Só sairemos dela cando recuperemos as condicións de vida e de traballo que 
tiñamos antes de chegar vostede, e pola contra o candidato quere normalizar e 
estabilizar a destrución do estado do benestar e dunha autonomía anémica de 
prestacións sociais e de solidariedade.  

A Galicia  de hoxe é un país máis inxusto, máis desigual, máis pobre, con menos 
protección social, con menos dereitos laborais, con peores servizos públicos, con máis 
paro, menos salarios e maior precariedade laboral que a de 2008: 

1. Hai 207.000 persoas que  seguen sen traballo; 

2. Catro de cada dez asalariados cobran menos de 1.000 euros ao mes; 

3.  A metade da poboación asalariada é precaria; 

4. Un de cada catro galegos e galegas están en risco de pobreza ou exclusión 
social; 

5. Existen 72.000 fogares onde todos os membros están en paro. 

6. Temos as segundas pensións máis baixas do Estado. 

 

o PIB está xa en niveles similares aos de 2007  e sen embargo hai 110.000 asalariados 
menos. A mesma riqueza pero moito menos emprego e ademais de peor calidade: os 
traballadores cobran menos mentres que os beneficios empresariais medran máis. 

Tampouco se aproveita ese crecemento para aumentar os ingresos públicos, nin pola 
vía da actividade económica nin pola da progresividade impositiva: O seu sistema 
fiscal xera un reparto inxusto da riqueza, porque a redución de impostos para todos 
beneficia sobre todo aos que máis teñen.  

Somos máis pobres, o PIB por habitante non deixa de caer: se en 2009 era do 88 % da 
media de España, en 2015 xa é do 87 %. Non converxemos, senón que diverxemos, 
malia a caída da poboación, porque mingua aínda máis o peso da economía galega no 
total do PIB do Estado. 
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Menos actividade e, polo tanto, menos emprego e máis paro: hoxe hai 98.300 ocupados 
menos que en 2009. O máis preocupante é a análise da diferenza coa media española, 
porque Galicia é a comunidade coa peor evolución do emprego de todo o Estado: entre 
2009 e 2016 a poboación ocupada caeu en Galicia o 8,5 % mentres que en España o fixo 
un 3 %; é dicir, a destrución de emprego multiplica por case tres veces a media do 
Estado.  

A medida estrela do candidato en materia de emprego é crear ata 2020 oitenta mil 
empregos.. eses son menos dos que se destruíron dende que vostede chegou.. aínda 
supoñendo que o consiga.. tres lexislaturas para volver ao nivel de emprego de 2009?  

Estes días as traballadoras e traballadores de EXTEL, Viriato ou o Banco Pastor, 
protestan pola perda dos seus postos de traballo, ten oportunidade de comezar co 
emprego atendendo as súas demandas. 

 

A desigualdade salarial aumentou o 40% por culpa do recorte dos salarios e o aumento 
da precariedade e o traballo a tempo parcial non desexado 

A desigualdade de xénero tamén se fai patente no emprego: a taxa de ocupación 
feminina é un 5% inferior á masculina e as mulleres galegas perciben un 22% menos 
de salario por realizar traballos equivalentes aos dos homes. Nestas condicións unha 
muller galega ten que traballar 55 días máis ao ano que un home para gañar o mesmo 
cá el. 

Somos máis pobres e estamos máis endebedados, de onde saca o candidato unha 
redución da débeda como a anunciada antonte? É certo, estamos máis endebedados 
que antes, moito máis, ou sexa, os problemas da nosa economía agraváronse e en 
paralelo a débeda pública incrementouse, que xestión é esa? 

Contraer débeda ten que servir para cubrir necesidades e solucionar problemas, 
vostede incrementou a débeda o 250% e non solucionou nada. 

Ademais, vostede aplicou un enorme recorte ás contas públicas, chegando a unha 
caída dun 33% en termos reais do gasto destinado os servizos públicos e investimento 
dende o 2009 a 2016. Así hoxe temos un terzo menos de recursos para saúde; un terzo 
menos de recursos para educación; un terzo menos para políticas de emprego; un 
terzo menos para vivenda. Isto é, un terzo menos para cumprir os servizos básicos que 
xustifican a existencia da autonomía e o goberno que vostede presidiu. 

