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Acostumase a tra-
tar e expoñer o
problema da

pobreza como algo un tanto
remoto, propio de outros paí-
ses e continentes, e tan so
excepcional aquí, entre nos.
Non hai dificultade para con-
templar imaxes e ter coñece-
mento de detallados informes
sobre a pobreza e os seus
derivados noutros lugares, e
mesmo contribuír economica-
mente para “erradicar a
pobreza no mundo”.
Recibimos información tran-
quilizadora sobre o crece-
mento da nosa economía,
mentres contemplamos o
espectáculo patético das
“pateras” transportando seres
desesperados tentando che-
gar o noso país e acadar así o
seu soño de Europa, aínda a
risco de perder a vida.

Pero sabemos que a
pobreza está tamén aquí, por-
que e visible, non só nos
barrios marxinais das sete
principais cidades galegas, e
máis preto, nos lugares máis
insospeitados, entre os nosos
propios veciños. En termos
estatísticos non é fácil medir
ou contar a pobreza. A Unión
Europea considera pobres os

que teñen ingresos inferiores
o 60% do salario medio do
país, pero se temos en conta
que os salarios en Galicia
sitúanse nun 15% por debai-
xo da media española, e lóxi-
co concluír que a cifra resul-
tante será distinta en función
de se o salario medio de refe-
rencia e o de Galicia ou o de
España, sen esquecer que os
salarios reais están descen-
dendo en paralelo a uns
beneficios cada vez máis
altos por parte das grandes
empresas e das entidades
financeiras, de xeito que a
referencia o salario medio
para determinar a porcentaxe
de pobres pode resultar dis-
cutible. Máis razoable parece
falar de reparto da renda ou
da riqueza dispoñible entre
outras variables.

O problema agrávase polo
feito de que a mundialización
neoliberal da economía con-
centra cada vez máis a taxa
de ganancia empresarial en
corporacións económicas
internacionais, que non só
eluden obrigas fiscais, senón
que nin recoñecen nin acep-
tan obrigacións sociais deri-
vadas desa inxente acumula-
ción de riqueza, como non
sexa a de especular e no seu
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caso investir para producir
cos costos sociais mais bai-
xos posibles, e así conseguir
máis ganancias e acumula-
ción de riqueza, nunha espiral
que polariza cada vez máis a
realidade económica, cos
ricos cada vez máis ricos, e
os pobres cada vez mais
pobres. 

E da man da pobreza
camiña unha das súas conse-
cuencias mais evidentes: a
exclusión social, e a marxina-
lidade. Particularmente preo-
cupante resultan os efectos
negativos en sectores da
xuventude que acaban por
converterse en campo abona-
do para actividades o marxe
das normas de convivencia. 

Aínda que sutiles campa-
ñas de opinión, en consonan-
cia coa propaganda neolibe-
ral, tratan de transmitir a idea
de que a riqueza e filla de vir-
tude, e a pobreza culpa da
torpeza e da incompetencia
de cada un, o certo é que as
causas temos que buscalas
na política que regula as rela-
cións económicas e sociais
entre os cidadáns dun pais. O
paro, o traballo inestable e
precario, os salarios insufi-
cientes, a educación, a
saúde, a vivenda, a protec-
ción social e as pensións e
subsidios en caso de enfermi-
dade ou vellez, e en definitiva
a vontade ou non de partici-
pación en pé de igualdade na
riqueza do pais, e o que de
verdade está nas causas da
pobreza e das grandes dife-
rencias económicas.

Neste senso as políticas
económicas de incremento do
gasto publico en pensións e
servicios sociais amósanse
como imprescindibles. O
camiño inciado polo goberno
central coa Lei de
Dependencia, co incremento
do salario mínimo e das pen-
sións máis baixas por enriba
do IPC, e mellora das axudas
familiares, así como o anun-
cio da Xunta de Galicia de
establecer un complemento
económico para as pensións
non contributivas, vai na boa
dirección, sen esquecer que
estamos aínda lonxa da
media da Unión Europea en
porcentaxe de gasto social en
relación co PIB. Así mesmo e
preciso seguir impulsando
unha verdadeira política de
axuda o desenrolo dos países
máis atrasados, tanto por
parte de España, como sobre
todo a nivel  internacional.

Non vai a ser fácil, porque
a ofensiva para a reforma dos
sistemas públicos de pen-
sións e protección social
segue aberta en toda Europa.
As medidas adoptadas en
Alemaña pola coalición
gobernante, provocan un
rexeitamento frontal dos sin-
dicatos e sitúan o Partido
Socialdemócrata baixo míni-
mos históricos, provocando
un cambio na dirección deste
partido, e a dimisión do
Vicecanciller e Ministro de
Traballo  Franz Müntefering. 

Cando este número da
revista entra na imprenta,
Francia está paralizada por
folgas en rexeite das medidas

do goberno Sarkozy, e en
España os medios de comu-
nicación fanse eco dun “novo
un estudio” de La Caixa, que
presenta como “grande novi-
dade” diversas medidas a
poñer en práctica antes do
2.050 para salvar o sistema
público de pensións: Entre
elas a de ampliar a toda a
vida laboral o actual período
de computo (quince anos)
para calcular a base regula-
dora das pensións, o que na
práctica supón de levarse a
cabo unha progresiva reduc-
ción da contía das pensións
futuras; e tamén o atraso pro-
gresivo da idade de xubila-
ción ate situala nos 70 anos,
non pola vía de incentivos
voluntarios senón de xeito
imperativo, xeneralizado e
gradual (seis semanas máis
cada ano). Como vía principal
para acadar estes obxectivos
o estudio recomenda a “men-
talización” da cidadanía. 

No fondo, a loita contra a
pobreza, e a loita pola igual-
dade, e a loita por facer reali-
dade o artigo primeiro da
Declaración Universal dos
Dereitos Humanos: Tódolos
seres humanos nacen libres e
iguales en dignidade a derei-
tos....  Do que se conclúe que
a labor dos sindicatos, e dos
partidos políticos que se
reclaman de esquerdas e pro-
gresistas, teñen na loita con-
tra a pobreza e as receitas
que anuncian as políticas
neoliberaís un dos principais
desafíos
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Operíodo actual
comporta unha
serie de cambios

importantes que nembargantes
non parecera beneficiaria a
todos por igual. Así moit@s
cidadáns a pesares da época
de bonanza económica que
estamos a vivir atópanse, por
distintas razóns, nunha clara
situación de exclusión e marxi-
nación social: como veremos
os datos son inapelables. 

Resulta paradoxal, e tamén
arrepiante, que o crecemento
económico que coñece a socie-
dade actual non sexa quen de
eliminar –facer desaparecer-
dun xeito definitivo as situa-
cións de pobreza e desigualda-
de que viven un amplío número
de cidadáns galegos –a cuanti-
ficación exacta varía segundo a
fonte pero hai unha coinciden-
cia xeral en que son un número
considerable-. Unha realidade
que se apoia nunha distribución
desigual da renda e que non
diminúe de volume senón que
parece consolidarse no tempo

e no espacio. Como subliña
Carlos Gradín en Galicia estase
a dar unha situación de grande
desigualdade na distribución da
renda  tal que “o vinte por cento
dos galegos con maiores ingre-
sos cuadriplican os ingresos do
20 por cento mais pobre”, des-
igualdade que axuda a que “ao
redor do 14/15 por cento da
poboación galega, o que se tra-
duce en que hoxe unhas
400.000 persoas que residen
en mais de 130.000 fogares,
terían uns ingresos por baixo do
limiar da pobreza”.

Son pobres  segundo Xosé
Montes –e así o reflicte un estu-
dio feito pola organización
(CARITAS) que preside en
Santiago de Compostela- mais
de cincocentos mil galegos
–exactamente 575.450- que,
teñen diferentes rostros –nenos
e nenas, mozos e mozas, vellos
e vellas...- e que supoñen o
21,8% da poboación.  Deles o
40,3% atópanse nunha situa-
ción de precariedade social –os
que están entre o 35 e o 50%
do umbra da pobreza-, un 36%

nunha situación de pobreza
relativa –cunha renda mensual
entre o 25 e o 50% da renda
media dispoñible española- e
un 23,70% sitúase dentro da
pobreza severa   –os que dispo-
ñen do 25% ou menos de
renda media dispoñible- .
Familias que xunto a pobreza
agochan outra serie de graves
problemas tales como “a droga,
o alcohol, a delincuencia, os
malos tratos a mulleres e
nenos, a deficiente alimenta-
ción, ...”. Pero  “non teríamos
que falar de pobres senón de
empobrecidos” xa que “as
situacións de pobreza son crea-
das por situacións inxustas
dunha sociedade moi consu-
mista que non é capaz de ver
aos que van quedando no
camiño”.

Situacións inxustas que
abranguen especialmente os
cidadáns mais indefensos: si
hai algo que sensibiliza a moita
xente é a situación dos nenos e
as nenas no mundo actual.
Para moitos de nos, como pon
de releve Estela Mouriño “falar
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da infancia é mais que falar dos
países do Sur, ou de cifras que
moitas veces nos resultan afas-
tadas e alleas. A infancia está
no Norte e no Sur, e cada
rexión do mundo conta con pro-
blemáticas e necesidades dis-
tintas, pero todas elas con impli-
cacións no grao de cumprimen-
to dos seus dereitos”.  Se todos
estamos de acordo en que “a
situación dos nenos galegos
(...) non ten nada que ver coa
pobreza que podemos atopar
noutras partes do mundo (...)
probablemente a maioría dos
galegos e galegas opinen que a
nosa infancia está nunha situa-
ción excelente; acceso univer-
sal á educación e á sanidade,
servicios de prevención e pro-
tección da infancia... e isto é
certo en xeral, a maioría dos
cativos galegos gozan dunha
situación moi boa en canto a
servicios sociais e protección
de dereitos, pero ...... o informe
UNICEF “Pobreza infantil nos
países ricos” fala de que un
13,3% dos nenos e nenas
españolas vive na pobreza,
entendida esta como pobreza
relativa (...)” e, aínda que non
existe ningún estudio específico
sobre a situación en Galicia
pódese dicir que “un de cada
cinco nenos galegos vive na
pobreza”. Queda, xa que logo,
moito que facer para mellora-la
situación da infancia galega.

Unha pobreza que, como
sinala no seu artigo Ánxela
Troitiño, “non abordamos como
un problema de externalidades,
senón como  unha cuestión de
subsistencia e/ou dunha des-
igual distribución dos recursos”.
Nembargantes, “malia que a

falla de recursos económicos é
unha das compoñentes princi-
pais da pobreza, non é a única.
A pobreza constitúe un fenóme-
no multidimensional no que
conflúen carencias non so eco-
nómicas, senón tamén persoais
e sociais (saúde, habilidades,
cualificación, emprego, integra-
ción, vivenda...). Por eso as
actuacións de loita contra a
pobreza deben enfocarse
dende unha perspectiva inte-
gral, tratando de cubrir os dife-
rentes ámbitos que a orixinan”.
Aínda que existe unha dificulta-
de indubidable para  medir e
cuantifica-la pobreza –dende a
definición de quen é pobre, e
quen non o é ata a dispoñibili-
dade de datos fiables sobre o
tema- con rigor, os diferentes
estudios sobre a materia –orga-
nismos oficiais, entidades priva-
das, universidades, institutos,
asociacións sen ánimo de
lucro...- coinciden en afirmar
que a pobreza en Galicia aca-
dou unha intensidade notable e
afectan a unha parte importante
da poboación galega que dada
a súa situación económica,
colocación no mercado de tra-
ballo, xénero, tipo de fogar,
idade... sofren a exclusión e a
marxinación social: son pobres.

A exclusión e a marxinación
social son realidades que,
segundo reflicte o traballo de
Manoel Barbeitos, existen inclu-
so en situacións de bonanza,
de crecemento económico
como ven subliña a realidade
actual.  Unha realidade que nos
ensina que “non se pode, de
ningures, confundir crecemento
económico e riqueza con des-
enrolo humano (...) e un exem-

plo témolo en Europa onde as
maiores taxas de crecemento
económico- en térmenos de
PIB- teñen lugar en países con
elevadas taxas de pobreza e
índices de desigualdade, así
como maior déficit social
(Irlanda, Grecia, España, amais
de países do Leste europeo
como Polonia, Cheguia,
Bulgaria), en definitiva, menor
desenrolo humano”, que hai
moitos exemplos de países con
similares niveis de riqueza pero
con moitas diferencias a nivel
de desenrolo humano e progre-
so social xa que “aínda que é
verdade que non se pode lograr
reduccións sostidas da pobreza
sen un forte crecemento econó-
mico, o contrario non é certo: o
crecemento non beneficia
necesariamente a todos” .  Non
todos se benefician, hoxe en
día, por igual do crecemento
económico “xa que son as ren-
das de capital as que melloran
a súa participación na renda
nacional en prexuízo das ren-
das de traballo”, o tempo que
asistimos a un “desmantela-
mento e/ou esmorecemento
dos elementos protectores do
mercado de traballo e do tecido
social (..) e a unha estabiliza-
ción das bolsas de pobreza” 

Esmorecemento posto cla-
ramente de releve por Roberto
García quen no seu artigo
chama a atención sobre a
actual situación dos habitantes
do rural de xeito tal que non
pode por mais que preguntarse
se “vivir no rural = cidadáns de
segunda? (...)”. Un rural carac-
terizado por “a perda de explo-
tacións agrogandeiras, o des-
poboamento, a falta de servi-
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cios, a baixa renda agraria, o
abandono de terras agrarias e
forestais...”. Un rural no que
“unha das primeiras conse-
cuencias das dificultades eco-
nómicas das explotacións
repercutiu de xeito directo
durante moitos anos sobre as
mulleres”. Mulleres que amais
de traballar na explotación
agraria teñen que asumilas
“tarefas domésticas e o coidado
dos maiores e os nenos” o que
“da idea do pouco atractivo que
é para as mulleres a vida e o
traballo nunha explotación
agrogandeira. Sen seguridade
social en moitos casos e con
xornadas de traballo de sol a
sol, sen acceso ademais os
servizos de zonas urbanas.
Unha muller do medio rural ten
unha taxa de sobreactividade
do 36 por cento en relación a un
traballador do medio urbano”.

Por todo o anterior, e tamén
por que estamos nun mundo
cada vez mais interconexo, non
debemos os galegos esquecer,
como ven subliña Victoriano de
la Torre, que “nos achegamos
ao 60º aniversario da adopción
da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos e, malia isto,
a arela de acadar un mundo
libre da miseria e do temor
segue sen se converter en rea-
lidade para millóns de persoas
que viven na pobreza e ás que
se lles nega de xeito sistemáti-
co practicamente os seus derei-
tos humanos”. Os galegos
como cidadáns do mundo  non
podemos ignorar “que 800
millóns de persoas sufran mal
nutrición crónica ou que mais
de 100 millóns de menores non
teñen acceso a educación pri-

maria non son desgraciadas
realidades, son un escándalo
para os dereitos humanos”.
Compre, xa que logo, mobilizar-
se a prol do recoñecemento
universal dos dereitos humanos
xa que “a dignidade humana
universal so pode acadarse
mediante o respecto de todos
os dereitos humanos, os civís e
políticos, pero tamén socioeco-
nómicos, dende o dereito a
unha vivenda axeitada a integri-
dade física, ao acceso a infor-
mación, á liberdade de expre-
sión e á saúde”.
Desgraciadamente “os progra-
mas mundiais de desenvolve-
mento non teñen plenamente
en conta os dereitos de quen
vive na pobreza nin promoven
aínda o acceso universal aos
dereitos humanos. Con fre-
cuencia, estas persoas que
viven na pobreza non teñen voz
e son excluídas da toma de
decisións que determinan as
súas vidas, o desenvolvemento
con demasiada frecuencia
segue sendo algo que lles
sucede, non algo que se lles
consulta e segue apeas sen
avaliarse a incidencia que dito
desenvolvemento ten sobre os
dereitos humanos das persoas
que viven na pobreza”.

Compartimos a opinión de
que 2005 foi un ano importante
para Galicia: por vontade maio-
ritaria da cidadanía galega
púxose fin á un longo e moi
duro período de goberno con-
servador dando paso a un
goberno de esquerdas de quen
se espera introduza cambios e
leve adiante reformas que
sexan quen non soo de impul-
sar melloras na situación eco-

nómica da comunidade autóno-
ma senón, e sobre todo, de pro-
mover un desenrolo económico
equilibrado e xusto, eliminando
o tremendo déficit social que
arrastra Galicia en relación a
media nacional que, a súa vez,
está moi lonxe dos indicadores
medios na Unión Europea. Se a
economía mundial entrou na
segunda metade da década
anterior nunha nova fase
expansiva con efectos en todo
mundo –derivados da mundiali-
zación- o goberno conservador
galego –en liña co anterior
goberno conservador nacional-
non foi quen de aproveita-la
nova situación económica para
favorecer en Galicia actuacións
públicas e privadas que impul-
saran unha nova dinámica,
tanto a nivel económico como e
sobre todo social, a procurar
maiores doses de benestar,
calidade de vida, xustiza e pro-
greso social ós cidadáns gale-
gos.

Así, e como subliña Xosé
A. Gómez, “en Galicia, hai hoxe
400.000 persoas considerados
pobres polos seus baixos ingre-
sos (...) í este é o escenario que
presenta Galicia, a pesar do
progreso e o crecemento eco-
nómico acadados nos últimos
anos. A pobreza segue a ser un
mal que non somos quen de
superar, xa que a pesar da
corrección de desigualdades
que se está a dar dende hai
décadas, a realidade é que
temos unha sociedade moi
polarizada, onde a pobreza é
fundamentalmente un proble-
ma de iniquidade e de exacer-
bamento, ao longo do tempo,
das desigualdades”. Unha
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situación diante da que, segun-
do o autor do artigo  e como
secretario xeral, UGT-Galicia
asume as súas “responsabilida-
des, por iso queremos loitar
dende tódalas frontes, coa
firma convicción, de que a erra-
dicación desta doenza que nos
atinxe a todos, soo é posible se
todos colaboramos e reorienta-
mos o noso papel no sistema e
nesta loita en particular”.
Erradicación que esixe “un
cambio de escenario” que
“pasa por adoptar medidas
correctivas urxentes” xa que “o
mercado non é capaz de solu-
cionar soo” e “o panorama é
desalentador a pesar dos avan-
ces producidos nestes últimos
anos (...)  os datos non deixan
lugar a dúbidas” e “aínda que
se comece a albiscar unha
certa melloría relativa ao impul-
so de novas medidas correcti-
vas, non podemos evitar ser
escépticos (...) as medidas
paliativas das situacións de
exclusión son claramente
pouco efectivas, posto que non
son capaces de reverter as
duras situacións vitais das per-
soas as que a sociedade lle da
as costas ao excluír como
potenciais receptoras a moitas
persoas que viven por baixo do
limiar da dignidade humana”.
Por elo “as políticas que se arti-
culen arredor deste tema deben
ser totalmente transversais e
integradoras cos axentes
sociais e a Administración, para
establecer accións específicas
que se adapten a cada colecti-
vo desfavorecido. Pero con
carácter previo é preciso facer
unha análise diferenciada para
cada estrato de poboación
pobre, tendo en conta que por

debaixo do considerado, hoxe
en día, limiar da pobreza, exis-
ten diferentes grupos con distin-
tas necesidades, composición
e obxectivos”. Algo que do que
se da conta neste número de
CLARIDADE -nos traballos
anteriormente reflectidos- e do
que parece ser consciente a
nova administración autonómi-
ca que semella traer novas pro-
postas que supoñen notables
cambios en relacións a actua-
cións pasadas.

E como mostra de que “os
tempos están cambiando”
dous altos responsables e
representantes da administra-
ción pública galega dan a coñe-
cer neste número as súas pro-
postas e actuacións nos res-
pectivos campos de responsa-
bilidade.

Na primeira delas Ricardo
Varela subliña que o departa-
mento de traballo que el dirixe
consciente de que unha das
causas sociais da exclusión
social é o desemprego “quere
combatela de raíz poñendo a
disposición de todas estas per-
soas unha serie de medidas
recollidas nos acordos do
Diálogo Social, e mais concre-
tamente no acordo Obxectivos
e Medidas de Emprego de
Galicia”.  Subliña, pola súa
parte que o colectivo “mais pró-
ximo a exclusión social é o de
parados de moi longa duración”
e para estes e todos aqueles
desempregados que “non reci-
ben prestacións a Consellería
de Traballo no acordo sobre o
Novo modelo de Servicio
Público de Emprego de Galicia,
asinado coa Confederación de

Empresarios, UGT-Galicia e
CC.OO. de Galicia, incluíu unha
cuarta liña, a chamada <<sala-
rio de inserción>> (...) unha
compensación económica para
os demandantes que non perci-
ban prestacións, vinculada a
realización de actividades de
mellora da empregabilidade
incluídas no seu itinerario de
inserción (...) esta axuda equi-
vale ao 75% do IPREM (...)
100% nos demandantes con
cargas familiares”. Asemade
fala da necesidade de cambia-
lo modelo productivo herdado
que baseaba a competitividade
na dispoñibilidade de traballo
barato “que implica baixos sala-
rios directos, baixo nivel de pro-
tección, un mercado desregula-
do e unha capacidade case ili-
mitada para impor as condi-
cións de traballo, asentándose
no emprego precario” por outro
“modelo de empresas que
apostan pola mellora continua-
da dos productos e dos proce-
sos de producción, pola innova-
ción tecnolóxica, por productos
de mais valor engadido (...) polo
aforro nos custos laborais
apoiándose non nos baixos
salarios senón nas productivi-
dades elevadas”.   Como unha
mostra dos cambios introduci-
dos na política laboral o titular
de traballo subliña que “no ano
2006 modificamos a política de
fomento do emprego existente.
Así establecemos como requisi-
to para que as empresas acce-
deran os incentivos á contrata-
ción unha taxa de estabilidade
do 70% (..) en 2007 incremen-
tamos a taxa requirida ata o
72,5%”.  En definitiva Diálogo
Social, Acordos polo emprego,
Novo modelo de Servicio
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Público de Emprego para
Galicia, incremento do IPREM,
cambios apoiados na producti-
vidade do modelo productivo,
fomento da estabilidade e a
calidade no emprego, fomento
do emprego feminino propician-
do a apertura do mercado de
traballo ás mulleres naquelas
actividades que hoxe en día
están subrepresentadas... son
algunhas das medidas que
reflicten as novas orientacións e
novas formulacións en materia
de traballo que amosan, neste
eido, a realidade do cambio.