Ese é o grande mérito do candidato: estragar o sistema de benestar para tentar cadrar 
o déficit. Isto amosa que os recortes nas contas públicas non son efectivos para reducir 
a débeda. Vostede fixo o contrario a unha política de reactivación económica, algo que 
pode recoñecer ata un estudante de primeiro de economía. 

Como quere así que lle confiemos os nosos recursos? 
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No plano do autogoberno, a paralización da transferencia de competencias ao noso 
País revela un mal xestor que non cre na autonomía. Confórmase o candidato con dicir 
que non interviñeron a comunidade, coma se iso fose un logro, comparándose cos 
peores da clase, cando a súa función era outra, acadar cotas de competencia que 
permitisen á cidadanía de Galicia vivir mellor.  

 

Non nos foi tampouco mellor en materia lingüística. As súas políticas 
desgaleguizadoras do ensino, que tiveron como bochornoso emblema a prohibición 
do ensino das matemáticas en galego, foron ben eficaces, e así ten vostede a dubidosa 
honra de ser o presidente da Xunta que acadou a maior redución do número de 
falantes da lingua propia de Galicia, conseguindo por primeira vez na historia que o 
galego sexa só predominante entre os maiores de 50 anos. 

Que lle fixemos os galegos e galegas para que nos trate así? Saiba que as Irmandades 
articularon a sociedade civil para defender a lingua fronte a políticos coma vostede, 
que a pretendían reducir a unha expresión folclórica, como xa denunciara Manuel 
Antonio no seu célebre Manifesto Máis Alá. 

Como lle imos confiar ao candidato a nosa lingua?  

 

A sanidade galega sufriu a era Feijoo con especial dramatismo, negando o dereito á 
saúde a amplas capas de poboación, chegando ao extremo de estar, a día de hoxe, 
dous altos cargos da administración sanitaria imputados por prevaricación 
administrativa, por denegar medicación a varios enfermos de hepatite C non por 
criterios médicos, senón burocráticos, por conveniencia de cadrar as contas da 
Consellería. Un deles, Félix Rubial, segue á fronte da Xerencia do Hospital de Vigo. 

Son as terribles consecuencias de tratar o servizo público sanitario como unha 
empresa e non como un dereito fundamental. En efecto, o PP introduciu un cambio 
de modelo sanitario baseado no negocio, privatizando a xestión dunha parte crecente 
do sistema, despezando o maior activo que temos de garantir a cohesión social 
mediante unha saúde integral de carácter universal.  

Expresouse en termos relixiosos coa expiación dos seus pecados, e así lle retrucamos: 
para nós a sanidade pública é sagrada: non é un negocio, é un servizo público que 
garante dereitos esenciais como a vida e a saúde, por iso debe estar xestionada 
integramente polo poder público. Pois ben, para atender este dereito básico o 
candidato reduciu un 21% o orzamento.  

Pensa repoñer os 1800 postos de profesionais da sanidade que destruíu ou cre que 
pode haber sanidade decente sen eles, para facer o mesmo traballo que antes? 
Sobraban antes ou faltan agora? 
 
Doutra banda, o empeoramento dos servizos na atención especializada por recorte de 
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persoal ten un efecto de transvase da atención cara á sanidade privada, buscando por 
esa vía novamente o negocio empresarial a costa da destrución do emprego público.  
Canto a medios, especialmente indignante é o caso da Área de Vigo. Mentres POVISA 
segue incrementando negocio e continúan os traslados a concertadas hai alas enteiras 
no Meixoeiro que acumulan máis dun ano de peche. 
 
Con estes feitos quere o candidato que lle confiemos a nosa saúde? 
 
O dereito fundamental á educación é outro dos esquecidos no discurso do candidato, 
tal vez porque é a chave para a formación dunha cidadanía libre, crítica e culta, e por 
iso tamén, molesta, e tamén porque o resultado serían recortes, desmantelamento do 
servizo e privatización crecente do ensino.  