Na segunda, Mª Xesús
Lago deixa moi claro o novo
papel da administración auto-
nómica na procura do benestar
social dos cidadáns galegos. O
novo goberno declara que este
“non só ten (que garantir uns
servicios sociais públicos de
calidade) senón que debe
facerse cargo do desenvolve-
mento do sistema de servicios
sociais. Estes son os grandes
esquecidos dese mal chamado
Estado de Benestar. Así como a
educación, as pensións ou a
sanidade teñen desenvolvido
en moi distintas épocas a súa
cobertura no marco dun siste-
ma de garantías cidadáns, os
servicios sociais nunca foron
entendidos como o cuarto piar
do benestar, fundamentalmente
porque nunca se lles permitiu
situarse no mesmo plano e por-
que se entenden como algo
residual, destinado a colectivos
determinados e situados nun
plano de prestación graciable,
non de dereitos. Aquí cómpre
salientar ese discurso neolibe-
ral do sobregasto social. Os
servicios sociais existen porque

o estado ten a responsabilidade
de ocuparse da igualdade de
oportunidades e efectiva no
acceso ao benestar e á partici-
pación social de todos os seus
cidadáns e cidadás, de investir
en servicios sociais, en educa-
ción, en sanidade e, en xeral,
de investir en progreso, en cali-
dade de vida. E, por suposto,
os servicios sociais non se
poden entender illadamente
senón de deben camiñar da
man do emprego, da vivenda,
da educación e da cultura. Son
servicios para facer reais derei-
tos da cidadanía, polo tanto
están fora do debate de moito e
pouco gasto. Ninguén hoxe en
día cuestiona se o gasto en pro-
moción do emprego é moito ou
pouco, se o gasto en materia de
infraestructuras ou vivenda é
moito ou non. Ë un gasto nece-
sario.”.

A terceira entrevista diríxese
a presenta-la situación de
exclusión e marxinación de
diferentes colectivos sociais ó
través de coñecid@s represen-
tant@s e expert@s con respon-
sabilidades. Nela Carme
Avendaño sinala que “as dificul-
tades que estes colectivos des-
favorecidos” –con problemas
de drogodependencia- “teñen a
hora de conseguir un emprego
digno, sobre todo debido a
escasa formación da que xeral-
mente dispoñen, é o que ani-
mou a Érguete a crear unha
fundación a través da cal se
proporcione unha formación o
mais completa posible  e, como
obxectivo final, a completa inte-
gración social destas persoas”
para o que é necesario que
“toda a sociedade: civil e admi-

nistracións, partidos políticos,
sindicatos, etc... tome concien-
cia deste problema. O presente
é realmente preocupante, e no
futuro ou combatemos unitaria-
mente ou vai ser catastrófico
(...) Na actualidade, cunha polí-
tica de desviación dos auténti-
cos problemas que ten a socie-
dade teño a percepción de que
politicamente o interese dos
nosos representantes autóno-
mos e do goberno central dimi-
nuíu, dado que parece que
todos os problemas que ten a
sociedade son os que xera
ETA, e a oposición cubre o seu
papel só e exclusivamente con
este tema, arrastrando ao
goberno a unha desviación da
atención deste grave problema
que temos (...)”. A entrevistada
chama tamén a atención sobre
a necesidade de facer unha
reflexión profunda sobre as
políticas preventivas desenrola-
das en todos estes anos xa que
“a miña percepción é que o nar-
cotráfico que, como todos
sabemos, move cantidades
inxentes de diñeiro, vai sempre
por diante dos estados e das
sociedades, preparando e des-
envolvendo un marketing
sumamente efectivo e que
chega de xeito moi directo aos
ambientes de xuventude des-
mitificando o consumo, facén-
dolles crer que o alcol, axís ou
cocaína non son drogas aditi-
vas, e desviando a atención
dos mozos conseguindo que
sexan moito máis receptivos a
estas mensaxes que ás educa-
tivas e preventivas da escola e
a familia”.

Quenes coñecen de primei-
ra mano as situacións de preca-
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riedade e desigualdade son os
pensionistas. Como reflicte
Xesús Mosquera “a seguridade
social, e mais en concreto o sis-
tema público de pensións, reve-
louse como unha clave funda-
mental nas sociedades moder-
nas para loitar contra a pobre-
za, reducir as consecuencias
negativas da economía de mer-
cado entre as clases traballado-
ras e contribuír a unha mais
xusta distribución da riqueza”.
Un sistema que está ameazado
pola “ofensiva neoliberal” que
“en paralelo á presión sobre o
sistema público, promove os
fondos de pensións privados,
dependentes na maioría dos
casos das grandes entidades
financeiras multinacionais  (...)”
–procurando- “a progresiva
implantación dun modelo mixto
coa perspectiva de un sistema
público recortado e reformado,
con un sistema privado en
paralelo e en crecente progre-
sión”. Hai, xa que logo, dúas
concepción distintas que “orien-
tan a política económica e orza-
mentaria nun sentido ou no
contrario (...) avanzar no senti-
do de afianza-lo sistema públi-
co ou polo contrario facelo cara
a súa privatización e progresivo
desmantelamento”. Fronte a
esta disxuntiva o autor subliña
que “compre non esquecer que
a Seguridade Social, o Sistema
Público de Pensións coa súa
Caixa Única e o seu Fondo de
Reserva, ademais de poderoso
factor de solidariedade entre
individuos e territorios é hoxe
un dos grandes eixes sobre os
que se articula o Estado
Español. Debilitar este modelo,
fraccionalo, privatizalo ou ven-
delo as multinacionais, e tanto

como debilitar, fraccionar ou pri-
vatizar unha parte substancial
do estado e do propio pais”.  

Tamén sofren esta desigual-
dade outros colectivos sociais
como as persoas con discapa-
cidade. Tal e como subliña Anxo
Queiruga “aínda que tódolos
cidadáns teñen dereito a edu-
cación non obrigatoria non exis-
te regulación en materia de
establecemento de apoios e
isto agrávase se falamos de
persoas cun grado de discapa-
cidade elevada. Soamente  as
persoas dependentes cun ele-
vado nivel económico poden
costearse a súa educación o
mais normalizada posible”. E
esto é así, entre outras razóns,
por que en España –e por
extensión e ampliación en
Galicia- o gasto social destina-
do a atención de persoas disca-
pacitadas e dos mais baixos da
UE25 o que leva a que “os
niveis de formación e emprego
das persoas cunha grande dis-
capacidade sexan moi baixos,
incluso comparados cos niveis
de formación e emprego das
persoas con discapacidade non
dependentes”. Esta escaseza
orzamentaria resulta mais
grave a nivel galego xa que “a
dispersión xeográfica e o enve-
llecemento da poboación traerá
como consecuencia que as
necesidades orzamentarias
sexan maiores, e todo iso unido
a que partimos dunha situación
con menos recursos que outras
Comunidades Autónomas. Os
presupostos son unha cuestión
de compromiso social. E preci-
so que a clase política, os axen-
tes sociais e a poboación en
xeral asuman que se trata

dunha inversión, non dun
gasto”.

A mundialización trouxo
consigo un auxe dos move-
mentos migratorios que, no
caso galego, teñen unha dobre
dirección. Si durante moitos
anos Galicia foi coñecida por
ser terra de emigrantes –de
galegos que ían a procura de
mellores posibilidades de vida e
traballo noutros países- na
actualidade e sen deixar de ser
un pais de emigrantes Galicia é
tamén un pais receptor de inmi-
grantes. Como ben subliña
Xesús R. Copa “dende hai uns
poucos anos o cambio é radi-
cal. España é, tralos Estados
Unidos, o maior pais receptor
de inmigrantes do mundo, tanto
en cifras porcentuais como
absolutas”, unha dinámica na
que   participa Galicia aínda
que, forzoso é dicilo, nunha par-
ticipación modesta (2% da inmi-
gración total) aínda que crecen-
te. Digamos que dende a pers-
pectiva das persoas emigrantes
“sexan cales sexan as deci-
sións de migrar, as consecuen-
cias desa decisión provocan un
cambio substancial na vida des-
tas persoas (...) na migración
non hai un efecto chamada,
sempre hai, sempre houbo,
sempre haberá, un efecto
saída, un efecto fuxida dunha
realidade sen futuro no país de
orixe cara unha realidade distin-
tas no país de acollida, que
hoxe coa globalización, coa
mellora das comunicación e
coa da televisión e o unicultura-
lismo audiovisual permite coñe-
cer, ou pensar coñecer, dende
calquera curruncho do mundo,
como se vive nos países des-
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envolvidos. Independentemen-
te de que logo xurda a dura rea-
lidade da marxinación, das difi-
cultades de vida, da integra-
ción. O que chama a emigrar
son as enormes desigualdades
dunha orde mundial inxusta,
asoballante, que fundamenta a
prosperidade dalgunhas zonas
na pobreza doutras, ou que
lonxe de poñer remedio ás cau-
sas iniciais da migración, pre-
tende centrarse so nas conse-
cuencias non desexadas desta”
esquecendo que “os inmigran-
tes son un dos colectivos mais
vulnerables e polo tanto sofren
moi directamente a exclusión”. 

Desigualdade e pobreza
que, como pon de releve María
Luísa Rodríguez, “dentro do
mercado laboral é maior no
caso dos desempregados e
nos inactivos, pero non exclusi-
va deles que tamén se da nos
que teñen traballo” (...). Unha
pobreza que “non so abarca
aos pobres en sentido estricto,

tamén as persoas que estando
incluídas no mercado de traba-
llo caracterízanse por ter unha
relación laboral de inestabilida-
de, inseguridade e de baixos
salarios. Peor aínda o teñen os
excluídos do mercado de traba-
llo, xa sexa como desemprega-
dos ou como desanimados
dentro da categoría de inacti-
vos”. ”. Unha desigualdade e
unha pobreza que, xa que logo,
esixen unha resposta sindical
(ISCOD).

En definitiva, e independen-
temente da súa exacta cuantifi-
cación, hai unha opinión ampla-
mente estendida e compartida
de que a desigualdade e a
pobreza son, hoxe por hoxe,
graves problemas en Galicia
posto que afectan a un número
importante de persoas sendo
as súas causas variadas pero
todas elas cunha mesma raíz: a
exclusión e a marxinación
social.
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Sobre a distribución da renda en Galicia

Carlos Gradín Lago
Departamento de Análise Económico.Universidade de Vigo

Dende o equipo da análise da distribución da renda en Galicia, levamos un tempo botando unha
ollada a como se distribúen os recursos entre os galegos e galegas, e nos últimos anos temos
avanzado significativamente no coñecemento deste fenómeno. Nun primeiro estudo1 analizaba-
mos a tendencia a longo prazo dende os anos setenta que é cando aparecen as primeiras enqui-
sas de fogares precisas para tal investigación no que constatamos que entre 1973 e 1991 “en
Galicia se produciu un considerable aumento do nivel de vida [...] cunha distribución dos recur-
sos máis equitativa, [...] se ben é de destacar, que as melloras distributivas se produciron en
maior medida nos anos oitenta. Obsérvase un estancamento na última década, agás na mellora
do colectivo de pobreza máis intensa”. Ademais engadíase que “tamén constatamos un profun-
do cambio no perfil socioeconómico das desigualdades e da pobreza. Sen que desaparecesen
aínda as formas de pobreza máis tradicionais, asociadas á avanzada idade e á inactividade labo-
ral ou á pertenza ás áreas rurais, destaca a aparición de novas formas de pobreza, máis asocia-
das cos problemas de inserción dos fogares no mercado de traballo. A pobreza tende a facerse
cada vez máis urbana e máis ligada a fogares novos, cun ou dous adultos con menores, cun só
perceptor de rendas...”. 
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Máis recentemen-
te outro estudo
abondaba na

distribución da renda en
Galicia, centrado neste caso
nun período máis recente, a
principios da presente déca-
da, e afondando na análise
da vertente territorial. Neste
estudo conclúese que Galicia
presenta unha gran diversida-
de socioeconómica dende
unha perspectiva territorial,
que ten como resultado un

nivel de ingresos dos fogares
máis alto nas áreas urbanas
(concellos de máis de 50 mil
habitantes), aínda que con
maior desigualdade, fronte a
uns ingresos máis baixos
pero tamén máis homoxéne-
os nas áreas rurais (concellos
de menos de 20 mil habitan-
tes)2.  Recollemos aquí algun-
has das principais conclu-
sións do estudo que comple-
mentamos con algún dato
máis recente doutro recente
informe3. 

Ingresos e diversidade
socioeconómica

En 2004 un fogar galego
obtiña en prometio 541 € per-
cápita, sendo esta contía
duns escasos 500 € nas
áreas comarcais da Coruña
Oriental e Occidental, na pro-
vincia Ourense (agás a
comarca da capital) ou Lugo
Sur, mentres que ascendía
ata os 600 € ou máis na maio-

1
Desigualdad, Pobreza y Polarización en la Distribución de la Renta en Galicia, de Carlos Gradín e Coral del

Río, publicado pola Fundación Barrié de la Maza en 2001. Os textos citados proveñen de “A distribución da renda
en Galicia: balance das tres últimas décadas”, artigo publicado na Revista Galega de Ciencias Sociais en 2003 que
recollía as principais conclusión do mesmo.

Esta é unha das conclusións dun recente estudo titulado La distribución de la renta en Galicia: Análisis territo-
rial de la desigualdad y la pobreza que publicou a Fundación Caixa Galicia en 2006 e que analiza as Enquisas de
Condicións de Vida das Familias do Instituto Galego de Estatística.

A Pobreza e a Exclusión Social en Galicia, Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, Xunta de Galicia, 2006,
elaborado por Carlos Gradín, Coral del Río, Olga Cantó e Francisco Azpitarte.
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ría das comarcas urbanas,
acadando o valor máis alto na
de Lugo (643 €). A desigual-
dade na distribución en
Galicia queda de manifesto
se consideramos que o 20
por cento dos galegos con
maiores ingresos cuadriplican
os ingresos do 20 por cento
máis pobre. O rateo é de 4,1
no conxunto de Galicia en
2004, pero é de polo menos
sete décimas máis elevado
nos concellos urbanos ca nos
rurais en 2002-04. Esta maior
diferenciación social nas
áreas urbanas ten moito que
ver coa estrutura demográfica
e produtiva que afecta ao
xeito no que os galegos obte-
ñen os seus ingresos. 

Unha característica que
ben diferenza á poboación
galega da do resto de España
e Europa é o seu excesivo
envellecemento. Nada menos
ca un 21 por cento da poboa-
ción da comunidade autóno-
ma ten máis de 65 anos, case
o dobre do que amosan paí-
ses coma Irlanda, Chipre ou
Eslovaquia (onde esta por-
centaxe é do 11-12 por cento)
e superando á de calquera
outro país da Unión Europea,
incluída España (onde a por-
centaxe é do 17 por cento).
Pero esta taxa en Galicia está
a agachar unha grande diver-
sidade territorial pois supera
o 30 por cento nas comarcas
de Lugo Sur e Resto de
Ourense, mentres que se
sitúa en niveis de escala máis
europea nas comarcas de
Vigo ou Santiago (15-16 por
cento). Unha consecuencia
desta diversidade de índices

de envellecemento é que nas
comarcas rurais ata o 38 por
cento dos ingresos dos foga-
res proceden de pensións,
como é o caso das dúas
antes mencionadas de Lugo
Sur e Resto de Ourense,
situándose por riba do 30 por
cento en tódolos casos de
áreas non urbanas salvo nas
franxas occidentais das pro-
vincias de Pontevedra e A
Coruña (21 e 26 por cento
respectivamente). Mentres,
estas porcentaxes baixan ata
o 16 e 17 por cento respecti-
vamente nas Comarcas de
Santiago e de Vigo, ou ata o
20-26 por cento nas da
Coruña, Lugo e Ourense,
destacando unicamente cun
nivel comparable ao das
áreas rurais a Comarca de
Ferrol, cun 31 por cento, con-
secuencia máis ca probable
do problemático proceso de
reconversión industrial. 

As áreas rurais caracterí-
zanse tamén por unha máis
alta participación dos ingre-
sos do traballo realizado por
conta propia sobre o total de
ingresos do fogar debido á
importancia das actividades
agrogandeiras e pesqueiras,
chegando ao 22-23 por cento
de ingresos nas comarcas
das áreas Occidental e
Oriental da provincia de
Pontevedra, e as áreas de
Lugo Norte e Sur, aínda que
na da capital da provincia
tamén acada un respectable
19 por cento. No resto de
comarcas urbanas sitúase
entre o 8 por cento da de
Ferrol e o 14 da de
Pontevedra. Por contra, men-

tres que o traballo por conta
allea é fonte de máis de dous
terzos dos ingresos dos foga-
res das Comarcas de Vigo e
Santiago, e de preto do 60
por cento no resto de comar-
cas urbanas, esta fonte ape-
nas é responsable dun terzo
dos ingresos na área de Lugo
Sur, superando por pouco a
cota do 40 por cento en Lugo
Norte e no Resto de Ourense. 

A diversidade socioeconó-
mica en Galicia trasládase
tamén ao nivel educativo pois
mentres que o 30 por cento
da poboación entre 25 e 64
anos ten estudos universita-
rios na Comarca de Santiago,
e máis do 20 por cento nas de
Lugo e A Coruña, apenas o 7
por cento chega a ese nivel
educativo nas áreas de Lugo
Norte e Pontevedra Oriental,
non acadando tampouco o 10
por cento no resto de áreas
rurais.

Pobreza
Seguindo os criterios da

Unión Europea, considérase
como pobre a toda aquela
persoa que vive nun fogar
con ingresos inferiores ao
limiar de pobreza, establecido
no 60 por cento do ingreso
mediano galego, unha vez
que os ingresos foron axusta-
dos para ter en conta que as
necesidades dun fogar difiren
segundo o número de adultos
e de menores que cohabitan
no mesmo (as necesidades
dos segundo e posteriores
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adultos supoñen o 50 por
cento das do primeiro, sendo
dun 30 por cento no caso dos
menores de 14 anos). De
acordo co criterio descrito, a
incidencia da pobreza no con-
xunto de Galicia presenta nos
comezos deste século unha
clara persistencia ao redor do
14-15 por cento da poboa-
ción, o que se traduce en que
hoxe unhas 400.000 persoas
que residen en máis de 130
mil fogares terían uns ingre-
sos por baixo do limiar de
pobreza. Confírmase, así, a
continuación dun proceso de
estancamento dos niveis de
incidencia da pobreza que xa
fora detectado na década dos
anos noventa e que contrasta
coa redución da pobreza
monetaria nas dúas décadas
precedentes. O máis recha-
mante do fenómeno da
pobreza en Galicia é a súa
heteroxénea distribución terri-
torial con grandes disparida-
des entre as súas áreas
comarcais.

A pobreza mostra
unha incidencia máis
elevada nas zonas
rurais, onde a taxa se
sitúa en torno a un 17 por
cento, contra o 11-12 por
cento que atopamos en pro-
metio nos sete maiores con-

cellos de Galicia. Así, a pobre-
za é máis elevada nas áreas
comarcais do interior da
comunidade como na área de
Pontevedra Oriental, onde
supera o 20 por cento, ou na
área Resto de Ourense, con
niveis próximos a aquel. O
caso da Coruña Oriental é o
que presenta as oscilacións
máis bruscas no período polo
que resulta o dato menos fia-
ble, mentres que na Coruña
Occidental comeza con niveis
altos de pobreza, do 20 por
cento, pero é onde máis se
ten reducido a pobreza nos
últimos anos, ata se situar en
2004 nun nivel similar á media
galega, 15 por cento. Mención
a parte merecen as comarcas
que conforman a área de
Lugo Norte, que
veñen presentan-
do unha inci-
dencia da
p o b r e z a

ben por baixo da media gale-
ga, un 10-12 por cento, aínda
que na última enquisa dispo-
ñible (2004) este nivel aumen-
ta ata o 15 por cento. Haberá
que esperar aos vindeiros
anos para comprobar si se
trata dunha mera observación
anómala ou dun cambio cara
ao empeoramento nestas
comarcas. Pola contra, as
comarcas de Pontevedra,
Vigo ou A Coruña aparecen
de xeito insistente como as de
menor incidencia da pobreza
en Galicia, por baixo doutras
comarcas urbanas como son
as de Ferrol ou Ourense que
presentan niveis máis preto
da media galega. Isto permí-
tenos trazar o mapa da pobre-

za tal e como queda
reflectido no mapa.

INCIDENCIA DA POBREZA NO PERÍODO 1999-2003 EN GALICIA. 

Porcentaxe de poboación por baixo do limiar de pobreza
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En Galicia persiste
unha profunda

fenda que divide
un país dinámico, urba-

no, máis vencellado á
industria e aos servizos,

de poboación máis nova,
máis rica e á vez máis

desigual, fronte a outro
máis rural, máis homo-
xéneo pero máis pobre,

más envellecido e en
retroceso demográfico e

altamente dependente

Conclusión
A principal conclusión do

estudo é que en Galicia per-
siste unha profunda fenda
que divide un país dinámico,
urbano, máis vencellado á
industria e aos servizos, con
maiores taxas de actividade,
consecuentemente cun maior
peso das rendas do traballo
asalariado, cun maior empu-
xe demográfico, de poboa-
ción máis nova, máis rica e á
vez máis desigual, e clara-
mente basculada cara á
fachada atlántica seguindo o
transcorrer da Autopista do
Atlántico, fronte a outro máis
rural, máis homoxéneo pero
máis pobre, más envellecido
e en retroceso demográfico,
altamente dependente das
prestacións sociais e das ren-
das procedentes do traballo
exercido por conta propia en
actividades do sector prima-
rio. A delimitación administra-
tiva do territorio en catro pro-
vincias non capta ben esta
situación, e exemplo disto
son as grandes similitudes
entre as franxas orientais das
dúas provincias atlánticas cos
áreas máis rurais de Lugo e
Ourense. Tamén cabe salien-
tar, que presenta matices sufi-
cientemente importantes
como para que unha simple
análise da dualidade
rural/urbano resulte tamén
insuficiente e faga necesario
unha ollada máis precisa ás
distintas áreas comarcais.
Exemplos disto poden ser os
casos da Comarca de Ferrol,
con signos evidentes de
esgotamento fronte a outras

áreas urbanas, ou a área de
Lugo Norte, con mellores indi-
cadores de benestar cós do
sur da súa provincia. Cómpre
ter en conta tamén cambios
significativos ocorridos duran-
te o período como é o caso da
área da Coruña Occidental,
situada inicialmente entre as
máis pobres de toda a comu-
nidade autónoma, pero con
progresos continuados no
breve período 1999-2004.
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A pobreza e a marxinación en Galicia

Xosé Montes Pérez

Director Cáritas Diocesana. Santiago de Compostela
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Punto de partida
Aínda que a pobreza é un

concepto relativo que ten
como referencia o medio
onde ocorre hai un referente
estatístico que a sitúa, que se
denomina umbra de pobreza.
Con referencia a el establé-
cense varios tipos, grazas
aos cales puidérase facer
unha clasificación matemáti-
ca que non sempre coincide
coa pobreza real, xa que inci-
den moitos outros factores
que a poden relativizar moito
máis.

Hai tempo que se estable-
ceu o umbra de pobreza
como a liña fixada nun dólar
diario por persoa, que era a
cantidade que se estimaba

suficiente para conseguir os
bens necesarios para sobre-
vivir.

Hoxe fálase máis de
pobreza relativa, na que se
situaría unha persoa que o
seu ingreso fose inferior ao
60% da media da distribución
de ingresos da poboación de
persoas onde vive.

O estudio de investigación
sociolóxica realizado pola
Fundación Foessa de Caritas
Española en 1998, Las condi-
ciones de vida de la poboa-
ción pobre de Galicia, sitúa
dentro da pobreza severa
dous grupos de persoas, as
que están en situación de
pobreza extrema (todas
aquelas persoas que só dis-
poñen do 15% ou menos da

renda media dispoñible no
conxunto do Estado, que en
1996 era de 88.510 pesetas
por persoa e mes) e as que
están en situación de pobreza
grave (as que dispoñen de
entre o 15 e o 25% da RDN);
e dentro da pobreza relativa
outros dous grupos, as que
están en pobreza moderada
(as que teñen unhas rendas
mensuais de entre o 25 e o
35% da RDN) e as que están
en precariedade social (nas
que se sitúan as que se están
entre o 35 e o 50% do umbra
de pobreza que naquel
momento abarcaba un abano
de entre 30.790 e 44.255
pesetas mensuais).