Parécelle ben, 2300 docentes menos e 59 escolas públicas  suprimidas, mentres foron 
creadas 245 aulas no ensino concertado? 

Sumaremos a isto unha nova incapacidade de interlocución coa comunidade 
universitaria, e o seguidismo ministerial na aplicación da LOMCE e as súas reválidas?   

No sistema universitario galego nada fai albiscar un mínimo xiro nas políticas 
desenvolvidas nestes anos nos que se operou desde o goberno central e coa 
colaboración da Xunta unha auténtica contrarreforma universitaria que, xunto coa 
crise económica, conduciu as universidades a unha situación de precariedade 
financeira e perda de autonomía na xestión sen precedentes. 

A consecuencia da situación para a innovación é evidente: o I+D  galego supón o 0,90% 
do PIB, moi lonxe da media estatal (1,30%) e da media europea, que se sitúa en torno 
ao 2,10%. Somos a sexta comunidade con menor porcentaxe de investimento en I+D 
do Estado.  

Con estas cifras, como quere o candidato que lle confiemos a educación da xente 
moza? 

Na súa alocución sobre os Capuletos esqueceu mencionar que o orzamento destinado 
a cultura reduciuse nun 55%, caendo a edición de libro en galego o 43%, e 
producíndose unha asfixia da cultura de base no teatro, a música así como a produción 
audiovisual; isto si que é unha traxedia shakespeareiana. Paisaxe desolada e 
desesperanzadora, da que se salvan, iso si, o Gaiás e a Fundación Camilo José Cela 
(baixo sospeita de malversación de fondos), feitos que aproximan a súa política 
cultural máis ben ao xénero do esperpento.  
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Falou o candidato de enerxía. Como pode prometer un horizonte de enerxías 
renovables cando os seus mandatos foron os da súa parálise, cando do seu concurso 
eólico non se instalou un só MW ou cando non levantou a voz contra da reforma 
enerxética do ex-ministro Soria, que prexudicaba gravisimamente o desenvolvemento 
das  renovables?  

 
E o rural.. Cal foi a evolución do rural dende que goberna? Envellecemento, abandono 
e perda de servizos. O sector agrogandeiro e forestal perdeu 1 de cada 3 empregos 
dende que vostede entrou no goberno. Os datos do INE de decembro de 2013 
dicíannos que só o 4,68 % dos titulares de explotacións agrarias teñen menos de 40 
anos, e o 59% teñen 60 ou máis anos. 

  

A cidadanía de Galicia, as súas maiorías sociais, perderon con todos estes anos 
calidade de vida, dereitos, expectativas laborais e persoais, minguamos como 
comunidade humana.  

 

Esta é a Galicia real da que o candidato non falou antonte. 

 

 

 
III. O REXURDIMENTO DUN POBO QUE NON SE RESIGNA.  

 

Esta situación económica e social de Galicia na que nos colocan as políticas populares 
solivianta a unha importante parte da sociedade civil que, indignada, non se resiste a 
deixar que lle rouben a educación, a sanidade ou as pensións. 

A articulación dunha resposta cidadá, da que como galegas sabemos ben, pois xa en 
2002 tivemos que recoller coas nosas mans un chapapote do que non se ocupaban as 
autoridades (in)competentes, chegou axiña.  

Veu primeiro en forma de ocupación pacífica das prazas nun 15M que simbolizou a 
ansia civil por recuperar uns espazos e unha vida pública que lles estaba sendo 
furtada. Pero esta reacción espontánea tería unha continuidade, enviando unha 
mensaxe ben clara ás forzas políticas para que se unisen, dando lugar a ferramentas 
políticas como a AGE. Pero non abondaba, e en paralelo o movemento cidadán 
decidiu dar un paso máis e organizarse directamente en cidades e vilas, fundando 
unhas novas Irmandades, as Mareas municipais, que presentaron candidaturas da 
dignidade para recuperar os Concellos para a xente do común, e arrebatárllelas de 
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aqueles que con casos sonados e continuos de corrupción representaban a verdadeira 
antipolítica, atronando aínda os nosos ouvidos nomes como Conde Roa, ou 
operacións como Pokemon, tristes episodios que a nosa capital non merecía.  

Así foi como por toda Galicia máis de 70 candidaturas de Mareas municipais, que hoxe 
suman máis dun cento, levaron de novo a dignidade á política dos Concellos, 
pensando no interese do ben común da veciñanza.  

Ao longo de ano e medio amosamos nas cidades do cambio, como Coruña, 
Compostela ou Ferrol pero tamén en vilas coma Cangas, Vimianzo ou Manzaneda que 
non prometemos o imposible. Puxemos unha renda social municipal en marcha; 
recuperamos para o público servizos como a auga, as bibliotecas ou as residencias da 
terceira idade, e somos máis eficientes que as privadas; demostramos que as ideas son 
a base dunha nova realidade.  

Pero o compromiso da sociedade civil organizada en marea cidadá non remataba aí. 
Cumpría traer ao Parlamento a voz da xente que non quere ese modelo social, laboral 
e político que vostedes propoñen. 

Por iso estamos aquí. En Marea representamos unha parte importante da sociedade 
organizada nunha expresión de dignidade colectiva, que persegue a defensa dun 
modelo social e de benestar que asegure o exercizo pleno das liberdades civís –como 
a de expresión ou manifestación-  e os dereitos sociais –como a educación, a sanidade 
ou o traballo- nunha democracia avanzada que respecte os dereitos nacionais  que 
como País temos e nos permiten escoller a forma en que queremos organizarnos 
politicamente e como exercemos o noso autogoberno –asumindo competencias sobre 
a AP-9 ou a inspección de traballo-  para asegurar o ben común nunha Galicia máis 
xusta.  

Neste proxecto colle aínda moita máis xente, porque está botando a andar. É normal 
que estean preocupados. 

 

 

IV. AS ELECCIÓNS.  

 

No contexto dunha sociedade civil galega emerxente, crecente pero recentemente 
organizada arredor de En Marea, tiveron lugar as eleccións do 25 de setembro, que 
deixaron un resultado electoral no que o 47,5% optou polo Partido Popular e outro 
52,5% non o fixo, un diferencial que non abonda para arrogarse a condición de 
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representante único do País polo candidato, máis aínda se temos en conta que  
abstención foi superior aos votos obtidos pola forza maioritaria.  

Isto non é negar o resultado electoral, senón clarificalo. Teñen vostedes lexitimidade 
electoral para gobernar, por suposto, pero o País é máis plural que a pretendida 
equiparación entre a súa persoa e Galicia, como fixo aquí antonte coma se fose o 
mesmísimo Rei Sol. 

Existe outro País que non se sente representado nesa noción de totalidade que o 
candidato pretende, nin no relativo á súa concepción rexionalista de Galicia nin ao seu 
modelo neoliberal e insolidario de sociedade.  

Nese espazo de inconformismo, a cidadanía de Galicia situounos como primeira forza 
política parlamentaria co 20% dos sufraxios, en posición de alternativa electoral e 
sobre todo, no que a nós máis importa, de alternativa social.   

A súa maioría electoral non é un cheque en branco nin unha tarxeta black. E antonte 
deu o candidato en pensar que ese era o mandato cidadán cando dixo que as eleccións 
expiaban os pecados cometidos nestes muros. Non. Terá vostede maioría, pero o 
rastro do seu pecado segue aí: o paro; a exclusión social; a desertización do rural; o 
devalo demográfico; a desigualdade de xénero; a perda de falantes; a mingua do 
autogoberno.. e a corrupción.  

Fronte a súa maioría parlamentaria, inzada de pecados sociais, seremos dende o 
primeiro momento a alternativa social dende a que construír unha maioría electoral 
para o futuro, xa que como sociedade civil continuamos acumulando forzas, xerando 
novas dinámicas sociais de participación e porque sabemos que tras a investidura de 
Rajoy e o aval obtido por acción ou abstención ao modelo social e económico inxusto 
que pretenden impoñer o PP e a Troika de destrución das políticas de benestar, hai 
máis xente que nos observa, como única esperanza para acadar un País máis xusto, ao 
servizo do ben común e non das oligarquías financeiras. 