Como consecuencia desta
proxección tiñamos o seguin-
te resultado a partir dun
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censo de 2.642.843 persoas:

Aldea global e moi
desigual

Na era da globalización
teremos que tratar de ver con
bos ollos a globalización da
riqueza, e dicir, que haxa un
reparto xusto do que temos.
Digo isto tratando de situar a
pobreza de Galicia porque
estamos asistindo a un move-
mento multitudinario de per-
soas con fame que se sitúan
en España, pero tamén
nunha porcentaxe importante
no noso territorio galego. Por
iso cremos que as cifras esta-
tísticas de pobreza non só
non diminuíron, senón que
foron medrando, e iso sen
incluír as que Xoán Paulo II
deu en chamar “novas pobre-
zas”, pobrezas diferentes,
que conducen igualmente á
exclusión social.

España é o terceiro país
da Unión Europea con maior
índice de pobreza, só detrás
de Grecia e Portugal. Estase
a falar duns 2.150.000 foga-
res  (un 20% da poboación
aproximadamente) que viven
con menos de 280 euros ao
mes.

A renda per capita (PIB) en
España en 2001 era duns 16.148
€ (en Galicia era de 12.670),
segundo datos do INE, e o esti-
mado polo FMI para este ano é
de 21.635, un incremento notable
que non repercute nos pobres,
senón que, máis ben, a pobreza
relativa increméntase notable-
mente, e aínda máis se temos en
conta os catro millóns de inmi-
grantes que ultimamente foron
chegando a España, moitos deles
vivindo en situacións moi preca-
rias ou de economía somerxida.

Vivenda
Unha de cada cinco fami-

lias baixo o umbra da pobreza
en Galicia reside en vivendas
cualificadas como en mal
estado ou infrahumanas,
situadas especialmente en
zonas suburbiais ou no medio
rural. Incluso existen viven-
das sen auga corrente
(7,9%), sen enerxía eléctrica
(7,3%), sen aseos (10%) ou
sen auga quente (13%).

Hai un notable número de
familias que viven en situa-
ción de amoreamento un

12,4% das 151.000 familias
pobres, é dicir, o que se pro-
duce cando corresponden
menos de 10 m2/persoa. A
razón é que nun 9% dos foga-
res pobres conviven dous ou
máis núcleos familiares.

Economía
As familias de máis baixos

ingresos teñen como cabeza
de familia menores de 54
anos, con 5 ou máis membros
no fogar, de moi baixo nivel
educativo, parados ou con
traballo precario.

O 66,5% destes fogares
reciben algún tipo de presta-
ción social, principalmente de
xubilación, viuvez, pensións
non contributivas, invalidez e
desemprego. Tamén reciben
outros ingresos de explota-
cións agrícolas ou gandeiras,
comercio familiar ou traballo
normalizado ou precario

Problemas familiares
ou sociais
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Os problemas de maior
gravidade das persoas e
familias pobres están relacio-
nados coa droga, o alcohol, a
delincuencia, a violencia e os
malos tratos a mulleres e
nenos.

O problema máis común,
entre os pobres de Galicia, é
o da deficiente ou insuficiente
alimentación, seguido da falta
de cobertura social. Esta
situación, en moitos casos,
conduce á exclusión social..

O consumo de drogas,
roubos ou atracos e a violen-
cia física teñen máis notorie-
dade nos barrios das zonas
urbanas. Tamén se percibe
un incremento da prostitución
como saída da inmigración
feminina.

A pobreza vergoñenta é
bastante común entre perso-
as maiores no contorno das
cidades, nalgúns casos entre
persoas con certos recursos
patrimoniais.

Outra situación problemá-
tica dáse entre persoas que,
incluso tendo recursos econó-
micos, non se coidan ou
están infraalimentadas como
consecuencia da soidade,
falta de motivación ou limita-
cións físicas sen chegar á
dependencia.

Novas pobrezas
A relatividade do concepto

“pobreza” fainos reflexionar,

pero tamén nos impide ter
unha visión real da situación
dos afectados. Os signos
externos de pobreza non
sempre dan testemuño claro
da verdadeira situación das
persoas, nin temos concien-
cia moi clara sobre onde
comeza a pobreza.

Non teriamos que estar
falando de pobres senón de
empobrecidos, é dicir, as
situacións de pobreza son
creadas por situacións inxus-
tas dunha sociedade moi con-
sumista que non é capaz de
ver aos que van quedando no
camiño, tamén é certo que as
administracións públicas rea-
lizan importantes investimen-
tos en axudas sociais, pero
insuficientes para avanzar
máis na erradicación da
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pobreza.

Na nosa sociedade
ampliouse o rostro da pobre-
za: ten cara de neno/a en
familias desestruturadas,
nenos desatendidos, nenos
“deuses”, adicións, etc.; ten
cara de mozo/a con elevado
índice de consumo de alcohol
(botellón) e outras adicións,
difícil acceso ao primeiro
emprego, fracaso escolar,
abandono do fogar (transeun-
tismo); ten cara de vello/a
vivindo en soidade ou con
pouca presencia de familia,
moitas veces, admitida como
“lóxica” por eles mesmos.

Máis concretamente, entre
nós, o perfil de “pobre”
correspóndese cunha persoa
maior soa, sen traballo ou mal
remunerado, moitas veces
dependente, inmigrante indo-
cumentado, …Teriamos que
incluír tamén ás persoas sen
fogar ou sen teito e ás que,
especialmente en cidades,
están en situación de “pobre-
za vergoñento”.

Algo que limita moito o
acceso a servizos elementais
coincide coa dispersión da
poboación, especialmente, no
medio rural, por outra parte,
alí é onde a xente é máis con-
formista, máis sufrida e
menos reivindicativa.

Alarmados por esta situa-
ción de maior pobreza no
medio rural, Caritas propúxo-
se realizar un estudio socioló-
xico no medio rural autonómi-
co, para dar unha resposta
dentro das súas posibilidades

e, sobre todo, crear concien-
cia ante unha situación de
desvantaxe que lle afecta aos
que viven nel. Completamos
esta síntese sobre a pobreza
en Galicia aportando algun-
has conclusións máis sobre-
saíntes deste estudio que
está a punto de se publicar.

ESTUDO
SOCIOLÓXICO
SOBRE O RURAL
GALEGO

O Estudio sociolóxico promo-
vido polas Caritas das dioceses
galegas e a colaboración de
Caritas Española, a partir dos
datos dun estudio cualitativo,
apoiados nos indicadores cuanti-
tativos obtidos nunha primeira
fase da investigación, realizado
pola Consultora Amic-Etic, S.L.,
baixo a dirección de Elías
Trabada Crende, aporta uns
resultados que reflicten a situa-
ción de Galicia, concretamente do
rural galego:

1. Carencias, debilida-
des e ameazas.

• Procesos demográfi-
cos e perfís vulnerables:

� Despoboación do territo-
rio, sobreenvellecemento e esca-
sa natalidade.

� Saldo migratorio negati-
vo ou lixeiramente positivo inca-
paz de contrarrestar o elevado
saldo natural negativo. Nalgunhas
bisbarras tendeu a ser lixeiramen-
te positivo polo retorno de parte
dos emigrados, pero que favore-

ceu o sobre envellecemento. A
presencia de inmigrantes estran-
xeiros é mínima. Hai un retorno
procedente do medio urbano nas
bisbarras rurais próximas e ben
comunicadas coa cidade.

� Desigualdade entre
xéneros, dominando valores e
prácticas patriarcais.

� Na xuventude persiste a
disposición a emigrar por falta de
oportunidades e pola socializa-
ción de nenos e adolescentes en
pautas e estilos pro urbanos. Isto
provoca un saldo natural negati-
vo, desertización do territorio,
escaseza de recursos humanos,
diminución da capacidade de
innovación, etc.

� Poucos recursos para a
atención de persoas minusválidas
ou dependentes.

� Hai unha tendencia á
concentración de nenos, mozos e
adultos novos en vilas que actúan
de centros comarcais.

• Pautas culturais e teci-
do asociativo.

� A emigración de mozos
e mozas crea despoboación e
sobre envellecemento que blo-
quea os procesos de cambio
socioeconómico no rural.

� Prevaleza dunha men-
talidade individualista que limita o
desenvolvemento da coopera-
ción e o traballo en equipo.

� Quebra da solidarieda-
de interxeracional e falta de valo-
res humanistas e solidarios no
ámbito familiar.
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� Decaemento da identi-
dade social entre a poboación
rural na nova distribución comar-
cal que se fixo, permanecendo
aínda algo viva a das parroquias.

� O asociacionismo que-
dou para organizar actividades
festivo-recreativas, de tempo libre
e folclórico-culturais, aínda que
repuntou o asociacionismo entre
mulleres e persoas maiores.

• Actividades económi-
cas.

� Carencia de obxectivos
e liñas de actuación para o desen-
volvemento económico.

� Debilidade de accións
públicas para o fomento de activi-
dades económicas e capacitación
profesional e empresarial do capi-
tal humano.

� Mentalidade social con-
servadora que non asume riscos
de innovación.

� Falta de empresas dedi-
cadas á transformación e comer-
cialización das produccións agra-
rias, gandeira, forestal ou pes-
queira.

� Tecido empresarial mini-
fundista e atomizado, sen estruc-
turas organizativas, baixo nivel
asociativo, etc.

� Baixa autoestima en
agricultores e gandeiros e sobre-
valoración dos itinerarios laborais-
profesionais e formas de vida
urbanas.

� Crise no relevo xeracio-
nal, moitas veces fomentado

polos pais que buscan para os
fillos profesións de maior “presti-
xio” social.

� Explotacións agrícolas
minifundistas e dedicadas a un só
producto que as converte e moi
vulnerables. Falta de alternativas
complementarias de riqueza que
ocasionan a predisposición ao
abandono ou peche das mesmas
explotacións.

� mportante repoboación
arbórea, incluso de terras agra-
rias, dedicadas ao monocultivo de
piñeiros e eucaliptos en detrimen-
to doutras especies autóctonas,
que acompañada dun descenso
moi notable de prezos e a amea-
za de incendios, faina pouco
atraente.

� No sector pesqueiro
obsérvase pouca planificación
nas actividades de pesca e maris-
queo e un ineficaz aproveitamen-
to das súas potencialidades.
Escaseza de industrias de trans-

formación, exiguo desenvolve-
mento da acuicultura e deteriori-
zación do ecosistema marítimo.

• Infraestructuras.

� Nas bisbarras periféri-
cas destácase a necesidade de
dispoñer de vías de comunica-
ción modernas e de maior capaci-
dade que conecten con autovías
e autoestradas.

� Deficiencias nas redes
locais de estradas que comuni-
can os diferentes núcleos de
poboación.

� Abandono paulatino da
rede e instalacións ferroviarias,
reducción de liñas rexionais e
peche de estacións en rutas tradi-
cionais.

� Deficiencias de cobertu-
ra en telefonía móbil e incluso,
nalgunhas bisbarras, na rede
local eléctrica.
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� Carencias nas infraes-
tructuras de rede de sumidoiros,
depuración de augas residuais e
na subministración de auga pota-
ble para o consumo dos fogares e
das empresas.

� Falta de polígonos
industriais de ámbito comarcal ou
supracomarcal.

• Vivenda, servizos e
equipamentos colectivos.

� Precariedade na viven-
da das persoas maiores pola
pobreza económica que limita as
súas posibilidades de mellora.

� Crecente abandono de
vivendas e instalacións contiguas
debido ao proceso de desertiza-
ción do territorio. máis intenso no
rural de montaña. Aldeas abando-
nadas.

� Encarecemento do
prezo da vivenda nas cabeceiras
comarcais limita a emancipación
dos mozos/as en vivendas inde-
pendentes.

� Carencia de liñas de
autobuses intracomarcais e inclu-
so coa capital ou cidade. Noutros
casos con frecuencia moi reduci-
da.

� Os adolescentes, des-
pois do ensino obrigatorio, vense
obrigados a residir en cidades,
regresando nas fins de semana,
coa conseguinte desvinculación e
desarraigo.

� Importantes carencias
en garderías e educación infantil,
que estaría a dificultar as posibili-
dades laborais-profesionais,

xeralmente, das nais.

� Falta de ciclos formati-
vos ou módulos de formación pro-
fesional segundo as demandas e
potencialidades do medio rural de
cada bisbarra.

� Acusado nivel de analfa-
betismo en novas tecnoloxías.

� Aínda que hai centros
de saúde próximos, son insufi-
cientes os servizos de pediatría,
xinecoloxía e xeriatría.
Infrautilización de recursos dispo-
ñibles por falta de profesionais.

� Falta de residencias
asistidas, centros de día para per-
soas maiores. Insuficientes pro-
gramas de axuda a domicilio,
cheques asistenciais. etc. Moitos
anciáns viven sós.

� Incrementos dos casos
de violencia doméstica que afecta
especialmente ás mulleres, así
como a sobrecarga das súas xor-
nadas diarias pola súa dobre pre-
sencia en traballo doméstico e
laboral-profesional.

� Drogodependencias,
sobre todo coa incidencia do alco-
holismo, tanto entre xuventude
coma entre mulleres adultas e
falta de programas para a súa
prevención e tratamento.

� Carencias en servizos
sociais para persoas minuválidas
e de transporte adaptado; por falta
de recursos públicos debe encar-
garse a familia da súa atención
asistencial.

� Faltan espazos culturais
e escasa oferta cultural para a

xuventude.

� Preocupación polo esta-
do de conservación do patrimonio
etnográfico, relixioso, arquitectóni-
co dos concellos rurais.

� Falta de polideportivos
pequenos no ámbito parroquial
ou deficientes instalacións, pisci-
nas, etc.

Como se pode deducir, toda
esta lista resumida de demandas
veciñais, consideradas como
carencias, debilidades e amea-
zas, promoven un tipo de pobreza
estructural que condiciona e difi-
culta unha vida digna para as per-
soas que naceron no medio rural.
Non é raro encontrar persoas
maiores que falecen soas na súa
vivenda sen que ninguén saiba
ou que pasan sen comer por falta
de axuda próxima, aínda tendo
recursos económicos de seu.

En liñas xerais, é necesario
promover un Desenvolvemento
Rural Integral que pretenda a
diversificación das economías e
sociedades comarcais, para favo-
recer a repoboación e rexuvene-
cemento demográfico, ao xerar
novos empregos e ofrecer un
marco de calidade de vida que
sexa atractivo

2. Recomendacións.

2.1. Planificación integral flexi-
ble e aberta: Plan Comarcal de
Desenvolvemento Rural xurdido
e estimulado dentro da agrupa-
ción voluntaria de varios
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Concellos, pero non só para a
recollida de lixo ou o servicio dos
bombeiros, etc.

Este PCDR tería que partir
dun estudio e diagnóstico a partir
dunha metodoloxía de interven-
ción participativa e coordinativa,
baseada en dous dispositivos
especializados:

• Mesa comarcal para o
desenvolvemento rural, baseada
en relacións estables de coordina-
ción e participación entre as dife-
rentes institucións e organiza-
cións públicas, sociais e privadas
que actúan nunha comarca rural.

• Oficina do plan comarcal
de desenvolvemento rural para
impulsar, dirixir, planificar e dina-
mizar o proceso de elaboración
do PCDR, cunha Secretaría,
Xerencia Técnica multidisciplinar
e un Observatorio Comarcal per-
manente.

2.2. Diversificación multifun-
cional e sostible das economías
comarcais co obxectivo prioritario
de aumentar a poboación activa e
capacitala, fomentando unha polí-
tica activa de emprego, promo-
ción, motivación e formación de
emprendedores, política activa e
integral de inmigración, favorecer
o retorno do emigrante autóctono
e os seus descendentes, promo-
ver a integración dos procesos de
producción. Distribución e comer-
cialización a través de estructuras
de colaboración ou cooperativas,
etc..

2.3. Aproveitar as fortalezas
existentes:

• Biodiversidade

• Explotacións agrope-
cuarias con calidade e trazabilida-
de.

• Agricultura familiar

• Cooperativismo e aso-
ciacionismo dinámico

• Actividades industriais

• Programas de desen-
volvemento rural (AGADER)

• Modernización da xes-
tión e explotación de montes en
man común

• En base aos recursos
forestais, crear industrias madei-
reiras

• Aproveitamentos silvíco-
las dos bosques: cogomelos e
fungos, plantas medicinais, mel,
castañas, …

• Viveiros especializados
na producción de árbores

• Recuperar a gandería
en réxime extensivo ou semiex-
tensivo

• Productos ecolóxicos

• Turismo rural, areas
recreativas, sendeirismo, …

• Etc., etc.

2.4. Mellora da calidade de
vida: a sociedade rural do benes-
tar. Habería que aproveitar mellor
todos os medios que se posúen,
pero hai uns cantos ámbitos sec-
toriais para mellorar:

• Infraestructuras e servi-

zos de comunicación

• Educación e formación

• Muller e igualdade de
oportunidades

• Servizos de saúde

• Servizos sociais

• Vivenda

• Ocio e tempo libre

Este estudio abre a Caritas e a
cantos queiran integrarse nun tra-
ballo a favor do medio rural, uns
horizontes novos.

Caritas como peza clave da
Igrexa no servizo de caridade,
quere, co concurso de todas as
parroquias e zonas pastorais,
potenciar un tecido social que
favoreza un desenvolvemento
integral para que non se sigan
marcando diferencia entre o urba-
no e o rural. Tamén mantén unha
intención decidida de colaborar
con todas as institucións públicas
e privadas que se dedican ao tra-
ballo no medio rural para favore-
cer unha maior igualdade e un
estado do benestar que chegue a
todos.
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Infancia en Galicia: un repaso polos
dereitos da infancia na nosa
Comunidade

Estela Mouriño

Coordinadora UNICEF Galicia

1 Recomendamos a lectura da noticia “Descenso nos índices de mortalidade infantil”  www.unicef.es 
2 Aprobada na Asamblea das Nacións Unidas o 20 de Novembro de 1989, hoxe en día ratificada por todos os

países membros excepto EEUU e Somalia.
3 “Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño” Centro de investigaciones innocenti-UNICEF.

Pódese descargar en http://documentacion.unicef.es 

Cando oímos falar a
UNICEF ou cal-
quera outra organi-

zación sobre os Dereitos da
Infancia adoita tratarse de noti-
cias negativas, cifras escanda-
losas de mortalidade infantil, ou
sobre os millóns de nenos e
nenas que non van á escola ou
que están a sufrir abusos en
todo o mundo. Pero de cando
en cando, tamén hai novas
positivas que merecen darse a
coñecer xa que en si mesmas
constitúen unha proba de que a
loita polos dereitos da infancia
lonxe de ser unha utopía é un
camiño que estamos a reco-
rrer1. Por outro lado,  falar da
Infancia é mais que falar dos
países do Sur, ou de cifras que
moitas veces nos resultan afas-

tadas e alleas. A Infancia está
no Norte e no Sur, e en cada
rexión do mundo conta con pro-
blemáticas e necesidades dis-
tintas, pero todas elas con impli-
cacións no grao de cumprimen-
to dos seus dereitos. De cando
en cando, compre reflexionar
sobre a situación da Infancia na
nosa propia comunidade, valo-
rando si os cativos que temos
máis próximos gozan dun nivel
de benestar e dereitos axeita-
dos á situación do país.

Este cumprimento dos
Dereitos dos nenos e das
nenas vai mais alá da utopía,
pois é unha obriga asumida por
todos aqueles estados que
teñen ratificada a Convención
de Dereitos do Neno(CDN)2,
como fixo o goberno español no

ano 1990. Unha vez ratificada a
CDN, os gobernos deben pre-
sentar ante o Comité de
Dereitos do Neno (CRC –  UN
Committe on the rights of the
child) informes periódicos nos
que dan conta do estado da
aplicación de este tratado, e á
súa vez, o comité emite para
cada estado as recomenda-
cións a ter en conta para conse-
guir que a CDN sexa unha rea-
lidade. En xeral, esas recomen-
dacións emítense valorando o
grao de aplicación das seguin-
tes medidas3 :

- Elaboración/existencia
dunha estratexia nacional ou
plan de acción para a Infancia 

-Transversalidade e coordi-
nación para a aplicación dos

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

27

2007_4_Dec:Maquetaci n 1  10/12/2007  10:22  PÆgina 27



D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

28

Dereitos dos nenos e clarifica-
ción de competencias (sobre
todo nos estados en que estas
competencias están repartidas
en varios niveis da administra-
ción)

- Descentralización, federali-
zación e delegación. Para tra-
ballar a prol da infancia, é preci-
so estar preto dos nenos e
nenas.

- Maior e mellor control da
privatización de servicios para a
Infancia. A subcontratación, ou
a asunción de servicios por
ONGs, non exime en ningún
caso ós estados das obriga-
cións descritas na CDN.

- Vixilancia e avaliación da
aplicación da CDN:
Necesidades de valorar e ava-
lia-los efectos sobre os nenos.
É dicir, debe valorarse qué inci-
dencia e qué efectos están a ter
as medidas que se toman con
respecto á infancia, e incorpo-
rar estes análises á formulación
de políticas de infancia

- Reunión de datos e análi-
ses de cara a un maior coñece-
mento da situación real, e de
cara a poder elaborar os indica-
dores que nos permitan medir o
impacto das políticas públicas.  

- Visibilidade dos nenos no
orzamento. Se realmente se
están a tomar medidas para a
infancia, esto ten que ter un
reflexo no orzamento. 

- Formación y Fomento da

capacitación de todos os que
traballan con infancia.

Nos vindeiros meses, o
estado español  presentará o
seu terceiro informe ante o
Comité de Dereitos do Neno,
estaremos atentos para com-
probar cómo se da resposta a
estas medidas, e esa resposta
nos permitirá ver a realidade da
Infancia en España e en
Galicia, xa que no informe se
recollen datos aportados dende
as distintas CCAA.

POBREZA, RISCO DE
EXCLUSIÓN E
INFANCIA NA
COMUNIDADE
GALEGA

Falar de pobreza, exclusión
social referida á infancia, é falar
do incumprimento dos dereitos
do neno. É evidente que a
situación dos nenos galegos,
ou o grao de pobreza que
alcancemos en Galicia, non ten
nada que ver coa pobreza que
podemos atopar noutras partes
do mundo. Pero tamén é certo
que a situación de ingresos,
servizos sociais, prestacións,
ou protección legal fai que aquí
sexamos mais esixentes se
cabe. 

Probablemente a maioría
dos galegos e galegas opinen
que a nosa infancia están
nunha situación excelente;
acceso universal á educación e
á sanidade, servicios de pre-

vención e protección da infan-
cia, etc... E isto é certo en xeral,
a maioría dos cativos galegos
gozan dunha situación moi boa
en canto a servicios sociais e
protección de dereitos, pero
pola contra, o informe de UNI-
CEF “Pobreza Infantil nos
Países Ricos”, fala de que un
13’3 por cento dos nenos e
nenas españois vive na pobre-
za. Entendida esta como pobre-
za relativa, situación que
segundo a definición da OCDE
ten lugar “cando se dispón de
menos da metade dos ingresos
medios dunha sociedade” 4. 

Neste sentido, e aínda que
non existe ningún estudio
obxectivo centrado en exclu-
sividade en cada uns dos
indicadores que darían luz
sobre a situación da infancia
en Galicia (estudio que por
certo si debería existir), un
recente informe elaborado
pola Vicepresidencia da
Xunta de Galicia (Secretaría
xeral de Benestar)  fai unha
análise xeral da situación da
pobreza e exclusión social en
Galicia. Revisando áreas
como a vivenda, a situación
laboral, a dependencia, ou o
acceso e grao de saúde, o
informe tira  conclusións que
poñen de manifesto que en
Galicia temos que facer un
esforzo para loitar contra a
pobreza, posto que dos 3
millóns de galegos, 400.000
viven na pobreza, ou o que é
o mesmo, 1 de cada 5 nenos
galegos vive na pobreza.5 .
Queda logo moito por facer

4 Pobreza Infantil en Países Ricos – Centro de investigaciones Innocenti – UNICEF 2005 . www.documenta-
ciion.unicef.es

5 Informe Pobreza e Exclusión Social – Xunta de Galicia ,Decembro 2006
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para mellorar a situación da
infancia galega.

Estes datos son un sínto-
ma claro de que en Galicia
existen situacións de discrimi-
nación, desigualdade e des-
protección. Tendo en conta
que a pobreza desas familias
afecta directamente ós nenos
e nenas, estas cifras supoñen
unha vulneración da
Convención de Dereitos do
Neno, e polo tanto é necesa-
rio un esforzo para evitar ou
reducir ó máximo estas situa-
cións.   

Podemos interpretar este
informe como un intento da
administración galega para
cumprir unha das recomenda-
cións do Comité de Dereitos
do Neno : analizar a realidade
para poder cambiala. Pero
deberíamos ir mais alá, e tra-
tar de establecer un sistema
de tratamento de datos e
casos estandarizado e auto-
mático, de xeito que calquera
responsable de protección da
infancia con só dar nunha
tecla coñeza as característi-
cas cuantitativas e cualitati-
vas dos nenos e nenas gale-
gas en risco de exclusión
social. E polo de agora, este
sistema non existe.  

Debemos poñer o acento
en analizar os problemas que
están a afectar á infancia
dende unha perspectiva
ampla e integral: na escola,
na comunidade, no seo fami-
liar, e no propio desenvolve-

mento psicoafectivo e social
dos nenos e nenas. Previr
antes que intervir, e eso preci-
sa dunha grande inversión en
tódolos sentidos..  

UN RETO PARA O
FUTURO DAS NENAS
E NENOS GALEGOS:

A protección da Infancia
nunha sociedade é tarefa de
toda a comunidade en xeral,
pero son as administracións
as que realmente deben
tomar medidas que garantan
o benestar da infancia. No
presente ano, a Xunta de
Galicia deu un paso funda-
mental en canto á aplicación
da Convención de Dereitos
do Neno, e polo tanto, en
canto á protección de todos
os nenos e nenas en situa-

ción de risco: seguindo a
estela do “Plan Nacional da
Infancia y Adolescencia”, ela-
boraron e presentaron o Plan
Estratéxico Galego da
Infancia e da Adolescencia
2007-2010, no que se esta-
blecen as liñas de traballo e
obxectivos básicos que segui-
rá a administración galega
para contribuír a un real cum-
primento da CDN e para pro-
mover e favorecer a calidade
de vida dos nenos, nenas e
adolescentes galegos 6.

Este plan recolle medidas
concretas de actuación nos
ámbitos da Prevención, a pro-
tección, e a reeducación,
facendo en cada unha destas
áreas especial fincapé na
sensibilización social. Pois
como xa se comentou, esta
preocupación é tarefa da
sociedade en xeral, e non só
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6 Plan Estratéxico Galego da Infancia e da Adolescencia 2007-2010. Pódese descargar da web www.vicepresi-
dencia.xunta.es  . EN canto ó Plan Nacional da Infancia e Adolescencia, está disponible no enlace www.mtas.es/ini-
cioas/observatoriodeinfancia/novedades/PLAN.pdf 
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7 Art. 4 CDN..” cada nación dará efectividade ós dereitos contados na Convención invirtindo o máximo de recur-
sos dos que dispoñan”

8 Calquera medida que afecte a un neno tomarase en base ó interés superior do neno, que primará sobre cal-
queras outros intereses. Convención de Dereitos do Neno, Artigo 3.

dos distintos niveis de admi-
nistración pública. Á súa vez,
o plan está inspirado en prin-
cipios recollidos na CDN e en
parte das recomendacións do
CRC, a saber:

- Interese superior do
Neno; será o que inspire cal-
quera medida ou decisión a
tomar respecto a un menor, e
neste sentido, teranse en
conta as súas opinións e des-
exos en virtude das súas
facultades.

- Promoción, respecto e
defensa dos Dereitos da
Infancia. 

- Eliminación de calquera
forma de discriminación por
razóns económicas, sociais,
culturais, étnicas ou de cal-
quera outra natureza

- Fomento da tolerancia,
solidariedade e sensibilidade
social ante os problemas que
afecten ós menores. 

- Apostar pola prevención
para tratar de reducir a
Intervención, e en todo caso,
esta centrarase en medidas
eminentemente educativas e
socializadoras

- Estudio e análise da
situación e problemática dos
menores en Galicia, a través
de plataformas como o
Observatorio Galego da
Infancia, o valedor do menos
ou a Mesa galega de

Protección da Infancia.

Esta declaración de inten-
cións por parte de
Vicepresidencia, supón un
antes e un despois en canto á
sensibilidade do goberno pola
infancia, e sen dúbida esta-
mos ante un manual de
actuación para, por, e coa
infancia Galega. Pero por si
mesmo non é suficiente, nin é
garantía de mellora da situa-
ción. Para que este Plan pase
da declaración de intencións
á realidade debe ir aparellado
de outro tipo de medidas, a
saber:

A/ Transversalidade: é
necesario que o Plan conte
co apoio e compromiso de
tódalas consellerías, direc-
cións xerais, e demais axen-
tes implicados na vida da
infancia, posto que doutro
xeito sería irrealizable. E
nesta liña, a recente creación
da Mesa da protección da
Infancia, na que tamén parti-
cipa UNICEF é un intento de
dotar ó plan desta coordina-
ción. Da vontade política
depende que esta plataforma
pase do plano institucional á
operatividade que precisa a
Infancia. 

B/ Compromiso orza-
mentario; o propio comité de
Dereitos do Neno lembra ós
estados que os problemas da
Infancia teñen que ver cos
orzamentos, e polo tanto,  é
necesario que as medidas e

estratexias recollidas no plan
galego, traian aparellado un
orzamento suficiente para o
seu desenvolvemento. E dicir,
que é o momento de que en
Galicia pasemos dun orza-
mento “simbólico” a unha
inversión significativa en
infancia, posto que ese é o
verdadeiro indicativo de si
realmente unha administra-
ción aposta pola Infancia ou
non. Un orzamento consen-
suado, e axeitado ás necesi-
dades das nenas e nenos
galegos, fará que poidamos
pasar do papel á realidade7. 

C/ Revisión e mellora do
marco normativo; que per-
mita incluír o contido da CDN
nas normas internas e leis
galegas, e dotar ós poderes
públicos dos instrumentos
necesarios para levar a cabo
este Plan, e para protexer
legalmente ós nenos e nenas.
Neste sentido, un exemplo
claro da necesidade de revi-
sión e sensibilización de cara
á protección legal dos nenos,
é o que está a pasar co prin-
cipio do Interés Superior do
Neno8. O que ven dicir este
principio e que o interese do
neno ou nena primará sobre
calquera outros intereses
implicados nunha mesma
situación. E isto non sempre
se cumpre. Aínda que nos
últimos anos a sensibilidade
do mundo da xurisprudencia
(entre outros) cara o interese
superior do neno aumentou
salientablemente, o certo e
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que sigue habendo casos nos
que non se está a aplicar este
principio. Así vemos situa-
cións en separacións e divor-
cios, ou casos de violencia de
xénero ou doméstica na que
o neno non é valorado como
“víctima” senón como fillo de
víctima, ou como arma de
negociación ou intercambio, e
acaban primando os intere-
ses dos adultos ou da admi-
nistración sobre os dos
nenos. Os responsables de
tomar decisións que afecten á
infancia, xa sexan xuíces, fis-
cais, avogados, ou mesmo
responsables de servizos de
protección, deben ser forma-
dos e sensibilizados nos
Dereitos da Infancia, posto
que son eles os que velarán
polo cumprimento dos princi-
pios que esta recolle. 

O PAPEL DAS
FAMILIAS: 

As familias teñen un  papel
fundamental á hora de garan-
tir que os nosos nenos e
nenas acaden o mais alto
grao de aplicación dos seus
dereitos. O punto de partida
para falar de dereitos non é
outro que ensinar os deberes.
É preciso que ensinemos ós
nenos a asumir que vivimos
nun mundo interdependente,
global, no que o xeito de vivir
aquí pode influír no xeito de
morrer neutros países do
mundo. Neste marco,  e obri-
gado ensinar dende moi
pequenos ós nenos a distin-
guir entre o que é un desexo
(algo que lles apetece pero
non precisan) e unha necesi-

dade, aprenderlles a valorar o
que teñen. Os nenos e nenas
teñen que distinguir entre
“querer algo” ou “necesitar
algo”, posto que esta é a base
da educación de calidade e
alto grado de desenvolve-
mento ó que se refire a
Convención dos Dereitos do
Neno 

Se realmente queremos
que os nosos nenos teñan o
mais alto grao de cumprimen-
to de dereitos, debemos
inculcarlles o respecto polos
dereitos dos demais, con
independencia de que os
demais estean no seu contor-
no (a familia, os maiores, a
escola, os amigos, a comuni-
dade), ou en calquera outro
recuncho do mundo. Non hai
dereitos sen deberes. 
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Reflexións sobre a medición da
pobreza: conceptos, resultados e
actuacións

Ánxela Troitiño Cobas

Departamento de Economía Cuantitativa. Universidade de Santiago de Compostela

Ás persoas non se lles debe permitir chegar a ser tan pobres como para ofender ou causar dor á
sociedade. Non é tanto a miseria ou sufrimento dos pobres senón a incomodidade e o custo para a
comunidade o que resulta crucial para esta concepción da pobreza. A pobreza é un problema na medi-
da en que os baixos ingresos crean problemas para os que non son pobres (Rein, 1971) 1

Vivir en pobreza pode ser triste, pero “ofender ou causar dor á sociedade” creando “problemas ós que
non son pobres”, é, ó parecer, a verdadeira traxedia. É difícil reducir máis ós seres humanos á cate-
goría de “medios” (Sen, 1992)2 .

1 Rein, M. (1971): “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, en  P. Townsend, The Concept of
Poverty, Heineman, Londres, 1971.  

2 Sen, A. (1992): “Sobre conceptos y medidas de pobreza”, Comercio Exterior, vol.42, nº 4, p.310-322.
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Dos tres conceptos
de pobreza trata-
dos por Rein

(1971), “subsistencia”,
“desigualdade” e “externali-
dade”, a primeira cita fai refer-
encia ó último concepto. A
segunda cita recolle a reac-
ción que tal visión da pobreza
provoca no premio Nobel de
Economía Amartya Sen. En
total harmonía cos sentimen-
tos manifestados por Sen,
nas nosas reflexións non
abordamos a pobreza como
un problema de externali-
dades, senón como unha
cuestión de subsistencia e/ou

dunha desigual distribución
dos recursos. Na medición da
pobreza xorden basicamente
dous problemas diferentes: i)
indicar quen é pobre e, ii)
avaliar o grao de pobreza
existente. Para isto cómpre
definir o fenómeno, identificar
as variables, delimitar o limiar
de pobreza, sinalar medi-
das,... Abordamos a delim-
itación destes conceptos,
posteriormente realizamos
unha análise da situación
galega e, por último, apunta-
mos algunhas liñas de
actuación.

A pesares de que o con-

cepto de pobreza é común e
ben coñecido, cando se fala
dela non sempre está claro
de que se está a tratar.
Podemos ter unha idea do
que representa pero pode
que non teñamos sempre
claro a multitude de aspectos
que engloba. O problema
aínda é maior cando tratamos
de cuantificala, tarefa impre-
scindible se queremos valorar
a súa evolución ó longo do
tempo ou as diferenzas entre
países e/ou rexións. Así pois,
á delimitación exacta do con-
cepto engádese o problema
da súa medición, atopán-
donos que en diferentes estu-
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dos non sempre se manexa o
mesmo concepto nin sempre
se empregan as mesmas
medidas. Así, as cifras sobre
o número de pobres e a maior
ou menor gravidade da
pobreza poden variar en fun-
ción do concepto e da medida
empregados, de aí a impor-
tancia de telos sempre pre-
sentes. 

CONCEPTOS
Pobreza Económica vs

Pobreza Integral

A maioría das análises
cuantitativas céntranse no estu-
do da pobreza económica,
quizais porque a variable obx-
ecto de estudo (ingreso ou
gasto) representa bastante ben
a capacidade económica dos
fogares. Non obstante, malia
que a falla de recursos
económicos é unha das com-
poñentes principais da pobreza,
non é a única. A pobreza con-
stitúe un fenómeno multidimen-
sional no que conflúen caren-
cias non só económicas, senón
tamén persoais e sociais
(saúde, habilidades, cualifi-
cación, emprego, integración,
vivenda,...).  Por isto, as
actuacións de loita contra a
pobreza deben enfocarse
dende unha perspectiva inte-
gral, tratando de cubrir os difer-
entes ámbitos que a orixinan.   

Pobreza Obxectiva vs.
Pobreza Subxectiva

Segundo un refrán “non é

mais rico quen máis ten senón
quen menos necesita”. Polo
mesmo, tamén se podería dicir
que “non é máis pobre quen
menos ten senón quen máis
necesita”. Trátase pois de valo-
rar ata que punto os recursos
dispoñibles son suficientes para
cubrir as necesidades do indi-
viduo. Isto é, unha persoa é
pobre canto os recursos dos
que dispón non lle permiten
cubrir as súas necesidades
básicas (como ser humano ou
como membro dunha determi-
nada sociedade). Agora ben, a
valoración do grao no que os
recursos dispoñibles permiten
satisfacer as necesidades bási-
cas pode facerse de forma obx-
ectiva ou subxectiva. 

-Habería que suprimir a emigración.

-O que hai que suprimir é a necesida-
de de emigrar.

A pobreza subxectiva
baséase na percepción que
os propios individuos ou foga-
res teñen da súa situación
mentres que a obxectiva
toma como referencia o esta-
do de carencia no que se
atopan. Así, dous individuos
coa mesma renda e idénticas

características persoais e
sociais, obxectivamente se
lles asignaría a mesma
situación en canto á pobreza;
non obstante, se un deles
considera que os seus recur-
sos son moi insuficientes para
satisfacer as súas necesi-
dades básicas mentres que o
outro considera que lle son
suficientes, dende unha valo-
ración subxectiva da pobreza
o primeiro sería considerado
pobre mentres que o segundo
non. Isto levaríanos a outra
discusión, á de que se
entende por necesidades
básicas. É certo que hai moito
de subxectividade nas
necesidades das persoas,
pero tamén hai moito do que
poderiamos chamar “necesi-
dades obxectivas”. O obxecti-
vo sería pois definir o que se
podería chamar como “un
paquete de necesidades bási-
cas” da persoa, a nivel mundi-
al ou dentro dunha sociedade
concreta. De feito, os limiares
de pobreza habituais non son
máis ca un xeito de sinalar a
cantidade de recursos
económicos precisos para a
adquisición do dito “paquete
básico”.  

Pobreza Absoluta vs.
Pobreza Relativa

Por outra parte, as necesi-
dades básicas a cubrir poden
entenderse dende unha per-
spectiva absoluta (como ser
humano) ou relativa (como per-
soa que forma parte dunha
determinada sociedade). Así,
entendemos por pobreza abso-
luta aquela que se refire á
ausencia de capacidade para
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satisfacer as necesidades bási-
cas da persoa como ser
humano, con independencia da
sociedade na que viva. Pola
contra, a pobreza relativa toma
como referencia as necesi-
dades que se consideran bási-
cas na sociedade na que o indi-
viduo vive. Pobreza absoluta e
relativa constitúen conceptos
claramente diferentes e, en
xeral, aplícanse a contextos
económicos diferentes.
Xeralmente o concepto absolu-
to aplícase nos países pobres e
a nivel mundial. Pola contra,
nos países desenvolvidos é
habitual empregar o concepto
relativo, tomando como referen-
cia o nivel medio de recursos
do país ou da área xeográfica
de referencia. 

Pobreza e Pobreza
Persistente

-Fan ben en durmir; así poden soñar
que hai xustiza para eles.

Fai referencia a se a
pobreza está producida por
acontecementos puntuais
(pobreza temporal) ou se
mantén ó longo do tempo

(pobreza persistente). Se ben
sempre é un mal, cando se
perpetúa no tempo, o mal
agrávase e o seu tratamento
é moito máis complexo.
Trátase dunha pobreza de
carácter estrutural, asociada
a factores económicos, soci-
ais e persoais (mala saúde,
falla de cualificación para o
mercado de traballo,...) que
fan que as persoas que a
padecen sexan especial-
mente vulnerables. 

Limiar e Medidas de
Pobreza

O abano de medidas para
a cuantificación da pobreza é
relativamente grande. A
maioría abordan este proble-
ma dende unha perspectiva
relativa e unidimensional,
tomando como variable a
renda. Entre elas, poderi-
amos destacar tanto as da
familia de Foster, Greer e
Thorbecke (1984)3 como as
curvas TIP (Jenkins e
Lambert, 1997)4, abranguen-
do tres aspectos que se con-
sideran básicos na medición
da pobreza: i) a % de pobres,
ii) a intensidade da pobreza e
iii) a desigualdade entre os
pobres. 

Para diferenciar quen é
pobre de quen non o é
establécese un límite ou limi-
ar de pobreza, entendendo
que unha persoa é pobre se
os seus recursos son inferi-
ores ó dito limiar. O limiar de

pobreza absoluta podería
entenderse como unha cesta
de bens e servizos (habitual-
mente relacionados coa ali-
mentación, vivenda e vestido)
que permite cubrir as necesi-
dades básicas de calquera
ser humano. Nos estudos de
pobreza a nivel mundial é
habitual manexar un limiar de
1$ ou 2 $ diarios, que podería
entenderse como o prezo
equivalente desa “hipotética
cesta”. 

Para medir a pobreza rela-
tiva xeralmente defínese o
limiar de pobreza como unha
porcentaxe (50% ou 60%) do
nivel medio de recursos da
sociedade de referencia. Esta
definición de limiar de
pobreza relativa, aplicada na
maioría dos países desen-
volvidos e entre eles nos
países europeos, precisa de
certas matizacións á hora de
comparar resultados. 

En primeiro lugar, o nivel
medio de recursos económi-
cos identifícase xeralmente a
través da media ou da medi-
ana da distribución da renda
de referencia. Pódense dar
razóns a prol de seleccionar a
media (estatisticamente ten
as mellores propiedades) e
tamén a prol da mediana (non
vén afectada polos valores
extremos da distribución), isto
é, tanto unha como a outra
poden considerarse ade-
cuadas. Non obstante, os
resultados non son indepen-

3 Foster et al (1984): “A class of decomposable poberty measures”, Econométrica, vol.52, nº 3, p.761-766.
4 Jenkins, S.P. e Lambert, P. (1997): “Three ‘I’s of poverty curves, with an analysis of UK poverty trends”, Oxford

Economic Papers, vol. 49, p.317-327.
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dentes da selección feita.
Dada a asimetría das distribu-
cións de renda, a mediana
sempre é inferior á media,
polo que un limiar definido,
por exemplo, como o 50% da
mediana achegará sempre
niveis de pobreza inferiores a
se fose calculado como o
50% da media. 

En segundo lugar, os
recursos que se teñen en
conta son os económicos,
identificándoos a través da
renda equivalente dos foga-
res5. Esta constitúe unha
especie de renda “per cápita”
que ten en conta as
economías de escala que se
producen no fogar. Cómpre
apuntar que nos estudos
empíricos non sempre se apli-
ca unha única escala de
equivalencias, e que os resul-
tados sobre pobreza varían
segundo a escala aplicada.
En canto ó concepto de renda
dos fogares, esta vén aproxi-
mada polo ingreso ou o
gasto, e os resultados tamén
dependerán da variable coa
que se traballe. 

Por último, habitualmente
tómase como sociedade de ref-
erencia o país de referencia.
Mais isto é arbitrario. O papel
que está a desenvolver a
“sociedade de referencia” é o
de constituír o marco no que os
fogares e os individuos viven,
de tal xeito que un individuo é
considerado pobre se non pode
satisfacer as necesidades que

a sociedade na que vive con-
sidera básicas. Así, por exemp-
lo, para estudar a pobreza en
Galicia, ¿que sociedade de ref-
erencia deberiamos tomar?
Evidentemente isto é discutible
(Kangas e Ritakallio, 2004)6.
Que sociedade entendemos
como propia? A galega? A
española? A europea? .... A
mundial?. Todas poderían ser
válidas. En contra de tomar
unha sociedade ampla
poderíase alegar que os prezos
dos bens e servizos son difer-
entes duns países a outros,
provocando que o poder
adquisitivo da renda sexa
tamén diferente. E isto é certo.
Pero, non só son diferentes
entre países, senón tamén
entre CCAA, entre o medio
rural e o urbano,... 

A heteroxeneidade dos
prezos constitúe outro proble-
ma que pode solucionarse
aplicando paridades de poder
de compra. Isto é, se homox-
eneizamos os datos de renda
en canto ó seu poder adquisi-
tivo, “unha unidade de renda
en paridades” terá o mesmo
poder de compra en calquera
país, rexión,.... do ámbito
xeográfico no que fosen apli-
cadas as paridades. Polo
tanto, se nos interesara estu-
dar a pobreza en Galicia den-
tro do seo español e europeo,
ten lóxica partir de datos de
renda homoxéneos para toda
Europa así como definir un
limiar de pobreza común. A
nivel mundial isto é o que se

ven facendo cando se real-
izan estudos de pobreza
absoluta nos que se manexa
un limiar de pobreza de 1$ ou
2$ diarios en paridades. Non
obstante, como logo vere-
mos, os limiares de pobreza
relativa tenden a definirse
tomando os países como o
ámbito de análise.

En definitiva, dada a influen-
cia dos aspectos apuntados
sobre os resultados dos estu-
dos empíricos, cando se
manexan estudos diferentes é
imprescindible comprobar se os
resultados son homoxéneos.
Isto é, debemos ter sempre pre-
sente a porcentaxe que define
o limiar de pobreza, que prome-
tio (media ou mediana) se
emprega como representativo
do nivel medio de recursos da
sociedade, que variable (ingre-
so ou gasto) tomamos como
proxy da capacidade económi-
ca, que escala de equivalencias
se aplica, que sociedade de ref-
erencia se toma, etc.

-¿Si, home, si! Catro e dúas son seis.

-¿Ai, que bárbaro! ¿Eso son tres e
tres!

5 A renda equivalente calcúlase como a renda do fogar dividida entre o seu número de membros equivalentes,
calculando este a través dunha escala de equivalencias que trata de cuantificar “dalgún xeito” as economías de
escala dos fogares.