En consecuencia, as eleccións obrigan a En Marea a:  

- Unha oposición ás súas políticas, nefastas para Galicia; 
- Unha fiscalización da acción do goberno, e sobre todo 
- A formulación parlamentaria da alternativa social que quere gobernar este País 

en 2020. 

 

Que sentido ten que En Marea se opoña ao candidato e formule unha alternativa 
dende o principio?  As democracias contemporáneas, dende a II Guerra Mundial, son 
máis que regras de maiorías e minorías, son democracias de principios, son 
democracias de valores e son democracias de dereitos. A sociedade confíalle a unha 
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forza política un poder para facer algo. A lexitimidade do poder reside en que este se 
utilice a favor do ben común, non en contra, como lembra HÄBERLE cos dereitos 
fundamentais. Teñen o poder para garantir liberdades e asegurar dereitos; se o 
utilizan para cambiar o modelo expoliándonos a educación, a sanidade, as prestacións 
sociais, a vivenda; se permiten e perpetúan a desigualdade de xénero e de 
oportunidades; se nos negan a lingua e o benestar social, se amordazan a nosa 
liberdade de expresión, a súa maioría política será ilexítima do punto de vista 
estatutario, constitucional e internacional.  

Poden escoller a forma en que cumpren estas tarefas. O que non poden facer é escoller 
non cumprilas. Ese é un uso ilexítimo do Poder, e nós estaremos aquí e na rúa dende 
o primeiro día para denunciar ese incumprimento e para formular unha alternativa 
que si se oriente a acadar, para a xente do común, unhas condicións de vida dignas.   

 

 

V. A ALTERNATIVA DE EN MAREA.  

 

En Marea representará neste Parlamento e no conxunto da sociedade, como 
ferramenta política de expresión dunha vontade de unidade popular, un proxecto 
nacional para Galicia baseado na democracia participativa e na xustiza social.  

Somos conscientes de que nós só representamos unha parte desa nación, que está 
formada por toda a cidadanía de Galicia, pero o noso proxecto quere ser inclusivo e 
obter a complicidade das maiorías sociais unidas por un sentimento de pertenza a un 
proxecto colectivo de convivencia solidario, que mira polo ben común.  

A nosa aposta polo dereito a decidir non é un compromiso nacional, é un compromiso 
democrático. Por iso pulamos porque o Estado recoñeza o seu carácter plurinacional 
e respecte o dereito de cada pobo a opinar sobre a súa forma de organizarse 
politicamente, como evolución natural do recoñecemento que xa no 78 se facía da 
existencia de nacionalidades históricas coma a nosa, que como sabe, debemos á 
aprobación do Estatuto de Autonomía do 36, impulsado polo Partido Galeguista e un 
Castelao, invocado tamén polo candidato, que fixo valer, ata o final, o carácter 
nacional de Galicia. 

Somos unha cultura política que entende a democracia de xeito participativo, no 
Parlamento e na rúa. Cremos nunha democracia con liberdades e con dereitos, 
baseada na xustiza social. Esiximos que as institucións democráticas recuperen o 
control sobre as decisións económicas  e que o FMI, o BM ou o BCE, que nós non 
escollemos, non nos marquen a política económica e social. Cremos nunha democracia 
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deliberativa, na que as nosas institucións aseguren e promovan a formación dunha 
opinión pública libre. 

 

En relación a estes principios En Marea formula as liñas políticas nas que baseará a 
súa acción parlamentaria e de transformación social sobre as cales procurará a 
concertación doutros grupos da Cámara.  

Autogoberno; cómpre desenvolver integramente o Estatuto de Autonomía e reanudar 
o proceso de transferencias paralizadas durante os mandatos anteriores. Así, ademais 
de presionar para poñer definitivamente a AP-9 ao servizo da xente que é espoliada 
diariamente polo seu uso, serán prioridades para nós as competencias en tránsito e 
seguridade viaria; marítima; a inspección de traballo ou os trens de cercanías. Todas 
elas orientadas á defensa dos nosos sectores estratéxicos e á vertebración do noso 
territorio.  