6 Kangas, O. e Ritakallio, V-M. (2004): “Relative to What? Cross-national Picture of European Poverty Measured
by Regional, National and European standards”, Luxembourg Income Study, Working paper nº 384.
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7 Sen, A. (1992): Inequality reexamined. Oxford university Press. [Sen (1995): Nuevo examen de la desigual-
dad. Alianza Editorial. Madrid]
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Variables

Se ben a maioría dos estu-
dos empíricos manexan unha
variable unidimensional (o
ingreso ou o gasto) como
variable proxy da capacidade
económica dos fogares, ben
é certo que esta non depende
só daquel, senón tamén
doutras variables como o pat-
rimonio, a capacidade de
endebedamento,... Aínda
máis, se en vez de cuantificar
a pobreza económica
pasásemos a un concepto
máis integral de pobreza
abranguendo outras dimen-
sións como a persoal e a
social, a variable obxecto de
estudo debería ser multidi-
mensional. 

Estendendo as ideas de
Sen (1992/95)7 ó ámbito da
pobreza, trataríase de asignar
a cada individuo un vector
que identificase as súas
capacidades reais (liberdade,
saúde, cualificación, habili-
dades, recursos económicos,
emprego, tempo libre, seguri-
dade,...). Para identificar un
individuo como pobre,
habería que ver se o seu vec-
tor de capacidades queda por
debaixo dun vector básico de
capacidades tomado como de
referencia. Este último tamén
podería estar definido en ter-
mos absolutos (un vector de
capacidades básicas de cal-
quera ser humano) ou rela-
tivos (un vector que a
sociedade na que vivimos
considera de capacidades

básicas). Sobra dicir que a
aplicación á realidade empíri-
ca deste tipo de enfoque mul-
tidimensional resulta moito
máis complexo do que as
análises unidimensionais,
non só pola súa complexi-
dade teórica senón tamén
pola falla de estatísticas
axeitadas.

As bases de datos

Os estudos empíricos
sobre o problema da pobreza
dependen moi especialmente
da dispoñibilidade de datos. A
obtención de bases de datos
axeitadas recae moi especial-
mente nos institutos de
estatística oficiais (IGE, INE,
EUROSTAT,...) constituíndo a
base estatístico-informacional
das políticas sociais a aplicar
polos gobernos. Para estudar
a pobreza é preciso contar
con datos sobre cada individ-
uo, isto é, microdatos. As
fontes de microdatos máis
axeitadas proceden de
enquisas a fogares como a
Encuesta de Presupuestos
Familiares (EPF), a Encuesta
de Condiciones de Vida
(ECV) , o European
Community Household Panel
(ECHP) ou a Enquisa de
Condicións de Vida dos
Fogares (ECVF). Cómpre
dicir que, malia constituír
enquisas moi potentes que
achegan unha grande canti-
dade de información, non
están libres de problemas.
Entre eles, o feito de ir dirixi-
das á poboación que vive en

fogares privados constitúe
unha moi importante restri-
ción cara o estudo da
pobreza, por deixar fóra de
estudo un colectivo especial-
mente afectado (o da
poboación que vive en foga-
res colectivos e, moi especial-
mente, a poboación sen
fogar). Tendo en conta este
nesgo das enquisas, é evi-
dente que os resultados
sobre pobreza que se derivan
das mesmas estarán infraval-
orados.

Mais a elaboración de datos
e estudos sobre o tema non
queda exclusivamente nas
mans dos organismos oficiais;
outros organismos e axentes
(fundacións, ONGs,...) así
como investigadores sociais
achegan tamén resultados,
reflexións e avaliacións sobre
este grave problema social. 

RESULTADOS
Algunhas reflexións 

Como xa vimos, existen
diferentes conceptos de
pobreza. En adiante empre-
garemos o concepto que máis
se manexa nos países desen-
volvidos, o da pobreza relativa.
Baixo esta acepción, poderi-
amos preguntarnos: cal é a
situación galega no contexto
español e europeo? Buscamos
información nos institutos de
estatística oficiais. Como cada
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8 Esta escala calcula o número de membros equivalentes do fogar asignándolle unha ponderación 1 ó susten-
tador principal, 0.5 por cada  adulto e 0.3 por cada neno. O ingreso equivalente do fogar obtense dividindo o ingre-
so do fogar entre o número de membros equivalentes.

9 O ingreso equivalente do fogar obtense dividindo o ingreso do fogar entre a raíz cadrada do seu número de
membros. A escala de equivalencias aplicada está baseada na fórmula de Buhmann et al. (1988): “Equivalence
escales, well-being, inequality, and poverty: sensitivity estimates across ten countries using the Luxembourg inco-
me study (LIS) database”, the Review of Income and Wealth, series 34, nº 2, p.115-142.

10 Esta porcentaxe de fogares sería do 14,6 %, utilizando os criterios do INE (limiar= 60% da mediana de ingre-
sos en Galicia e escala de equivalencias da OCDE modificada). 

11 Este Panel constitúe unha potente base de datos homoxéneos para o conxunto de países e rexións da UE15,
achegando información dende o ano 1994 ó 2001. Aquí centrámonos na análise dalgúns resultados do ano máis
recente do Panel, o 2001.

12 Calculada como a porcentaxe de poboación española con ingresos equivalentes inferiores ó 60% do ingreso
mediano equivalente español.

13 Calculada como unha media ponderada das taxas de pobreza dos países membros, tomando como ponde-
ración a poboación de cada país. Así pois, indícanos a porcentaxe de persoas da UE15 con ingresos equivalentes
inferiores ó 60% dos ingresos medianos equivalentes do país no que viven.   
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instituto acostuma achegar
información sobre a área
xeográfica que lle é propia,
sería desexable que todos
manexasen a mesma base de
datos –ou bases homoxéneas-
e as mesmas definicións, co
obxectivo de que as estatísticas
que publican sexan compara-
bles. Non obstante atopámonos
que isto non sempre é así.
Malia que parece que
camiñamos cara unha homox-
eneización do sistema estatísti-
co na UE, aínda resta camiño
por andar, e non só no seo da
UE senón tamén no seo
español. Así, atopámonos que
o EUROSTAT proponlle ós
países membros tomar como
limiar de pobreza o 60% do
ingreso mediano equivalente
do país, aplicando a escala de
equivalencias da OCDE modifi-
cada8, criterio que segue o INE
no caso español. Mais, o IGE
define o limiar de pobreza
galego como o 50% do ingreso
mediano equivalente da
poboación galega, manexando
unha escala de equivalencias
diferente9.   

Por citar algúns resulta-
dos, o IGE cifra nun 9.58%10

(fonte de datos: ECVF) a por-
centaxe de fogares pobres en
Galicia no ano 2005 mentres
que o INE sinala que a por-
centaxe de persoas pobres
nese ano en Galicia é do
19.7%,  similar ó español
cifrado no 19.8% (fonte de
datos: ECV). Fixémonos que,
ademais de empregar difer-
entes definicións para o limiar
de pobreza e para as escalas
de equivalencia, achegan cál-
culos sobre “unidades de
análise” diferentes (nun caso
fálase de % de fogares e no
outro de % de individuos) e a
poboación que toman como
de referencia tamén é distinta
(a española no caso do INE e
a galega no caso do IGE). En
definitiva, estes resultados
poderían complementarse
pero non compararse. 

Seguindo coa análise de
datos publicados, o EURO-
STAT e o INE, tomando como
base  de datos o Panel de
Fogares da UE11, sitúan a taxa
de pobreza española no ano

2001 preto do 19% e a taxa
media de pobreza relativa na
UE15 nun 15%. Fixémonos
que para España fálase de
taxa12 de pobreza mentres que
para a UE15 fálase de taxa
media13 de pobreza. Esta
minúscula distinción no nome
supón un cambio na forma de
cálculo das ditas taxas que non
é tan insignificante. O indicador
para a UE15 estase a calcular
como a media das taxas de
pobreza dos diferentes países,
sendo este un indicador difer-
ente do que a taxa de pobreza
europea definida como a % de
persoas con ingresos inferiores
ó 60% do ingreso mediano
europeo. De feito, se tomáse-
mos a UE15 no seu conxunto e
aplicásemos a última definición,
a porcentaxe de pobres no
conxunto da sociedade euro-
pea sería do 19%.
Teoricamente estamos
camiñando cara á construción
da sociedade europea mais, de
momento, cando menos algúns
indicadores europeos non se
calculan tomando Europa como
unha única sociedade senón
como unha unión de
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sociedades. 

Galicia no contexto
español e europeo

Despois de reflexionar
algo sobre a importancia de
ter en conta as definicións e
metodoloxías aplicadas,
achego algúns resultados de
elaboración propia a partir
dos datos do Panel de
Fogares da UE para o ano
2001. Anteriormente sinalei
que unha das limitacións das
enquisas a fogares vén dada
polo feito de que non recollen
ó colectivo sen fogar. Este
Panel, que posúe unha
grande virtude (achegar datos
homoxéneos para o conxunto
da UE15), adoece tamén
doutra limitación importante
cara á realización de estudos
rexionais: non permite obter
resultados ó nivel rexional
NUT2 (rexións europeas do
tipo das CCAA españolas)
aínda que si é posible obtelos
ó nivel NUT1. Así pois, non
podemos obter resultados
para Galicia pero si é posible
obtelos para a rexión
Noroeste española (constituí-
da polas comunidades de
Galicia, Asturias e Cantabria). 

No gráfico 1 facemos unha
comparación de como varían
as taxas de pobreza en fun-
ción de cal sexa a poboación
de referencia seleccionada.
Observamos que o 18,5 % da
poboación da rexión Noroeste
conta con ingresos inferiores
ó limiar de pobreza da dita

Rexión. España (18.8%) e a
UE15 (19%) achegan por-
centaxes similares, cando as
referimos ás súas propias
poboacións. Non obstante,
considerándonos parte da
sociedade europea e toman-
do tal como de referencia,
tanto a rexión Noroeste
(29.7%) como España
(28.8%) contarían con taxas
de pobreza superiores en
case que 10 puntos á da
UE15 no seu conxunto.
Fixémonos tamén que a taxa
de pobreza da rexión
Noroeste non cambia moito
en función de se a sociedade
de referencia é a española ou
a da propia Rexión. 

[1] Limiar absoluto de 2€/día en pari-
dades.

Fonte: elaboración propia a partir dos
datos do Panel de Fogares da UE.
Versión decembro de 2003.

Definindo a taxa de pobreza

relativa extrema como a por-
centaxe de poboación con
ingresos inferiores ó 40% do
ingreso mediano da poboación
de referencia, no gráfico 2
podemos ver que as taxas para
a rexión Noroeste sitúanse ó
redor do 10%, tanto se
tomamos como referencia a
propia Rexión como o conxunto
español, mentres que tomando
como referencia a sociedade
europea supera o 14%. A pro-
porción de pobreza extrema en
España e na UE15 sitúase ó
redor do 7%, tomando como
referencia a respectivas
sociedades. Non obstante,
tomando como referencia a
poboación europea, a pobreza
extrema en España é bastante
maior (case o 12%), malia que
aínda inferior á da Rexión
Noroeste.

Aínda admitindo que nas
sociedades desenvolvidas as
necesidades para levar a cabo
unha vida digna como cidadán
de pleno dereito poden ser
maiores das existentes nos
países non desenvolvidos, é
innegable que existen unhas
necesidades moi básicas que é
indispensable cubrir sexa cal
sexa o lugar onde vivamos.
Pensando pois no concepto de
pobreza absoluta, preguntá-
monos se aquí, na Europa do
século XXI, tamén existen
pobres absolutos. Algúns xa
sabemos que si, pois vémolos
nas rúas. Mais, poderiamos
cuantificalos? Tomando un limi-
ar de pobreza de 2€/día en pari-
dades14, observamos que na

14 En estudos sobre pobreza absoluta é habitual traballar con limiares de pobreza de 1$ ou 2$ diarios. Por ache-
gar unha estimación dos resultados que este tipo de estudos darían en Europa, tomamos como limiar de pobreza
absoluta 2€/día en paridades, isto é, convertemos as rendas dos fogares dos diferentes países a unha unidade
monetaria común co mesmo poder de compra nos diferentes países. Neste senso, estariamos entendendo que
unha persoa é pobre se dispón de menos de 2€/día en paridades, sexa cal sexa o lugar onde viva.
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rexión Noroeste contamos cun
1% da poboación que se atopa
nesa situación. Mais lem-
bramos que a base de datos
que estamos a manexar deixa
fóra ós sen fogar, polo que
podemos presumir que a dita
porcentaxe e bastante maior.

-A fame mete mais medo que o mar.

Retrato da pobreza en
Galicia

Falando da xeografía da
pobreza (Gradín e outros,
2006a)15 no inicio do s.XXI,
seguen a ser as áreas rurais as
máis afectadas, non só en
canto á % de pobres senón
tamén en canto á intensidade
da pobreza. Clasificando por
comarcas, destaca moi espe-
cialmente Pontevedra Oriental,
non só en tanto á % de pobres
senón tamén en canto á intensi-
dade da pobreza, seguida da A
Coruña Occidental e de
Ourense excluída a capital.
Séguenlle Lugo Sur, Ponte-
vedra Occidental e A Coruña
Oriental, esta última cunha

intensidade da pobreza máis
baixa. Logo sitúanse as comar-
cas das principais cidades gale-
gas, empezando por Ferrol e
Ourense e rematando por Vigo
e A Coruña. Neste mapa, cóm-
pre destacar o comportamento
da comarca de Lugo Norte situ-
ada, curiosamente, a anos luz
das outras áreas  rurais e inclu-
so en mellor situación cas
comarcas máis urbanas. Así
mesmo, desligando as princi-
pais cidades das súas respecti-
vas áreas comarcais, as
diferenzas máis significativos
obsérvanse en Vigo, Ponteve-
dra e Santiago. Nestas, os
núcleos urbanos amosan niveis
de pobreza inferiores ós das
súas respectivas comarcas,
evidenciando a existencia dun
entorno rural claramente máis
pobre co urbano.

-Nas cidades prohibiron os pobres.

-Sería mellor que prohibiran a
pobreza.

Constatada a existencia
dunha relación negativa entre o
nivel de renda comarcal e o nivel

de pobreza, e dado que o nivel de
renda depende da actividade
económica, un factor a considerar
é a fonte principal a través da cal
os fogares obteñen os seus ingre-
sos. Clasificando segundo esta,
as menores taxas de pobreza
preséntanas os fogares nos que a
principal fonte son os ingresos por
conta allea, mentres que os que
obteñen os seus ingresos vía
pensión e, en especial, por
desemprego ou outras fontes de
ingresos (agás ingresos por conta
propia), sofren as maiores taxas.
Así mesmo, que o cónxuxe perci-
ba ingresos ou non e, de ser o
caso, a fonte da que proceden,
tamén exerce unha grande influ-
encia sobre a pobreza. En defini-
tiva, a obtención de ingresos por
conta allea e que ambos cónxux-
es traballen parecen ser impor-
tantes garantías contra a pobreza. 

Malia que o emprego con-
stitúe un potente seguro
antipobreza, este non cobre a
todos os traballadores do
mesmo xeito. Tomando como
referencia os resultados de
Gradín e outros (2006b)16,
obsérvase que os trabal-
ladores a tempo completo
amosan baixas taxas de
pobreza (ó redor do 9%),
mentres que cando traballan
a tempo parcial sofren taxas
da orde do 20%. Mais que o
risco de pobreza sexa menor
entre os traballadores a
tempo completo non impide
que estes supoñan unha
parte importante da
poboación pobre. Dado que a

15 Gradín e outros (2006a): La distribución de la renta en Galicia. CIEF-Fundación Caixa Galicia.
16 Gradín e outros (2006b): A Pobreza e a exclusión social en Galicia. Vicepresidencia da igualdade e do benes-

tar. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

40

2007_4_Dec:Maquetaci n 1  10/12/2007  10:22  PÆgina 40



maioría dos empregados
sono a tempo completo, estes
supoñen aproximadamente a
cuarta parte do total da
poboación pobre mentres que
os que traballan a tempo par-
cial só supoñen o 2%. 

O desemprego e a inactivi-
dade constitúen factores pro-
clives á pobreza, con taxas
superiores ó 20% os
primeiros e próximas ó 18%
os segundos. Entre os inac-
tivos, os que perciben pen-
sións de xubilación gozan de
niveis de pobreza inferiores
(ó redor do 12%) mentres os
restantes (outras pensións,
tarefas do fogar, incapacita-
dos) amosan niveis entre o
20% e o 25%, agás os estu-
dantes con taxas algo máis
baixas. 

Mais parece que non é só
a situación económica actual
a que inflúe no risco de
pobreza. A estrutura do mer-
cado de traballo no pasado
tamén está a pasar factura.
Clasificando por xénero, o
risco de pobreza é bastante
maior nos fogares con s.p.
muller (19.2%) do que con
s.p. home (12.7%). Isto
débese fundamentalmente a
que a relación da muller coa
actividade económica sempre
estivo vinculada a ocupacións
ou situacións de inactividade
máis afectadas pola pobreza.
Así, por exemplo, os inactivos
que perciben pensións difer-
entes ás de xubilación e os
encargados das tarefas do
fogar amosan taxas de
pobreza moi superiores nos
homes (40-50)% ca nas

mulleres (20-25)%. Aínda así,
a % que supoñen na
poboación pobre é inmensa-
mente maior no caso das
mulleres (ó redor do 15%
para as perceptoras doutras
pensións, e do 32% para as
encargadas das tarefas do
fogar) ca no caso dos homes
(ó redor do 5% e do 2%,
respectivamente). É evidente,
pois, que a estrutura do mer-
cado de traballo no pasado
está a deixar as súas
pegadas sobre as prestacións
que os actuais inactivos
reciben, con graves desvan-
taxes para o xénero feminino.
Supoñemos e esperamos que
a incorporación actual da
muller ó mercado de traballo,
a pesares de todas as trabas
que está a padecer (maiores
taxas de paro, menores
salarios,...),  terá efectos pos-
itivos neste eido cara ó futuro. 

Por último, para clarexar
algo máis o retrato da
pobreza en Galicia,
revisamos os resultados
clasificando por característi-
cas persoais e do fogar. 

-A deshonra non é ter un fillo; a deshonra é
non saber crialo para ben.

Segundo o tipo de fogar, o
colectivo máis afectado con
diferenza é o dos fogares
monoparentais con fillos
menores de 16 anos, con
grande presenza non só na
pobreza relativa (con taxas
que varían entre o 32% e o
35%), senón tamén na
pobreza extrema (con taxas
entre o 14% e o 19%). Tamén
presentan taxas altas os foga-
res unipersoais de maiores
de 65, en especial no caso
das mulleres, así como os for-
mados por unha parella con
fillos menores de 16 anos. En
canto á idade e o sexo do
s.p., en xeral, as taxas para
os fogares con s.p. muller son
algo superiores ás dos foga-
res con s.p. home, cando
menos para os s.p. de máis
de 44 anos e, moi especial-
mente, para as mulleres de
máis de 65. Curiosamente, os
fogares encabezados por
unha muller de 30 a 44 anos
amosan taxas inferiores ós
encabezados por un home da
mesma idade. 

Clasificando o total dos
individuos pobres segundo as
súas idades, obsérvase que o
colectivo máis afectado é o
dos nenos (ó redor do 19%
dos menores de 16 anos son
pobres) seguido do das per-
soas maiores de 65 anos (ó
redor do 16%), os primeiros
moi afectados tamén pola
pobreza extrema mentres que
os segundos non. 

En xeral a porcentaxe de
mulleres pobres en cada
idade tende a ser lixeira-
mente superior á dos homes,
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para calquera grupo de idade.
Este dato pode resultar
estraño se o comparamos co
xa dito para os fogares con
s.p. de 30 a 44 anos. Mais
non necesariamente se con-
tradín, xa que nun caso
falamos da clasificación
segundo características do
s.p. do fogar e no outro falam-
os da clasificación da
poboación total. O que
podería estar a pasar é que,
coa incorporación da muller ó
mercado de traballo, unha
parte importante dos fogares
unipersoais con s.p. de 30 a
44 anos poderían estar for-
mados por mulleres con estu-
dos medios ou altos e unhas
baixas taxas de pobreza.
Mais isto non significa que no
resto de fogares do dito tramo
de idade e, máis en concreto,
nos constituídos por unha
parella con ou sen fillos, a
proporción de mulleres po-
bres non sexa superior á de
homes (lembremos que,
nesta idade, os tipos de foga-
res máis afectados pola
pobreza son aqueles que
teñen nenos, sexan mono-
parentais ou parella, sendo os
últimos máis frecuentes e
estando habitualmente enca-
bezados por un home).

LIÑAS DE
ACTUACIÓN

Tratando de buscar
aspectos comúns ós colec-
tivos máis afectados pola
pobreza (nenos, discapacita-
dos, parados, mulleres -en
especial, maiores de 65 que

perciben pensións non con-
tributivas, amas de casa,...-
,...), quizais resaltariamos a
debilidade destes colectivos
en canto ás súas capaci-
dades para competir no mer-
cado de traballo. Ben porque
aínda é demasiado pronto
(nenos). Ben porque o azar
non sempre nos depara a
mesma sorte (discapacita-
dos). Ben porque as habili-
dades persoais, cualifi-
cacións,... para competir no
mercado de traballo son sem-
pre as necesarias (desem-
prego). Ben porque, aínda
desenvolvendo un papel rele-
vante para a sociedade, a súa
actividade non está ade-
cuadamente valorada polo
mercado (amas de casa),
provocando que a compen-
sación económica (pensións
non contributivas) á hora da
súa xubilación sexa moi infe-
rior á das actividades de mer-
cado;... 

En resume, a pobreza
constitúe o efecto máis prexu-
dicial da desigualdade e,
aínda que son fenómenos
diferentes, están tan rela-
cionados que un sistema de
distribución da produción
máis igualitario, complemen-
tado cun sistema de protec-
ción social adecuado, podería
levar á erradicación da
pobreza sen excesivo custe.
Incluso poderiamos esperar
que, a longo prazo, un crece-
mento máis igualitario non só
permitiría a eliminación da
pobreza senón que se retroal-
imentaría favorecendo un
maior crecemento e unha
menor conflitividade social. 

- E para que son os deputados?

- Eu non o sei meu fillo.

Partindo do sistema actu-
al, a obtención dunha
sociedade máis igualitaria na
que a pobreza fose historia
podería vir da man dun maior
desenvolvemento do Estado
do Benestar. Para min a
sociedade é como un fogar
grande e, como tal, debe dis-
por dun sistema que lle per-
mita velar polo benestar do
conxunto. Na sociedade, este
debería vir dado por un sis-
tema público que comple-
mentase e regulase o merca-
do, favorecendo unha dis-
tribución máis igualitaria dos
recursos e unha igualdade
real de oportunidades. Así
como na actualidade a edu-
cación e a sanidade con-
stitúen servizos públicos ós
que todos os cidadáns teñen
dereito (evidentemente con
moitos aspectos que mel-
lorar), outros servizos sociais
que protexan máis ós máis
desfavorecidos e máis depen-
dentes aínda están bastante
en cueiros. Mais non porque
o efecto das prestacións soci-
ais sobre o risco de pobreza
non sexa claro. No ano 2004,
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o 42% da poboación galega
quedaría baixo o limiar de
pobreza segundo a súa renda
antes das prestacións sociais,
reducíndose ó 15% despois
das prestacións (Gradín e
outros, 2006b). Con diferen-
za, a maior influenza exérce-
na as pensións, aínda que
como xa vimos, determinados
tipos de pensións contan
cunha cuantía que lle permite
ós seus perceptores saír da
pobreza extrema pero non da
pobreza relativa. Outro resul-
tado indicativo de que é pre-
ciso actuar en termos de
política social é o relativo ás
altas taxas de pobreza infan-
til. É preciso desenvolver
prestacións neste ámbito
(axudas ós fogares,
garderías,...), quizais toman-
do exemplo das políticas
europeas.

Para facernos unha idea
do nivel de desenvolvemento
que acada o Estado de
Benestar en España, chega
con botarlle unha ollada ás
estatísticas sobre protección
social en Europa para o ano
2003. Mentres países como
Suecia, Francia, Alemaña ou
Dinamarca achegan un gasto
en protección social superior
ó 30% do seu PIB no ano
2003 (EUROSTAT, 2007)17,
en España sitúase no 20%,
incluso moi por debaixo dos
outros países do sur de
Europa -Portugal (24%),
Grecia e Italia (26%)-. As
diferenzas aínda son máis
pronunciadas tomando as
cifras en termos absolutos,

expresadas en € per cápita
ou en paridades. Así, o gasto
per cápita en protección
social en España sitúase en
3.656€ (4.186 paridades),
algo superior ó de Portugal
3.192€ (4.076 paridades),
próximo ó de Grecia 3.671€
(4.567 paridades), bastante
por debaixo de Italia 5.956€
(6.023 paridades), e a moita
distancia de países como
Suecia 9.933€ (8.258 pari-
dades) ou Dinamarca 10.782
€ (8.115 paridades) por non
citar Luxemburgo 12653€
(10.905 paridades). 

-En que meterá o Goberno todo o
diñeiro que lle damos señor
Maiestro?

Clasificando o gasto segun-
do o tipo de prestación social,
observamos que pensións e
sanidade acaparan a grande
maioría do gasto en todos os
países, ó redor do (40-60)% as
primeiras e do (30-50)% a
segunda. Comparando co resto
dos países europeos, a por-
centaxe do gasto público
español por desemprego (13%)
é a maior de Europa, duplican-
do a media europea; en

sanidade, cun 38% do gasto,
España sitúase lixeiramente
por riba da media europea.
Malia o envellecemento da
poboación, a % de gasto en
pensións (44%) sitúase algo
por debaixo da media europea,
e por debaixo de países do
noso entorno como Portugal
(46%), Grecia (51%) ou Italia
(62%). En canto ás axudas ó
fogar/nenos, os países do sur
europeo –Italia (4%), Portugal e
Grecia (7%)-, encabezados por
España (3%), sitúanse á cola
de Europa, moi lonxe de países
como Finlandia (11%) ou
Dinamarca (13%), por non citar
a Irlanda (16%) ou Luxemburgo
(18%).

É lóxico que a estrutura do
gasto teña algo que ver coa
propia distribución da
poboación por idades. España
figura entre os países que
teñen maior proporción de
poboación de máis de 80 anos
así como entre os que amosan
as menores proporcións no
colectivo de menos de 20 anos.
Malia a baixa porcentaxe de
poboación nova, a extremada-
mente baixa proporción de
gasto público no ámbito dos
nenos e do fogar debe ter moito
que ver coas altas taxas de
pobreza nos fogares con fillos
menores de 16 anos, e supoño
que tamén exercerá a súa influ-
encia sobre o fenómeno da
baixa natalidade. Ademais,
unha poboación envellecida
sería lóxico que se reflectise
nunha maior proporción do
gasto público en pensións,
cousa que non acontece en

17 EUROSTAT (2007): Living conditions in Europe (2002-2005). European Commission.
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España. 

En definitiva, o reparto do
gasto por tipos de prestacións
sociais pode estar a indicar pri-
oridades, mais o elemento que
máis conta nesta historia é o
montante total do gasto social
(o total do pastel a repartir) que,
como xa vimos, aínda lle falta
moito para converxer con
Europa. E, visto o acontecido
nos últimos dez anos (segundo
datos do INE, en 1993 a por-
centaxe de gasto público sobre
o PIB supoñía un 24%, mentres
que no 2003 era do 20%), hai
que ser moi optimistas para crer
que algún día o lograremos.

-Eu pensei que ían repartir as
riquezas.

-Pois eu xa me daba por satisfeito
se repartisen a fame.

Outros eidos nos que creo
que é preciso actuar son o da
vivenda e o sistema educativo.
En canto á vivenda, sen
pararnos a discutir se mellor
unha política de aluguer ou de
compra, si considero impre-
scindible que dende as institu-
cións públicas deseñen instru-
mentos para asegurar que
todos os fogares poidan dispor

dunha vivenda a prezos
razoables, eido no que o mer-
cado está a fallar. A vivenda, ó
igual ca educación ou a
sanidade, constitúe un ben de
primeira necesidade, polo que
toda a poboación debería ter
dereito a ela en condicións dig-
nas. En canto á educación, esta
constitúe a base do noso capital
humano. Cómpre potenciar e,
especialmente diversificar, as
formas de consecución de cap-
ital humano, importante non só
para o desenvolvemento de
habilidades comunicativas e de
integración social senón, e moi
especialmente, polo papel que
este desenvolve no mercado
de traballo e no crecemento
económico. Entendo que un
dos retos importantes neste
eido consiste en superar as tra-
bas para a incorporación de
colectivos con dificultades
(pobres, marxinados, inmi-
grantes,...) ó proceso de
adquisición dun capital humano
(nivel de estudos e de cualifi-
cación laboral) básico. Creo
tamén que o sistema educativo
e de formación nas empresas
deberían avogar máis por unha
formación profesional máis
potente, complementada por
cursos de formación continua,
que permitan unha mellora con-
tinua da cualificación dos trabal-
ladores. 

En definitiva, creo impor-
tante desenvolver unha con-
ciencia social na que todos
importemos, así como os instru-
mentos de política social pre-
cisos para cubrir as necesi-
dades dos membros depen-
dentes da mesma. Esperemos
que a posta en práctica da Lei

de Dependencia do Estado e
da Lei de Servizos Sociais da
Xunta permitan avanzar neste
senso.

O GATO.- Volven as escuras
andoriñas; pero unha que comín o
ano pasado, isa non volverá.
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Crecemento económico, versus
exclusión e marxinación social

Manuel Barbeitos Alcántara

Economista

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

45Ao longo dos der-
radeiros anos hai
sinais importantes e

continuas –tanto na oferta como
na demanda agregadas- de que
a economía mundial deixou atrás
a longa crise económica que se
iniciara na segunda metade da
década dos setenta para dar paso
a unha nova etapa expansiva de
crecemento económico notable.
Así, e no que nos afecta, vemos
que nos derradeiros dez anos
España tivo un crecemento
medio anual do PIB do 3,7%,
creáronse mais de 5 millóns de
empregos, reduciuse o desem-
prego do 24,1% -a principios dos
anos noventa- ó 8,2% actual e a
poboación activa pasou do 60,6%
ó 65% -no mesmo período-. Pola
súa parte Galicia tivo un crece-
mento medio anual do 3,5%,
creáronse mais de 200 mil
empregos, reduciuse o desem-
prego do 16,2% ó 6,7% (?), men-
tres a poboación activa caeu do
58,4% ó 54,7% -segue estando

entre as mais baixas a nivel
nacional-.

Encol desta nova fase expan-
siva véñense vertendo distintas e
diferentes opinións ás que quere-
mos engadi-las presentes e par-
ticulares reflexións que parten
dunha serie de premisas teóricas
que coidamos oportuno subliñar:

1. Para moitos especialistas
–en primeiro lugar aqueles que
traballan coas teorías dos ciclos
económicos e sobre de todo para
os que o fan cos chamados ciclos
de Kondratiev- “este comporta-
mento da economía mundial era
perfectamente previsible (...) era
previsible que as forzas que inicia-
ban unha reestructuración da
economía mundial dende 1.966
deberían preparar un novo auxe
económico que os ciclos longos
de Kondratiev subliñaban inicia-
ríanse en 1.994 aproximada-
mente” (1): coidamos que a histo-
ria económica ten demostrado
dabondo a bondade destas teses

que axudan a entender mellor os
cambios habidos.

2. Asemade estes mesmos e
algúns outros, situados incluso
nas antípodas ideolóxicas, con-
sideran que soo se pode dicir que
unha crise está superada cando
se acadan os niveis de actividade
e os datos de emprego existentes
con anterioridade a crise
económica, “non existe unha
xenuína recuperación ata que os
traballadores recuperen os seus
postos de traballo e os salarios
sexan restaurados ós seus niveis
previos á crise (..) aínda que a
taxa de paro e os salarios reais
chegaran ós seus mellores rex-
istros, eso non é suficiente para o
traballador que sigue en paro ou
que veu como a súa renda caeu
nunha cuarta parte”(2).

3. Non se pode, de ningures,
confundir crecemento económico
e riqueza con desenrolo humano
tal e como veñen demostrando os
magníficos informes anuais do
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PNUD: “A era da globalización
caracterizouse por enormes
avances no campo da tecnoloxía,
o comercio e os investimentos así
como por un impresionante
aumento da prosperidade. O pro-
greso en desenrolo humano foi
menos importante e gran parte do
mundo en desenrolo vai quedan-
do a zaga”(3). Un exemplo témolo
na propia Unión Europea: as
maiores taxas de crecemento
económico –en térmenos de PIB-
teñen lugar en países con ele-
vadas taxas de pobreza e  índices
de desigualdade, así como maior
déficit social (Irlanda, Grecia,
España..... amais de países do
Leste europeo como Polonia,
Chequia, Bulgaria...), en definitiva
menor desenrolo humano.
Poderíamos tomar moitos outros
exemplos de países con similares
niveis de riqueza pero con moitas
diferencias a nivel de desenrolo
humano e progreso social (4), xa
que “aínda que é verdade que
non se poden lograr reduccións
sostidas da pobreza sen un forte
crecemento económico, o con-
trario non é certo: o crecemento
non beneficia necesariamente a
todos. Non é verdade que <<a
marea levanta tódolos barcos>>.
As veces, unha marea que sube
velozmente, en especial cando a
acompaña unha tormenta, arroxa
contra a beira  os barcos mais
débiles e fainos cachos”(5)

4. A pesares de atoparnos,
como dicíamos, nunha fase longa
de crecemento económico hai
unha serie de situacións de
inestabilidade –“sinais de alerta”-
que se manteñen no tempo e que
ameazan tanto a fortaleza desta
nova fase como a súa extensión e
duración: a volatibilidade dos mer-

cados financeiros froito da súa lib-
eralización –temos o exemplo
actual da chamada “crise das
hipotecas” que esta vez, e a difer-
encia doutras crises financeiras
anteriores, afecta a un dos cen-
tros económicos mundiais: os
EEUU-, a realidade dunha débe-
da externa que afoga a moitos
países do terceiro e cuarto
mundo, un crecemento que
segue sendo moi desigual e que
se apoia nunhas relacións de
intercambio asemade moi
desiguales, unha liberalización
comercial imperfecta que benefi-
cia ós países do centro do sis-
tema mundial e que pon trabas ó
propio comercio dos países mais
pobres, unha crise medioambien-
tal que vai en aumento, unhas
relacións laborais –incluso nos
países desenvolvidos- que puxan
pola precariedade e os baixos
salarios, unha “burbulla” inmobil-
iaria disposta a estalar en cal-
quera intre con os efectos con-
seguintes na actividade e no
emprego –como esta á pasar
actualmente nos EEUU-....

5. No que afecta ós países da
UE a institucionalización dunha
serie de orientacións en materia
de política económica que media-
tizan enormemente a capacidade
dos gobernos nacionais para a
adopción –se fora a súa vontade-
de políticas expansivas: a
autonomía dun BCE mais intere-
sado nunha política monetaria
restrictiva de control da inflación
que en estimula-lo crecemento
económico –como, p.e., fai a
Reserva Federal nos USA-,
unhas políticas fiscais (IRPF, IVA.
Sociedades..) que procuran
desigualdade, unhas políticas
orzamentarias que amais de ser

pouco redistributivas priorizan uns
equilibrios fiscais –como require o
Tratado de Maastrich- baseados
nunha gran reducción do gasto
público que, xa que logo, imposi-
bilita políticas expansivas que
son, dende a nosa óptica, impre-
scindibles para reduci-los dese-
quilibrios territoriais e as desigual-
dades sociais: na práctica estas
políticas son un ataque frontal ó
Estado de Benestar.

6. A nivel internacional as ori-
entacións dos organismos finan-
ceiros que “gobernan” a mundial-
ización (FMI, BM, OCM...) que
provocan grandes catástrofes nos
países menos desenvolvidos e
graves crises internacionais, que
afondan a desigualdade e a
pobreza a nivel mundial -especial-
mente nos países dos chamados
“terceiro” e “cuarto mundo”- e
benefician descaradamente ós
intereses dos países mais desen-
volvidos e das súas multina-
cionais.

Algunhas
consideracións sobre a
realidade actual 

Nun marco xeral de expan-
sión e crecemento económicos
móvese, xa que logo, unha reali-
dade social na que visualizamos
elementos que, coidamos,
agochan situacións que, sen
dúbidas, non son tan optimistas:

a. Hai un crecemento
económico notorio pero que nem-
bargantes, especialmente nos
países mais desenvolvidos, é
claramente inferior –en térmenos
de actividade e emprego- o que
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se daba con anterioridade a crise
dos setenta. Así, a xeito de exem-
plo, na chamada “década do
desenrolo” as economías
española e galega tiveron uns
crecementos medios anuais
superiores ó 6%, mentres as
taxas de desemprego estaban no
15% e no 6% respectivamente.

b. Fronte a unha realidade de
forte creación de emprego pero
que, como sinalamos no apartado
anterior, non é quen de recupera-
la situación anterior a crise
económica -por outra parte,
dados os cambios metodolóxicos
introducidos na EPA resulta hoxe
en día imposible coñece-la reali-
dade actual do desemprego
(como explicar, p.e., que o paro
estimado (87.500 parados en
Galicia) sexa inferior(!!) ó paro rex-
istrado (140.960)?(6))- hai outra
que nos di  que se trata dun
emprego maioritariamente pre-
cario –hai unha xeneralización da
precariedade laboral- e con
baixos salarios.

c. Este crecemento económi-
co non beneficia a todos por igual
xa que son as rendas de capital
–favorecidas polas políticas fis-
cais, a realidade salarial e a
dinámica dos mercados finan-
ceiros- as que melloran a súa par-
ticipación na renda nacional en
prexuízo das rendas do traballo.
Unhas rendas de capital cuxos
extremos superiores de ganan-
cias –as entidades financeiras, as
compañías de seguros, as enti-
dades promotoras de fondos de
pensións- crean moi pouco
emprego e son pioneiros en
actividades especulativas.

d. A pesares do crecemento

económico mantéñense –con-
solidándose- importantes bolsas
de pobreza en casque tódolos
países do mundo, sen que
Galicia, xa que logo, escape a
esta dinámica: hoxe unhas
400.000 persoas que residen en
máis de 130 mil fogares teñen
uns ingresos por baixo do limiar
de pobreza (7). A gravidade da
situación ven dada non polo feito
de que a pobreza medre en val-
ores absolutos –cousa que non
sucede- senón de que se da ben
un estancamento da situación
e/ou unha menor reducción que
nas décadas anteriores cando
estábamos en plena crise, ben un
agravamento da situación dos
mais pobres (8) o que parecera
xustificala tese de que o novo
modelo de crecemento non atalla
problemas como a pobreza

senón que, indirectamente, a
favorece (9). 

e. As lendas salariais –froito,
entre outros, da precariedade no
emprego, a discriminación por
razón de xénero e o auxe das ren-
das do capital- non soo non dim-
inúen senón que medran  –en
todo o mundo, pero especial-
mente nos países mais desen-
volvidos- ano a ano.

f. Xunto a un ascenso da pre-
cariedade laboral e unha caída
das rendas salariais asistimos a
un progresivo desmantelamento
–e/ou debilitamento- dos elemen-
tos protectores do mercado labo-
ral e do tecido social –pensións e
seguridade social, seguros de
desemprego, salario mínimo
interprofesional, servicios públicos
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de emprego, servicios sanitar-
ios...-.

g. Todos os factores anteri-
ores amosan que o crecemento
económico actual segue marxi-
nando á amplos sectores da
poboación tanto a nivel mundial
como ó interior de cada pais e rex-
ión: mantemento das bolsas de
pobreza, elevado desemprego,
empregos precarios e salarios
baixos, débiles coberturas sociais
–salario mínimo interprofesional,
desemprego, pensións, seguri-
dade social, etc.-, desigualdade
redistributiva –políticas fiscais que
gravan mais intensamente, e de
forma desigual, as rendas do tra-
ballo-.....

Altos índices de pobreza
e elevados niveis de
desigualdade

Da análise comparativa entre
o gasto social público en España
e na UE-15, así como algúns
países pioneiros, obtense unha
serie de avaliacións: en primeiro
lugar que, en tódalas consid-
eracións   –agás desemprego:
polas elevadas taxas do mesmo-
o gasto social español está por
detrás dos prometios non soo da
UE-15 senón tamén da UE-25,
tendencia que se acentuou nos
derradeiros anos e que ten unha
especial importancia nas funcións
familia/infancia e vivenda/aluguer
nas que son mais deficitarias,
sendo tamén moi deficitaria en
aspectos da máxima importancia
tales como atención sanitaria
–ambulatoria, especialmente-,
pensións de vellez e atención as
persoas discapacitadas (10). 

España é, asemade, un dos
países europeos onde se dá
unha maior desigualdade na dis-
tribución da renda, sendo Galicia
–dada a existencia de moitas per-
soas con renda moi baixa- a
segunda comunidade autónoma
española –soo superada por
Madrid- con maior desigualdade
(11). Asemade a porcentaxe de
declarantes en Galicia  perten-
centes ó nivel superior de renda é
dos mais baixos de España, moi
inferior a media nacional, sendo
aquela a terceira comunidade
autónoma –soo superada por
Castela A Mancha e
Estremadura-, onde hai maior
porcentaxe de contribuíntes de
menor renda. Tomando como
base a declaración da renda a
relación entre o número de
declarantes de menor renda con
relación os de maior renda –que
mide a desigualdade na distribu-
ción da renda- observamos que
mentres Madrid (1 a 11) e
Cataluña (1 a 22) amosan unha
menor desigualdade,
Estremadura (1 a 182), Castela e
León (1 a 119), Comunidade
Valenciana (1 a 85) e Galicia (1
rico por cada 85 pobres) son as
comunidades autónomas con
maior desigualdade (12)

Segundo analizando a evolu-
ción temporal do IRPF e a súa
distribución espacial  dende a
reforma fiscal de 1.998 obtéñense
outra serie de conclusións a nivel
rexional que convén destacar e
que confirman a caracter desigual
–dende o punto de vista espacial-
da renda en España: 1. Galicia é
unha das comunidades con
menor renda por declarante –soo
superior á Castela A Mancha e
Estremadura- de xeito tal que un

galego ten un 34% menos de
renda que un madrileño e un 25%
que un catalán, 2. Galicia é, xunto
con Estremadura, a Comunidade
Autónoma cunha proporción
maior de declarantes da renda
mais pobres –maior, xa que logo,
nivel relativo de pobreza-, 3.
Galicia é, tamén, a Comunidade
Autónoma que xunto a Madrid
presenta unha maior desigual-
dade na distribución da renda,
aínda que por razóns diferentes
xa que se en Madrid débese a
elevada concentración da renda
en poucos declarantes en Galicia
débese, como sinalamos no
apartado anterior, a existencia de
moitas persoas con moi pouca
renda e cuxa situación se agrava
cos anos, 4. A desigualdade na
distribución en Galicia queda de
manifesto no dato de que o 20 por
cento dos galegos con maiores
ingresos cuadriplican os ingresos
do 20 por cento máis pobre. (13) 

O actual modelo económico
español é un modelo pouco com-
petitivo, asentado nunha cultura
especulativa, cunha alta deman-
da interna pero tamén cunha
mala inflación -por riba da media
Europea- e un forte desequilibrio
exterior. España goza dun forte
crecemento económico que xera
emprego por riba de todo de
baixa calidade e ó prezo dunha
grande austeridade no plano
salarial e social que coadxuva a
que sigamos por debaixo da
media europea nos indicadores
sociais (14) O mercado laboral
español destaca polo súa forte
segmentación que fai que
aparezamos como unha
economía moi regulada a pesar
de ter unha flexibilidade externa
(facilidade para contratar e des-
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pedir traballadores, normalmente
asociada a temporalidade) das
mais altas de Europa, cun 34%
da poboación ocupada en
situación temporal, cifras que se
elevan ó 66,6% entre os mozos
de 16 a 24 anos, ó 33,4% entre
25 e 49 anos e 17,6% entre 50-65
(15). Aínda que as taxas de
desemprego diminuíron drastica-
mente nos derradeiros anos, eso
non impediu  que o noso merca-
do laboral sexa dos mais precar-
ios do continente. Os niveis de
temporalidade (34%), a por-
centaxe de emprego de baixa
remuneración (21%), a pobreza
entre as familias activas (11,57%)
e a porcentaxe de traballadores
mal remunerados que viven en
familias pobres (21,15%) parecen
suxerir que nos derradeiros anos
temos substituído desemprego
por precariedade (16). Durante o
período 1997/2006 rexistrouse un
crecemento espectacular do
emprego –o famoso <<milagre
español>>- que, nembargantes,
non foi quen de diminuír nin a
temporalidade, nin os baixos
salarios, nin o problema da pre-
cariedade no seu conxunto (17).

Polo que atinxe a Galicia e ó
día de hoxe (2007) estamos en
condicións de subliñar que o
longo período do derradeiro gob-
erno conservador (1.990-2005)
non foi quén de aproveita-la
bonanza económica –a nova fase
expansiva- para senta-las bases
dun crecemento interior mais
equilibrado e xusto. Todo o con-
trario, coas súas actuacións gob-
ernamentais colaborou a que
Galicia se “consolidara” como
unha rexión periférica –dende o
punto de vista da producción, o
comercio, o investimento e o con-

sumo, a actividade e o emprego..
a súa participación no monto
nacional é cativa e o seu lugar na
UE é de furgón de cola- cun
“enorme” déficit social (18) –os indi-
cadores en materia de
doenza/atención sanitaria, edu-
cación, discapacidade, vellez,
supervivencia, familia, actividade
e emprego, vivenda  e exclusión
social están nos últimos lugares
en España, un pais que global-
mente agocha un gran déficit
social a nivel da UE15-, e impor-
tantes bolsas de pobreza. 

En un mundo “globalizado”
España –e, dentro dela, Galicia-
non pode(n) competir en baixos
custos coas economías emerx-
entes de China, India, Brasil e/ou
Rusia. O noso <<escenario natu-
ral>> é a producción ligada a tec-

noloxía de vangarda, a alta cualifi-
cación laboral e o investimento en
I+D (19).