O financiamento autonómico debe estar asentado nos principios de autonomía 
financeira, responsabilidade, solidaridade territorial e soberanía fiscal. O control dos 
recursos xerados endoxenamente é clave para promover un modelo de 
desenvolvemento a medio-longo prazo. Débense de establecer unhas regras de xogo 
claras, que impidan que os territorios máis ricos leven a cabo o deseño dun modelo 
fiscal que prexudique ao resto. Tan revolucionarios principios foron xa defendidos hai 
máis de oitenta anos por outro fillo do galeguismo histórico, Alexandre BÓVEDA, 
defensa que o economista pagou co martirio. Hoxe, por certo, a súa neta defende coa 
mesma dignidade o ideario do seu avó dende as filas de En Marea. 

O financiamento local, do que hai unha posición unánime desta cámara, precisa a 
execución dese acordo, para rematar coa discriminación á que están sometidos os 
Concellos galegos.  

 

A vertebración do territorio é chave para a dinamización económica e para a 
prestación de servizos. É incomprensible que antonte o candidato anunciase a 
modificación da Lei de ordenación do territorio para adaptala á Lei do Solo. A 
ordenación territorial faise ao revés: primeiro planifícase o conxunto, establécense 
unhas directrices, que logo se desenvolven a nivel territorial e finalmente urbanístico, 
sendo este o último chanzo da planificación, e non o primeiro. Mentres non 
comprendan o País como conxunto seguirán a facer leis que só servirán para fomentar 
a especulación e o crecemento desordenado, e non poderán atender as necesidades da 
poboación, urbana e rural.  Neste apartado apostamos tamén pola comarcalización de 
infraestruturas e servizos esenciais. 
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O galego como elemento de cohesión social e cultural debe ser promocionado e non 
perseguido polos poderes públicos. Cómpre a derrogación inmediata do mal 
chamado Decreto do plurilingüísmo e deben desterrarse os prexuízos que aínda 
existen cara a nosa lingua, infundidos pola administración: non pode expulsarse o 
galego da escola e logo pedirlles ás familias que o falen.  

A loita contra a corrupción debe traducirse en medidas efectivas de transparencia e  
rexeneración. Queremos unha lei galega de lobbies, para que todas e todos saibamos 
quen tenta presionar ao executivo na elaboración das leis e das políticas públicas, o 
que logo explicaría que fan exministros e exconselleiros sentados nos consellos de 
administración de coñecidas empresas que operan en Galicia. Igualmente en materia 
de Xustiza cómpre a disposición de máis medios materiais e humanos que faciliten a 
investigación de delitos relacionados coa corrupción administrativa. En clave de 
transparencia, queremos a verdade sobre a fusión e o espolio das Caixas de Aforros, 
porque igual cá no caso do accidente de Angrois, temos dereito a ela. 

A inclusión da igualdade de xeito transversal é imprescindible para mudar a 
sociedade actual. É preciso incluír a perspectiva feminista en todas as políticas 
galegas. A tal fin, en clave de loita contra o machismo cómpre dotar de orzamentos 
suficientes para o pleno e efectivo funcionamento da Lei Integral contra a Violencia 
de Xénero, e máis a elaboración dun Plan de emerxencia para acabar cos feminicidios. 
En clave de igualdade de oportunidades, o goberno debe implantar decididamente a 
Lei sobre titularidade compartida das explotacións agrarias; levar a cabo políticas 
activas de emprego feminino, e rematar co desprazamento das tarefas de coidados 
cara ao ámbito privado e familiar, que recae principalmente nas mulleres.  

A igualdade tamén supón a ampliación de dereitos civís a toda a poboación, por iso 
instamos ao futuro goberno a que traballe nunha Lei Integral de Identidade de Xénero 
de xeito acordado coas asociacións LGTBI de Galicia.  