Para rematar digamos que
“non hai mal que cen anos dure”.
Hoxe (2007) con un goberno de
esquerdas en Galicia, e en
España, hai razóns para agardar
–e esixir- un cambio que de pulo
–con unha política orzamentaria
expansiva, non soo dende o
punto de vista da demanda agre-
gada (gasto total) senón tamén da
oferta agregada (producción
total), e con medidas de fondo cal-
ado social- a realidade económi-
ca          –procurando unha redis-
tribución mais xusta da riqueza- e
elimine o enorme déficit social
que arrastra Galicia. Digamos,
tamén, que non podemos perder
de vista, como subliñamos anteri-
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(1) Theotonio de los Santos: “Razóns do auxe económico mundial”, 2007.

(2) Joseph E. Stiglitz: “O malestar do globalización”, 2002.

(3) PNUD: “Informes sobre desenrolo humano”, 2006 e 2007.

(4) Ídem.

(5) J. Stiglitz idem

(6) As diferencias tan brutais (53.260) entre as cifras de desemprego reflectidas pola EPA (87.700 parados en Galicia)
e o SPE (140.960) lévanos a concluír que, desgraciadamente, os cambios metodolóxicos introducidos nos rexistros colo-
can a estes  nunha situación de moi dubidosa fiabilidade. Así, hoxe en día, é imposible saber con un mínimo de rigor e
certeza cales son  as cifras reais de desemprego en Galicia.

(7) Carlos Gradín Lago, e outros: “La distribución de la renta en Galicia” 2006. Vid. tamén artigo neste número do
mesmo autor, e os respectivos artigos sobre a pobreza de A. Troitiño, Marisa Rodríguez, Xosé Montes e Victoriano de la
Torre.

(8) ídem

(9) ídem

(10) Vicenç Navarro. “El Estado de bienestar en España y sus déficits sociales”, 2007

(11) Zenón Jiménez-Ridruejo e Julio López: “El IRPF en España, un análisis temporal y espacial”, 2007

(12) idem

(13) Carlos Gradín op. cit.

(14) Javier Ramos: “Flexiguridad: La respuesta europea a la globalización?, la respuesta española a la precariedad”.
2007.

(15) Ídem

(16) Ídem

(17) Ídem

(18) Vid., neste número de CLARIDADE artigos de Xosé Montes, Estela Mouriño, Roberto García, Anxo Queiruga,
Marisa Rodriguez e Xesús R. Copa así como a entrevista con Carme Avendaño onde cada un, dende a súa perspectiva
sectorial, subliñan este déficit social.

(19) Javier Ramos-Diaz: (idem)
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ormente, un feito innegable: nos
derradeiros anos estamos asistin-
do –en España e en Galicia- a
unha importante creación de
emprego –especialmente entre
as mulleres:  dato este moi rele-
vante- que, sen xénero de
dúbidas, ven a supor un incre-
mento dos ingresos ó interior dos
fogares e, xa que logo, un
descenso, en valores absolutos,
daqueles que estaban no limiar

da pobreza.

Pero, non nos enganemos,
como xa dixemos se na mundial-
ización a capacidade de
actuación autónoma e o marxe
de manobra de calquera pais son
baixos cando se trata dunha rex-
ión son moi, moi cativos
–menores si esta é periférica- xa
que, p.e., as políticas fiscal, mon-
etaria, de rendas e comercial

–instrumentos da política
económica que inflúen decisiva-
mente na actividade económica:
a producción, o comercio, o
emprego, etc.- véñenlle impostas,
sonlle alleas.
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¿Vivir no rural = cidadáns de segunda?

Roberto García González.

Secretario xeral de Unións Agrarias
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Asituación econó-
mica e social das
mulleres e dos

homes que viven no rural
galego pódese resumir en
varios datos sintomáticos dos
que partir para efectuar un
diagnóstico. Pódese falar da
perda de explotacións agro-
gandeiras, do despoboamen-
to, da falta de servizos, da
baixa renda agraria ou do
abandono de terras agrarias
e forestais, por poñer uns
exemplos. 

A partir de todo isto, pro-
bablemente poideramos tra-
zar círculos de causas-conse-
cuencias onde tamén introdu-
ciriamos outras variantes,
como incendios, inundacións
debidas ós lumes e á conse-

guinte perda de capacidade
reguladora hidrolóxica dos
montes, arrastre de lodos a
bancos marisqueiros, danos
en vías de comunicación e
outras. Mais a esencia de
todo isto, os asuntos sobre os
que vale a pena reflexionar
desde o ámbito sindical,
pódense concretar nunha
cuestión básica. ¿Qué facer
para que vivir e traballar no
rural sexa atractivo para
mulleres e homes? ¿Qué
facer para ter un rural vivo?

Ou máis ben, como lograr
que o que hai que facer se
convirta en realidade, en fei-
tos. Como lograr rendas dig-
nas para as explotacións
agrogandeiras, como ter ser-
vizos dignos equiparables ós
das áreas urbáns, como

lograr que traballar no rural
ou que ser a esposa ou o
marido dun/dunha agricultor/a
ou gandeiro/a non se convirta
nunha especie de condea. 

Os números das explota-
cións galegas revelan en pri-
meiro lugar a necesidade de
maiores ingresos. Arredor da
metade dos/as Agricultores/as
a Título Principal (ATP) de
Galicia, 22.000 dun total que se
achega ós 50.000, dispón duns
ingresos por baixo do Salario
Mínimo Interprofesional (8.000
euros). 

Outras 44.000 explota-
cións agrogandeiras obteñen
rendas por baixo dos 3.000
euros anuais, se ben neste
caso os seus titulares non
son ATPs, é dicir, manteñen
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A nivel laboral, en Unións Agrarias a principal reivindicación de sempre pasa por lograr uns prezos xustos para
os nosos produtos
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outra actividade económica a
parte da agraria, actuando
entón a agrogandeiría como
complemento ós probables
baixos soldos obtidos doutra
actividade.

Unha das primeiras con-
secuencias das dificultades
económicas das explotacións
repercutiu de xeito directo
durante moitos anos sobre as
mulleres. Sen cartos para
pagar dúas cotizacións á
Seguridade Social, as pare-
llas que traballaban nunha
explotación optaban moitas
veces por manter só unha
cotización, normalmente a do
home, en tanto a muller que-
daba sen cotizar.

Esa situación comezouse
a solucionar en parte no
2006, cando o Goberno esta-
tal e a Consellería de Traballo
acordaron cofinanciar nun 50
por cento e durante tres anos
a cota da Seguridade Social
para aquelas persoas meno-
res de 40 anos que se deran
de alta como cotitulares
dunha explotación. A medida,
que vén de ampliar este ano a
Consellería ata os 45 anos,
está a recoñecer e a dotar de
dereitos a un traballo, o da
muller rural, que ata o de
agora era invisible.  

Faise preciso continuar
afondando neste tipo de polí-
ticas. Un informe da Comisión
Europea, ‘La mujer en la agri-

cultura’ (2002) indicaba que o
82 por cento das mulleres
rurais do Estado traballaban
en explotacións agrarias.
Destas, o 59 por cento non
pagaban ningún tipo de coti-
zación, según o mesmo infor-
me. 

A situación da muller no
rural agrávase se temos en
conta os roles que vén asu-
mindo nas tarefas domésticas
e no coidado de maiores e
nenos. O 61,8 por cento das
mulleres adica máis de 60
horas á semana ás tarefas
domésticas e ó traballo na
explotación, según unha
enquisa a nivel estatal da
Federación de Asociacións de
Mulleres Rurais (Fademur).
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Se computamos só o traballo
na explotación, un 50 por
cento das mulleres di traballar
unhas 30 horas semanais e
un 36 por cento entre 35 e 45
horas. 

En canto ás tarefas
domésticas, o 50 por cento
das mulleres declara adicarlle
40 ou máis horas. Estas cifras
da unha idea do pouco atrac-
tivo que é para as mulleres a
vida e o traballo nunha explo-
tación agrogandeira. Sen
seguridade social en moitos
casos e con xornadas de tra-
ballo de sol a sol, sen acceso
ademais ós servizos de
zonas urbáns. Unha muller do
medio rural ten unha taxa de
sobreactividade do 36 por
cento en relación a un traba-
llador do medio urbán, según
as estimacións de Fademur.

A falta de servizos asisten-
ciais constitúe, sen dúbida,
un dos factores que explica
en parte ese sobreesforzo.
No rural, ata o de agora, é
práctica habitual que o coida-
do de nenos e maiores
dependentes recaia nas
mulleres; unhas tarefas para
as que hai que facer tempo a
parte do traballo na explota-
ción e das outras labores
domésticas. É de esperar que
a Ley de Dependencia, posta
en marcha polo Goberno
estatal, contribúa a aliviar pro-
gresivamente as obrigas
familiares no coidado dos/as
dependentes. 

Desde Unións Agrarias
non aceptaremos en ningún
caso que a dispersión poboa-

cional do rural se poida utili-
zar como argumento para
ofrecer, no marco da Ley de
Dependencia, uns servizos
no rural máis reducidos ós
das cidades. O Goberno terá
que asumir os custos de
extender a atención ós
dependentes a toda a poboa-
ción. Non pode haber cida-
dáns de primeira e de segun-
da. Non pode haber estado
de benestar para uns ‘de
malestar’ para outros.

Así as cousas, non é de

extrañar, por tanto, que no
rural haxa, en termos demo-
gráficos, unha pirámide inver-
tida de poboación, onde os
maiores de 65 anos superan
en moito as cifras da xente
nova, tanto no tocante a
homes como a mulleres. De
feito, a existencia dos maio-
res e das pensións de xubila-
ción que cobran supón para
moitas familias unha porcen-
taxe de ingresos salientable
que contribúe a manter as
explotacións en marcha.
Aínda así, hai que incidir no

O sindicato defende a necesidade de establecer complementos nas
rendas agrarias a través de figuras como o Contrato Social. Na imaxe
Roberto García, Secretario xeral de Unións Agrarias.
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dato de que as pensións gale-
gas son as máis baixas do
Estado, un 18 por cento por
baixo da media, según as últi-
mas estatísticas. Dentro de
Galicia, a peor situación dáse
no rural.

Para lograr un cambio no
rural, faise preciso lograr con-
dicións económicas e sociais
máis atractivas. A nivel labo-
ral, en Unións Agrarias a prin-
cipal reivindicación de sem-
pre pasa por lograr uns pre-
zos xustos para os nosos pro-
dutos, por lograr unha nego-
ciación en pé de igualdade
entre o produtor e as indus-
trias, que adoitan impoñer o
prezo de xeito unilateral. A
maiores, faise preciso tamén,
no agro do século XXI, que as
Administracións recoñezan o
papel capital que desempe-
ñan agricultores/as e gandei-
ros/as na conservación do
medioambiente e na preven-
ción dos incendios forestais. 

O sindicato defende a
necesidade de establecer
complementos nas rendas
agrarias a través de figuras
como o Contrato Social, un
instrumento polo que unha
parte das explotacións perci-
birían un pago a cambio de
manter a actividade e de asu-
mir unha serie de compromi-
sos medioambientais co con-
xunto da sociedade. No sécu-
lo XXI, o papel de agriculto-
res/as e gandeiros/as terá
que ir máis alá da produción
de alimentos de calidade.  

O agro vén sendo de xeito
histórico o principal pilar labo-

ral do mundo rural. A súa
importancia débese manter,
mais con todo, faise preciso
unha diversificación económi-
ca en actividades forestais ou
da industria agroalimentaria. 

Outro nicho de negocio
que se albisca, ligado á Lei de
Dependencia, atópase nos
servizos de atención a domi-
cilio e de coidado das perso-
as dependentes, principal-
mente dos maiores. En
Unións Agrarias defendemos
a necesidade de que as
Administracións prioricen a
cooperativas ou pequenas

empresas locais na contrata-
ción destes servizos, de xeito
que a Lei de Dependencia,
ademais de aumentar o nivel
de servizos das áreas rurais,
supoña tamén unha oportuni-
dade de emprego para a
xente que reside no rural. 

Do mesmo xeito, o sindi-
cato avoga por involucrar ás
explotacións agrogandeiras e
ás cooperativas nos traballos
forestais de prevención e
extinción de incendios.

No ámbito forestal, Unións
traballa tamén na defensa
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Queremos un
rural vivo,

onde as
subvencións para desen-

volvemento rural non
vaian só para financiar

xeriátricos, tanatorios e
obras municipais dos
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dos propietarios de terras
afectadas por parques eóli-
cos. As instalacións enerxéti-
cas constitúen un paradigma
do que é aproveitar os recur-
sos naturais de Galicia sen
que ese aproveitamento
repercuta nin nos veciños nin
no conxunto da sociedade
galega. 

Os afectados por unha
instalación eólica a penas
perciben un 1-2 por cento da
xugosa facturación das eléc-
tricas, que xa supera o medio
millón de euros ó ano por
aeroxenerador. O sindicato
entende que é precisa unha
participación dos propietarios
afectados de alomenos o 10
por cento do beneficio.

Trátase, en definitiva, de
que todas as actuacións que
se executen no rural se fagan
desde a óptica do desenvol-
vemento rural, tratando de
lograr a máxima participación
e os máximos beneficios para
as poboacións locais en
todas as cuestións que as
atinxen. 

Queremos un rural vivo,
onde as subvencións para
desenvolvemento rural non
vaian só para financiar xeriá-
tricos, tanatorios e obras
municipais dos Concellos.
Queremos un rural onde
mulleres e homes se sintan
orgullosos de vivir, onde se
sintan orgullosos de traballar
e onde poidan ter uns servi-
zos equiparables a un cida-
dán urbán.

Queremos tamén que o o
conxunto da sociedade reco-
ñeza que vivir na aldea, coi-
dar o medio e producir ali-
mentos de calidade a un
prezo asequible ben merece
unha compensación e ben
merece un Contrato Social
entre o urbán e o rural, un
Contrato polo que os habitan-
tes do rural se comprometen
a manter un medio coidado e
vivo, un medio con futuro, e
en definitiva, un país con futu-
ro.
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Dereitos humanos para a dignidade
humana

Victoriano de la Torre Cancelo

Amnistía Internacional (AI) Santiago de Compostela

Achegámonos ao 60º aniversario da adopción da Declaración Universal dos Dereitos Humanos
e, malia isto, a arela de acadar un mundo libre da miseria e do temor segue sen se converter en
realidade para millóns de persoas que viven na pobreza e ás que se lles nega de xeito sistemá-
tico practicamente os seus dereitos humanos. 
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57Todos os dereitos
humanos son indivi-
sibles e interdepen-

dentes. Cómpre superar a artifi-
cial división creada ao diferencia-
los en dereitos civís e políticos,
respecto dos sociais, económi-
cos e culturais. As violacións
destes –non protexer os dereitos
sobre as terras dos pobos indíxe-
nas, negar os dereitos á educa-
ción ás minorías e prestar servi-
zos de sanidade de xeito non
equitativo entre outros- están vin-
culados habitualmente con viola-
cións dos dereitos civís e políti-
cos en forma de negacións reite-
radas.

Os dereitos sociais, económi-
cos e culturais falan de cuestións
tan básicas para a dignidade
humana como a alimentación, a
saúde, a vivenda, o traballo, a
educación e a auga.

Que 800 millóns de persoas

sufran mal nutrición crónica ou
que máis de 100 millóns de
menores non teñan acceso á
educación primaria non son des-
graciadas realidades; son un
escándalo para os dereitos
humanos. Do mesmo xeito que
para o goce da liberdade de
expresión cómpre concertar
esforzos a prol do dereito á edu-
cación, para o goce do dereito á
vida cómpren medidas condu-
centes á redución da mortalidade
infantil, as epidemias e á mal
nutrición.

O recoñecemento dos derei-
tos sociais, económicos e cultu-
rais do ser humano non é un
catálogo de boas intencións por
parte dos Estados. Son dereitos
que se derivan directamente de
tratados internacionais de derei-
tos humanos, como o Pacto
Internacional de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais
da ONU (1966) e as normas
establecidas por organismos

especializados como a
Organización Internacional do
Traballo (OIT) e a Organización
das Nacións Unidas para a
Educación, a Ciencia e a Cultura
(UNESCO).

Con todo, hai moito traballo
por diante para conseguir que
estes dereitos se equiparen aos
civís e políticos no que se refire á
súa exixencia xurídica internacio-
nal.

Contribuíndo a ese traballo,
Amnistía Internacional (AI) vai
facer campaña global sobre a
pobreza e os dereitos humanos
que se iniciará no 2008. Unha
campaña pola Dignidade
Humana a prol dunha resposta
que faga fincapé na obriga de
quen estea no poder de respec-
tar, protexer e realizar os dereitos
humanos de todas as persoas,
incluídas as máis marxinadas e
tamén o dereito de quen vive na
pobreza, a ter a capacidade de
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decidir sobre as súas propias
vidas, incluído o dereito a exixir
firmemente que quen viole os
seus dereitos humanos teña que
render contas por eses abusos.

A pobreza non é só carencia
de ingresos, é a negación do
acceso aos recursos, á capaci-
dade, á seguridade e ao poder
que precisan as persoas para
poder facer efectivo o seu derei-
to humano a vivir con dignidade.
A dignidade humana universal
só pode acadarse mediante o
respecto de todos os dereitos
humanos os civís e políticos,
pero tamén os socioeconómicos;
dende o dereito a unha vivenda
axeitada e a integridade física, ao
acceso á información, á liberda-
de de expresión é á saúde. 

As correntes da sociedade
civil teñen feito un chamado con-
xunto pedindo unha resposta á
pobreza que teña en conta os
dereitos humanos, e nos últimos
anos temos sido testemuñas dun
activismo sen precedentes a prol
de asumir de forma global a res-
ponsabilidade de erradicar a
pobreza.

A pobreza a provocan os
seres humanos; é a consecuen-
cia das decisións que toman os
gobernos, as empresas, as insti-
tucións e outras partes que teñen
nas súas mans a posibilidade de
mellorar a vida das persoas. É
posible rachar o círculo vicioso
da pobreza e a exclusión se se
loita contra as violacións dos
dereitos humanos que as moti-
van e perpetúan.

Segue resultando difícil que
aqueles que menosprezan aos

dereitos humanos e conducen
ás persoas á pobreza rendan
contas. Os gobernos non se res-
ponsabilizan das repercusións
que as súas políticas teñen
sobre os dereitos humanos de
quen se atopa alén das súas
fronteiras, as empresas habitual-
mente tratan de eludir a súa res-
ponsabilidade polas repercu-
sións que as súas actividades
teñen sobre os dereitos huma-
nos da poboación dos países
nos que operan ou doutros paí-
ses. 

Os programas mundiais de
desenvolvemento non teñen ple-
namente en conta os dereitos de
quen vive na pobreza nin promo-
ven aínda o acceso universal
aos dereitos humanos. Con fre-
cuencia, estas persoas que viven
na pobreza non teñen voz e son
excluídas da toma de decisións
que determinan as súas vidas, o
desenvolvemento con demasia-
da frecuencia segue sendo algo
que lles sucede, non algo que se

lles consulta e segue apenas sen
avaliarse a incidencia que dito
desenvolvemento ten sobre os
dereitos humanos das persoas
que viven na pobreza.

TRES PETICIÓNS
CHAVE

1. Rendición de Contas

As persoas que viven na
pobreza teñen dereito a exixir
que os responsables das viola-
cións dos dereitos humanos das
que son obxecto rendan contas.
Todos os dereitos humanos
deben ser xuridicamente exixi-
bles, incluídos os dereitos econó-
micos, sociais e culturais. Todos
os responsables, entre eles as
empresas e os gobernos tanto
dentro dos seu territorio como
fóra del, ademais do Banco
Mundial, deben render contas
diante da lei das repercusións
que teñen as súas actividades

O pobo indíxena Phong perde as terras por unha concesión forestal
ilegal. Poboado Phong. Mondulkiri. Cambodia. © Amnesty International.
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sobre os dereitos humanos.

2. Acceso de todo o
mundo aos seus Dereitos

Os gobernos deben promo-
ver a igualdade e garantir a non
discriminación nos seus progra-
mas para erradicar a pobreza
tanto nos seus países como fóra
deles. Os proxectos mundiais de
desenvolvemento deben garantir
unha maior protección dos derei-
tos humanos de quen viven na
pobreza, o que debe incluír que
se corrixan as modalidades de
exclusión e se incremente o
acceso aos recursos e servizos
fundamentais, entre eles á terra,
á vivenda, e á atención á saúde.

3. Respecto pola acción
participativa: o dereito das
persoas a controlar as súas
vidas

Debe respectarse e capaci-
tarse ás persoas que viven na
pobreza para que sexan os prin-
cipais axentes de loita polo seu
dereito a vivir con dignidade. Os
gobernos, as empresas e as
outras partes deben respectar:

� Dereito ao coñecemen-
to, por exemplo, a saber como
protexerse ante a VIH/SIDA ou
que repercusións traería extraer
recursos das súas terras

� O seu dereito a partici-
par e a protestar, a unha verda-
deira participación na toma de
decisións sobre como lles vai
afectar o desenvolvemento e o
investimento, así como a poder
expresar a súa opinión e defen-
der os seus dereitos sen medo e
sen que sexan intimidados

Téñense acadado bos resul-
tados que indican que os cam-
bios só poden perdurar se se
confiren poder ás persoas que
viven na pobreza. Na nosa cam-
paña para a Dignidade Humana
pedirá que se introduzan cam-
bios nas leis, nas políticas e nas
prácticas coa finalidade de que
as persoas que viven na pobreza
e os que traballan por e con elas,
poidan exixir que quen exercen o
poder, respondan polas viola-
cións dos seus dereitos huma-
nos.

Cremos que deste xeito se
respectarán e defenderán os
dereitos humanos e a dignidade
humana de todas as persoas.

TEMAS E PROXECTOS
CONCRETOS

A campaña de AI vaise cen-
trar nas consecuencias que
teñen a negación da dignidade

humana sobre a saúde e os
fogares das persoas, dous dos
ámbitos nos que as privacións
inciden de forma fonda e crónica
sobre os dereitos humanos. A
mala saúde é tanto unha causa
como unha consecuencia da
pobreza e a miúdo é o resultado
de violacións dos dereitos huma-
nos. A campaña centrarase en
especial na mortalidade derivada
da maternidade e da VIH/SIDA.

O embarazo non é unha
enfermidade, e sen embargo
cada minuto morre unha muller e
moitas outras se enfrontan a pro-
blemas de saúde que as debili-
tan e padecerán durante moito
tempo debido a doenzas relacio-
nadas co embarazo e co parto.
Entre as causas destes falece-
mentos atópanse os abortos
practicados en condicións inse-
guras, a falta dunha atención
médica de emerxencia integral e
accesible e os matrimonios a
idade temperá. A práctica totali-
dade destas mortes pódense

O pobo indíxena Phong perde as terras por unha concesión forestal ilegal.
Acendendo o lume á maña. Mondulkiri. Cambodia. © Amnesty International.
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previr e a maior parte se produ-
cen en Asia e en África subsaha-
riana. As consecuencias reper-
cuten tamén sobres as xeracións
futuras xa que os nenos e nenas
teñen que deixar a escola e asu-
mir o rol de proxenitores, de coi-
dadores e de sustentadores da
familia. Quen vive na pobreza
carece dun acceso equitativo á
información sobre a saúde, á
educación sexual, aos servizos
de saúde e aos medicamentos
esenciais, o que lle priva do
dereito a controlar as súa vida
reprodutiva e a protexerse fronte
a enfermidades potencialmente
mortais.