O exercicio da dignidade cidadá comeza por unhas condicións vitais mínimas, por 
iso demandamos como acción inmediata transversal a aprobación dun decreto de 
garantías sociais mínimas, que asegure o realoxamento en caso de desafiuzamento, 
calquera que sexa a causa (bancario ou arrendaticio); que palíe os casos de pobreza 
material severa e que evite a pobreza enerxética.  

O benestar persoal pasa por unha aposta sociosanitaria que tampouco estivo presente 
no discurso do candidato. Cómpre neste sentido desenvolver o Plan de “Estratexia da 
Inclusión Social de Galicia 2014-2020” e  facilitar economicamente aos Concellos para 
que deseñen e implanten programas e servizos máis humanos e normalizados en 
materia de asistencia social. 
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A educación é un dereito fundamental que debe asegurarse nun sistema público e de 
calidade, de acceso universal. Cómpre paralizar a aplicación da LOMCE e frear as súas 
reválidas; establecer a gratuidade dos libros de texto e un modelo de comedores 
escolares que permita a conciliación da vida familiar e laboral e no rural eviten 
desprazamentos innecesarios aos rapaces, como reclamaba xa Elvira BAO, mestra que 
chegou a ser Secretaria da Irmandade da Fala coruñesa, aló polo 1918.  Debe haber 
oferta educativa pública asegurada, non suplida pola concertada, e en nome da 
igualdade deben suprimirse a subvención aos centros que segregan por sexo.  

A cultura tamén é esencial no desenvolvemento dunha sociedade avanzada, por iso 
débese recuperar a porcentaxe do orzamento a este fin a niveis do 2008 (1,23%), 
redistribuíndo os recursos en base a criterios obxectivos  que non vulneren os dereitos 
sociais e culturais  e que poidan ser avaliados externamente.  

 

A sanidade require de actuacións urxentes para recuperar o seu carácter de servizo 
universal básico. Cómpre a paralización inmediata do proceso de privatización de 
servizos aínda públicos, e o establecemento dun plan ordenado de rescate dos que 
están en réxime de concesión, comezando polo Hospital de Vigo. Igualmente debe 
acordarse a resolución inmediata dos contratos en que as empresas estean 
incumprindo as súas obrigas contractuais, de xeito que revertamos para o sector 
público o réxime de prestación sanitaria completo. A saúde non pode ser nunca máis 
usada como un negocio no que as empresas se lucren da nosa enfermidade.  
 
Débese postular a eliminación do repago farmacéutico para pensionistas, así como a 
exclusión sanitaria de calquera colectivo social. A colaboración coa sanidade privada 
non pode conlevar o desmantelamento do sistema público como acontece agora, 
renunciando a construír centros como o do Hío ou a dotar servizos como o de 
Hemodinámica 24 horas no HULA. A Consellería debería elaborar un plan urxente de 
redución de listas de agarda e realizar un emprego óptimo de instalacións –incluída a 
apertura de camas- así como acometer unha mellora da atención primaria, que se 
ocupe singularmente da atención no medio rural.  
Existe un deterioro prestacional en servizos sensibles que debe ser atendido mediante 
un Plan Galego de Saúde Mental, un Plan de prevención do Suicidio e a integración 
da prevención e atención das adiccións no SERGAS, sistema que debe garantir tamén 
o exercicio do aborto nas súas instalacións con todas as garantías. 
Todas estas actuacións requiren unha recuperación paulatina das prazas destruídas 
na Sanidade ao longo de toda a lexislatura. 
 
A atención ao Medio rural require actuacións eficaces do goberno galego. Precisamos 
unha aposta por unha industria de transformación láctea participada pola 
administración e coa implicación dos/as gandeiros/as; a posta a disposición de terras 
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que aumente a superficie agraria das explotacións mediante a revitalización do Banco 
de Terras e un Plan Forestal racional non baseado no monocultivo do eucalipto, senón 
na multifuncionalidade do monte.  
 
Unha política industrial con futuro obriga a coordinar a posta a disposición de solo 
mediante un banco de parcelas industriais cun Plan de investimentos. A política 
enerxética debe pular pola recuperación da posición punteira que tanto a nivel 
industrial como de produción eléctrica tiña o sector eólico antes de que o candidato a 
estragase, paralizando un ámbito que hoxe podería ser líder a nivel mundial e que foi 
condenado á creba e á deslocalización. Os novos parques deberán levar aparellados 
compromisos reais de investimento industrial na comarca onde se instalan, para crear 
emprego e riqueza, e fixar poboación no rural. 
 
 
Un apunte para rematar este capítulo propositivo da nosa alternativa. En Marea 
consideramos que o devalo demográfico e a desertización do rural son simples 
síntomas do abandono dun País por parte duns gobernantes que non cren nel. Creen 
condicións laborais dignas para que a xente non teña que emigrar, restablezan dereitos 
universais como a educación, a sanidade e a asistencia social en todo o territorio, 
estimulen a economía produtiva en todas as comarcas, vertebren o País pensando na 
xente e verán como axiña florecerán os sorrisos das nenas e nenos en cidades e vilas, 
sen necesidade de ridículas medidas electoralistas como o seu sucedáneo das caixas 
finlandesas. 
 

VI. A CONSTRUCIÓN DA ALTERNATIVA. A DEMOCRACIA COMO 
TOTALIDADE. 

 

Réstame explicar como levará a cabo En Marea o seu programa, nun contexto de 
maioría popular. É doado, no Parlamento e na rúa.  

Para nós a democracia é todo o que pasa na sociedade, non só no Parlamento. O 
candidato rexeitaba antonte as manifestacións de conflito e descontento, porque 
prefire un País submiso e silencioso. Cae na tentación denunciada por BOBBIO de 
reprimir as necesidades sociais en vez de satisfacelas. Por iso aproban leis mordaza e 
manipulan os medios de comunicación públicos. Para crear unha aparencia de 
consenso social que non existe. Porque saben que cando o descontento se espalla, o 
seu poder se tambalea.  

O Parlamento non é a única manifestación de democracia, e sábeo. Tal vez teña aínda 
moi presente como como foi vostede derrotado por unha maioría social, sen 
necesidade de maioría parlamentar, na votación cidadá da Lei de acuicultura; ou como 
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botaron por terra os seus plans coas transnacionais da industria megamineira 
contaminante; ou no ámbito do Estado, como o seu compañeiro Gallardón foi tamén 
derrotado e dimitido na súa tentativa de lei contra o aborto.  

Exemplos non faltan, e si, teñen razóns para estar preocupados, porque En Marea vai 
levar a cabo o seu programa tamén na rúa, explicándoo activamente e articulando a 
esa maioría social que transformará este País dende abaixo, espallando mareas como 
Irmandades por cada recuncho de Galicia. A democracia é máis que votar cada catro 
anos, é traballar seguido para que o mundo cambie e todas teñamos maiores 
oportunidades de vivir mellor.  

Por iso estaremos nos barrios das nosas cidades, nos polígonos industriais, no agro, 
no mar, nas rúas, nas prazas, nas aldeas e nas vilas, porque alí está a nosa xente. Xente 
que sofre, que traballa, que ri, que namora, que loita, que soña.  

Xente común que espera da política un alento, un reforzo, un apoio; que espera que 
cando hai  abusos dos poderosos, un goberno digno de representalos se poña do seu 
lado e os defenda. Xente que só agarda do seu goberno que lle facilite unhas 
condicións de vida dignas. 

Vostede cargue cos seus pecados non expiados, que nós coseremos en segredo, como 
facía Micaela CHAO na Fábrica de tabacos da Coruña, as esperanzas e ilusións da 
xente en Irmandade, e imprimiremos nas conciencias, como facía María 
MIRAMONTES en Compostela, os valores da dignidade cidadá e a defensa do ben 
común.  

Queremos construír un País máis xusto, onde a xente teña máis doado ser feliz. 

Se non podemos construílo dentro do Parlamento, farémolo fóra.  

Alí é onde vive a nosa xente.  

Dixen.  

 

Luís Villares Naveira.  

Voceiro Parlamentario de En Marea. 

 