Millóns de persoas en todo o
mundo viven en condicións into-
lerables en barrios marxinais e
non teñen acceso ao nivel esen-
cial mínimo de auga potable,
saneamento, atención á saúde,
seguridade ou educación.
Cando as persoas constrúen os
seus propios lugares onde poder
vivir, habitualmente se lles arrin-
ca dos seus fogares e quedan
sen teito. Dende o ano 2000, ao
menos tres millóns de persoas
teñen sido obxecto de desaloxos
forzosos só en África. En moitos
lugares négaselles ás mulleres
os dereitos de igualdade de con-
dicións sobre os seus fogares e
as súas terras e se fai caso
omiso ao dereito á terra dos
pobos indíxenas en beneficio
das grandes empresas.

Centrarémonos nos desalo-
xos forzosos, o dereito á unha
vivenda axeitada para todos, a
discriminación por motivos de
xénero en relación co dereito a
posuír unha vivenda e terras, e o
dereito á terra dos pobos indíxe-

nas nun número limitado de pro-
xectos de investigación e acción
vigorosa en países clave, que
mostren que as persoas se ven
abocadas á inseguridade econó-
mica, física e social debido ás
violacións dos dereitos huma-
nos. Isto permitiranos facer cam-
paña a prol de recursos indivi-
duais ante ditos abusos, á vez
que damos pulo para que se
introduzan cambios políticos e
xurídicos xerais, tanto a nivel
nacional como internacional, que
eviten que se poidan volver a
producirse tales abusos.

A nosa labor sobre algunhas
violacións fundamentais dos
dereitos humanos que inciden
na saúde e na vivenda servirá
para solicitar que se introduzan
cambios nas estratexias de erra-
dicación da pobreza en todo o
mundo. A sociedade civil ven
recoñecendo en todas partes e
dende hai tempo que a erradica-
ción da pobreza non é só unha
cuestión de caridade; é de xusti-
za. O noso obxectivo é o de con-
tribuír a converter isto nunha rea-
lidade que estea firmemente
asentada en obrigas de dereitos
humanos recoñecidas, e que
estean protexidas por leis.

Os 2,2 millóns de membros e
simpatizantes en todo o mundo,
e as redes que ao longo destes
40 anos levamos tecendo en AI
co traballo directo con vítimas de
violacións de dereitos humanos
permítenos introducir principios
mundiais a nivel local, proporcio-
nando maior forza á mensaxe
das persoas que padecen a
pobreza e a marxinación. 

Ao ampliar o ámbito de traba-

llo de AI, con esta campaña a
prol da Dignidade Humana, pre-
tendemos reflectir os principios
de acción participativa, acceso e
rendición de contas e faremos
campaña para que outros axen-
tes respecten estes mesmos
principios, traballando de forma
directa con quen viven na pobre-
za e cos movementos sociais
que se atopan na vangarda da
súa loita.

Ao artellar esta campaña, en
AI recoñecemos a nosa respon-
sabilidade:

� diante de quen vive na
pobreza, coa finalidade de reflec-
tir os seus puntos de vista e as
súas experiencias de maneira
fidedigna e de respectar o seu
dereito á liberdade de expresión;

� diante de quen colabora
connosco nesta campaña, coa
finalidade de garantir que esta-
mos conseguindo avanzar cara
os obxectivos que definimos

� queremos traballar con,
e non só para, as persoas direc-
tamente afectadas por abusos
contra os dereitos humanos.

Se desexan participar activa-
mente nesta campaña ou recibir
máis información poden remitir

un correo electrónico a
santiago@es.amnesty.org

ou consultar o enderezo
www.es.amnesty.org
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Pobreza e desigualdades en Galicia:
os males perpetuos  

Xosé A. Gómez Gómez

Secretario xeral de UGT- Galicia

Segundo a definición habitual,  as persoas que están en situación de pobreza, son as que dis-
poñen dunha renda inferior á metade da renda media do país. Un concepto que vai  máis alá da
carencia dos recursos materiais que permitan cubrir axeitadamente as necesidades biolóxicas
básicas,  ou a dispoñibilidade duns recursos inferiores ós que se necesitan por termo medio
nunha determinada sociedade. A pobreza tamén se refire, á imposibilidade de satisfacer as nece-
sidades de tipo social, psicolóxico e cultural propias do modo de vida da sociedade a que se fai
referencia.
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En  Galicia,  hai
hoxe 400.000 per-
soas considera-

das como pobres polos seus
baixos ingresos, dos cales o
Instituto Nacional de
Estatística estima nuns 1.500
os afectados pola forma máis
extrema de pobreza. Todos
eles, individuos,  que como
reza a definición, están priva-
dos do  dereito básico de todo
ser humano a desenvolverse
como persoas e vivir con dig-
nidade. 

Tendo en conta a tipifica-
ción dos considerados como
pobres na nosa Comunidade,
a maioría, o patrón corres-
ponde cunha muller de máis
de 45 anos con parella e fillos
- aínda que aumentan cada

vez máis as persoas que
viven soas ou en parella sen
fillos -onde a persoa que
achega os maiores  ingresos
ten máis de 65 anos.

Este é,  o  escenario que
presenta Galicia  a pesar do
progreso e o crecemento eco-
nómico acadado nos últimos
anos. A pobreza  segue a ser
un  mal que non somos quen
de superar, xa que a pesar da
corrección de desigualdades
que se está a dar dende hai
décadas, a realidade é que
temos unha sociedade moi
polarizada, onde a pobreza é
fundamentalmente un proble-
ma de iniquidade e de exa-
cerbamento , ao longo do
tempo, das desigualdades. 

Os galegos e galegas

aínda seguemos a ter soldos
e pensións das máis baixas
do Estado a pesar do proceso
de converxencia que está
tendo lugar. Isto sumado a
perenne precariedade laboral
fai que a nosa renda estea,
aínda hoxe,  lonxe da do resto
dos países da UE.  

O mercado de traballo é a
principal fonte de ingresos
dos fogares galegos, e a non
pertenza a este mercado,
sexa polo motivo que sexa,  é
tamén a principal razón da
pobreza. Como sindicato,
somos conscientes e sabe-
mos,  que o capital humano é
aquilo  que as persoas inter-
cambian no mercado laboral,
e dependendo deste, obte-
ranse uns ou outros resulta-
dos, é por isto pensamos que
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a educación e o coñecemento
deben constituírse como as
bases primixenias que van
determinar a relación futura
entre as persoas e o mercado
de traballo.  De aí,  a gran
importancia da cultura e a
educación como alicerces
para a erradicación deste
gran mal.  

Neste contexto, o cambio
de escenario pasa por adop-
tar medidas correctivas
urxentes, o  mercado non é
capaz de solucionar só. Ora
ben, asumimos a insuficiencia
do sistema público para
garantir o acceso de todos  ao
emprego e ao mesmo tempo
evitar  de modo seguro  que
caian na pobreza  tanto aque-
les que teñen traballo, como
aqueles que non o teñen. De
aí, que a importancia do II
Plan galego de Inclusión
social realizado pola Xunta de
Galicia, debería ter en conta
tódalas dificultades que
supón o artellamento dun sis-
tema que actúe de colchón
para aqueles cidadáns que
desgraciadamente resulten
expulsados  do mercado de
traballo. 

Desde UGT- Galicia, como
parte integrante do Diálogo
social entre a Administración
da Xunta de Galicia e o resto
dos axentes sociais, votamos
en falta a inclusión deste Plan
nas mesas de traballo aber-
tos, ao crer que un tema tan
extenso, complexo e enraiza-
do, como é,  a pobreza en
Galicia,  debería ser atacado
dende todos os eixes posi-
bles e dende a opinión con-

sensuada  de tódolos repre-
sentantes do mercado de tra-
ballo. 

Non podemos esquecer o
lugar do que partimos, o
posto no que se atopa a nosa
Comunidade dentro do resto
dos países da UE; e así,
dende o sindicato non deixa-
mos de preguntarnos qué
fixeron ao longo das últimas
décadas as institucións a este
respecto, e cómo foi posible,
que logo de rematarse a
vixencia establecida do I Plan
de Inclusión, en 2006,  nos
encontremos aínda cunha
Galicia máis pobre.

O panorama é desalenta-
dor a pesar dos avances pro-
ducidos nestes últimos anos,
pero os datos non deixan
lugar a dúbidas, e fálannos
dun aumento da pobreza
relativa. Neste sentido, o II
Plan Galego de Inclusión,
pretende funcionar como ins-
trumento corrector das des-
igualdades impostas polo sis-
tema, pero coñecemos os
resultados acadados co I
Plan, e aínda que se comece
a albiscar unha certa melloría
relativa ao impulso de novas
medidas correctivas, non
podemos evitar ser escépti-
cos. 

Por iso,  cremos que as
políticas que se articulen
arredor deste tema deben ser
totalmente transversais e
integradoras cos axentes
sociais e a Administración,
para establecer accións espe-
cíficas que se adapten a cada
colectivo desfavorecido. Pero

con carácter previo é preciso
facer unha análise diferencia-
da para cada estrato de pobo-
ación pobre, tendo en conta
que por debaixo do conside-
rado hoxe en día limiar de
pobreza, existen diferentes
grupos  con distintas necesi-
dades, composición e obxec-
tivos. 

En xeral, hai unha tenden-
cia de  cara a homoxeneizar
as causas da pobreza e
nunha sociedade como esta,
onde as circunstancias que
poden levar a unha  persoa a
unha situación de emerxencia
social son múltiples, debería
haber un maior coñecemento
individualizado de cada caso.
Neste sentido, os concellos
son o estrato da
Administración Pública con
máis e mellor acceso aos pro-
blemas dos individuos, polo é
dende aquí dende onde debe
comezar a diagnose do pro-
blema e a súa resolución. 

Sería axeitada a inclusión,
no II Plan Galego de Inclusión
Social, de accións destinadas
a ampliación e mellora das
infraestruturas organizativas
dos concellos así como do
capital humano destinado a
labores de identificación e
resolución de problemas a
este respecto. 

Como apuntabamos ante-
riormente a inclusión no mer-
cado laboral, como xerador
de rendas, é un bo cortalu-
mes contra a pobreza, con
todo,  tamén sucede que en
moitas ocasións a percepción
dun salario laboral, resulta
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insuficiente para  satisfacer
as necesidades básicas do
individuo.  E nestes casos é
onde o sistema de protección
social galego ten a obriga de
axudar a paliar e reverter na
medida do posible estas
situacións, onde os indivi-
duos,  por unha razón ou por
outra, se ven desprovistos
dos recursos necesarios para
poder facer fronte a determi-
nadas realidades que lles
impiden vivir con dignidade. 

Dende UGT- Galicia, pen-
samos que as medidas palia-
tivas das situacións de exclu-
sión son claramente pouco
efectivas, posto que non son
capaces de reverter as duras
situacións vitais das persoas
as que a sociedade lle da as
costas ao excluír como poten-
ciais perceptores a moitas
persoas que viven por baixo
do limiar da dignidade huma-
na.  

Como xa apuntamos ao
comezo deste artigo, Galicia
conta cos 400.000  persoas
pobres, e 1.500 sen teito, das
que só 5.537 solicitaron algún
tipo de axuda de inserción
laboral en 2006, sendo tan só
o 46% destas solicitudes as
correspondentes á Renda de
Integración Social de Galicia
(RISGA).

Unha renda, que se confi-
gurou coma prestación social
destinada a garantir recursos
económicos de subsistencia,
así como a autonomía e a
integración normalizada
mediante un proxecto perso-
nalizado de inserción. Ora

ben, á vista destes datos,
constátase polo tanto,  a falta
de operatividade do actual
modelo de loita contra a
pobreza e a exclusión social. 

No II Plan Galego de
Inclusión Social fíxase como
primeiro reto a mellora do sis-
tema das rendas mínimas
para a inclusión social. Así,
no tocante á  RISGA incre-
mentarase a súa contía míni-

ma ata chegar ao obxectivo
do 100% do IPREM no 2013;
establecerase un mínimo
garantido e compatibilizarase
a renda mínima coas de tra-
ballo irregulares e bolsas for-
mativas como estímulo para
mellorara-la empregabilidade.

Dende UGT- Galicia,  con-
sidérase este cambio en posi-
tivo é necesario,  aínda que
pensamos que a RISGA
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dende a perspectiva de pres-
tación social destinada a
garantir recursos económicos
de subsistencia, debería con-
figurarse como un dereito
subxectivo e non suxeito a
dotación orzamentaria, como
se ven producindo,  este feito
provoca que a cobertura da
necesidade básica quede ao
azar da suficiencia de recur-
sos da Comunidade.

A este aspecto hai que
engadir que a normativa
actual do RISGA establece
unhas condicións de acceso
moi excluíntes no referente a
percepción doutras rendas
pola incompatibilidade con
outras pensións ou axudas de
carácter público ou por non
poder dispoñer de recursos
económicos inferiores á con-
tía da prestación económica
da RISGA.

Valórase polo tanto positi-
vamente os cambios que o II
Plan Galego de Inclusión
Social pretende levar a cabo
con respecto á RISGA, no
tocante á compatibilidade da
renda mínima coas de traba-
llo irregulares e bolsas forma-
tivas. Con todo, UGT- Galicia
propón que o límite para per-
cibir a RISGA sexa que o con-
xunto de prestacións, incluída
esta, non supere o Salario
Mínimo Interprofesional
(570,60 euros mensuais). 

No marco do II Plan fíxase
como obxectivo para o perío-
do 2007-2013 que a contía do
subsidio básico acade o
100% do IPREM ao chegar
ao último ano, que na actuali-

dade fíxase no 75% do
IPREM, o que se considera
unha contía insuficiente para
garantir o nivel de vida digno,
apostándose desde UGT-
Galicia pola implantación
dunha renda de integración
cunha contía mínima equiva-
lente ao Salario Mínimo
Interprofesional.

De cara ao incremento da
porcentaxe sobre o IPREM
que se pretende acadar no
ano 2013; no marco do
Diálogo Social xa existe un
preacordo segundo o cal, a
disposición adicional cuarta
da Lei de Servizos Sociais de
Galicia establecerá que se
produza no prazo dun ano
desde a entrada en vigor da
mesma, a revisión da regula-
ción legal da Renda de inte-
gración Social de Galicia
establecida na Lei 9/1991. 

Logo, no relativo ao límite
temporal automático para a
extinción RISGA, fixado en
catro anos, pensamos que
debería modificarse, para
regularse en positivo; de xeito
que se converta nun indicador
de revisión dos itinerarios de
inserción. Na mesma liña,
outro límite temporal que
debe ser modificado é o esta-
blecido para a restrición da
perda do subsidio básico no
caso dos beneficiarios que
acceden ao mercado de tra-
ballo. 

Desde UGT- Galicia soste-
mos que se debería ampliar a
18 meses; xa que se conside-
ra unha medida que desin-
centiva aos perceptores da

renda para a súa inclusión, ao
ver minorada a contía que
viñan percibindo. Dito subsi-
dio, polo tanto, debería ser
complementario ao salario,
segundo os casos, como
garante dun mínimo de cali-
dade de vida.

Así mesmo, consideramos
preocupante que a prestación
siga a centrarse na unidade
de convivencia e non no indi-
viduo, dado que se exclúe a
posibles perceptores con ver-
dadeiras necesidades de
inserción, xa que moitas
veces a unidade de conviven-
cia engloba rendas que ocul-
tan a verdadeira situación de
necesidade deste.

A  Renda de Integración
Social, como o seu propio
nome indica, debería ser un
instrumento non tanto centra-
do na inclusión dos percepto-
res da prestación no mercado
de traballo, senón tamén de
avance na inserción social
nos seus múltiples aspectos,
especialmente, naqueles
supostos que sufran un dete-
rioro persoal acusado, que
permitan unha mellora da
autonomía persoal.

En UGT- Galicia, asumi-
mos as nosas responsabilida-
des, por iso queremos loitar
dende todas as frontes, coa
firme convición,  de que a
erradicación desta doenza
que nos atinxe a todos, só é
posible se todos colaboramos
e reorientamos o noso papel
no sistema e nesta loita en
particular.
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ENTREVISTA 

RICARDO VARELA SANCHEZ

Conselleiro de Traballo

Ricardo J. Varela Sánchez, actual Conselleiro de Traballo,  natural de Lugo, Diplomado en
Relacións Laborais pola Universidade da Coruña e funcionario en excedencia no Concello de
Lugo posúe unha amplía e dilatada experiencia tanto na militancia política, sempre  no Partido
Socialista –onde actualmente ocupa a Secretaria de Organización do PSdeG, o tempo que é mem-
bro do Comité Federal do PSOE- como na actividade político institucional xa que amais de seren
membro do CES e o Consello Galego de Relacións Laborais foi  membro de distintas Comisións
Parlamentarias como deputado na anterior lexislatura, posto que mantén actualmente.

Opresente número
de CLARIDADE
ten como tema

central “A exclusión e a marxi-
nación social en Galicia” algo
que, sen xénero de dúbidas,
está intimamente ligado ó
emprego e ó posto de traba-
llo, o que xustifica por si só a
razón desta entrevista.
Empecemos, se lle parece,
por falar de exclusión e marxi-
nación social dende o punto
de vista laboral: seguramente
estaremos de acordo se subli-
ñamos que unha das causas
maiores de exclusión e marxi-
nación social en calquera
parte do mundo é a falta de
traballo (a exclusión do mer-
cado de traballo constitúe en
Galicia o maior factor de risco
de pobreza e o 23% das per-

soas desempregadas son
pobres). Aínda que, particu-
larmente, coidamos que
neste campo de actuación as
posibilidades dunha adminis-
tración rexional, neste mundo
“globalizado”, son cativas, xa
que as principais pancas de
creación de emprego móven-
se a niveis superiores –mun-
dial, europeo, nacional-, nem-
bargantes, e dentro do seu
ameto administrativo, que
actuacións teñen programa-
das para facilita ó acceso ó
emprego –un emprego digno
e minimamente estable- a
aqueles cidadáns que están
desempregados? Cales son,
dende a súa experiencia
administrativa e centrándo-
nos en Galicia, as princi-
pais causas do desempre-
go e que colectivos sociais

son as máis afectados, xa
que logo, excluídos e/ou
marxinados?

Como vostede di no enun-
ciado da súa pregunta, unha
das causas de exclusión
social é o desemprego, por
iso a Consellería de Traballo
é sensible a esta situación e
quere combatela de raíz
poñendo a disposición de
todas estas persoas unha
serie de medidas recollidas
nos acordos do Diálogo
Social, e máis concretamente
no acordo Obxectivos e
Medidas de Emprego de
Galicia. 

Galicia historicamente pre-
sentou sempre unhas taxas
de paro moi por debaixo das
do Estado. Se no ano 1985
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había 8’5 puntos de diferen-
za, en 1995 a diferenza redu-
ciuse a 4’9 e no 1998 a só 1’5
puntos menos. En 1999, por
primeira vez na historia, a
taxa de paro de Galicia foi
máis alta ca do Estado en 0’3
puntos. En 2004 superou en
2’7 puntos á media estatal.

A falta de reposición do
emprego que se perdeu no
sector primario noutros secto-
res, e a cativa incorporación
da muller ao conxunto das
ocupacións, especialmente
nas masculinizadas, fixeron
que Galicia de ter unha taxa
de paro moi inferior á media
estatal chegase ao ano 2004
superando 2’7 puntos ao
Estado.

Nos últimos dous anos
tense avanzado e, segundo
os últimos datos dispoñibles,
do 2º trimestre de 2007, aca-
damos unha taxa de paro 0,4
puntos por debaixo da media
estatal. No Servizo Público de
Emprego de Galicia hai
16.156 parados rexistrados
menos.

O colectivo que considera-
mos máis próximo á exclusión
social é o de parados de moi
longa duración. Aqueles que
levan dous ou máis anos sen
ter un emprego. Hai case
11.000 parados de menos de
45 anos nesa situación, 2.085
menos que hai un ano. Por
suposto que non todos res-
ponden ao mesmo perfil, e
que unha parte deles non
está en risco de exclusión.
Pola contra, hai outros colec-
tivos que sen levar dous anos

inscritos como demandantes
están nunha situación de
risco de exclusión.

No Novo marco de rela-
cións laborais de Galicia:
Acordo polo emprego, asina-
do entre a Confederación de
Empresarios de Galicia, UGT-
Galicia e CCOO de Galicia,
preténdese abordar o proble-
ma do desemprego empre-
gando os catro instrumentos
dos que dispoñemos: 

• Acordamos un novo
Servizo Público de Emprego,
que manterá unha relación
personalizada con cada
demandante analizando a
súa empregabilidade e esta-
blecendo un itinerario perso-
nalizado de inserción profe-
sional cara a adecuación dos
perfís profesionais dos
demandantes de emprego ás
necesidades do mercado de
traballo, incrementando a
intermediación. 

• Acordamos medidas
de fomento do emprego e da
estabilidade 

• Acordamos obxecti-
vos e medidas para os para-
dos de longa duración e para
os colectivos en risco de
exclusión

• Acordamos un salario
de inserción vinculado á parti-
cipación nos itinerarios perso-
nalizados de inserción e en
medidas de mellora da
empregabilidade para deter-
minados colectivos.

Comprometémonos ade-

mais con actuacións concre-
tas que introducen cambios
inmediatos tanto no mercado
de traballo como nas rela-
cións laborais en Galicia, co
fin de lograr, entre outros
obxectivos, máis emprego e
que sexa máis estable e sen
precariedade. Búscase tamén
a igualdade entre homes e
mulleres, así como a reduc-
ción do paro de longa dura-
ción e dos colectivos en risco
de exclusión. Aínda que se
adiantou moito nestes dous
últimos anos en materia de
emprego queda moito por
facer e nese labor estaremos
os próximos dous anos.

Unha das cláusulas de sal-
vagarda para os desemprega-
dos –tanto para evitar a súa
marxinación e pobreza como
para procurar a súa reinser-
ción- é o “seguro de desempre-
go” cuxo obxectivo é “suplir a
perda de renda derivada do
desemprego (...) e facilitar, no
seu caso, as axudas adecua-
das para lograr un posto de tra-
ballo”. Segundo os estudios
máis rigorosos, en Galicia o
49,34% dos desempregados
inscritos no SPE (Servicio
Público de Emprego) –unha
porcentaxe superior a media
nacional que está no 48%-
teñen moitas dificultades para
saír desa situación –é dicir, da
marxinación é o risco de
pobreza-. A anterior administra-
ción conservadora non fixo
nada para mudar esta situa-
ción, como a afrontan dende a
nova administración? Como
pensan procurar a mellora das
posibilidades de inserción dos
desempregados?. Asemade,
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segundo os datos oficiais
(Consello Galego de Relacións
Laborais), o nivel de cobertura
dos desempregados en Galicia
é claramente inferior á media
nacional (8,5% do paro nacio-
nal e 6,1% de cobertura) dán-
dose, xa que logo, unha situa-
ción de marxinación. Están
vostedes de acordo con este
diagnóstico? Teñen pensado
adoptar medidas que corrixan
a actual discriminación?

A cobertura por desempre-
go é unha competencia do
Servizo Público de Emprego
Estatal. Ten establecidas tres
grandes liñas de prestación: a
contributiva, a asistencial e a
renda activa de inserción. A
Consellería de Traballo, no
acordo sobre o Novo modelo
de Servizo Público de
Emprego de Galicia, asinado
coa Confederación de
Empresarios, UGT-Galicia e
CC.OO. de Galicia, incluíu
unha cuarta liña, a chamada
“salario de inserción”. 

O salario de inserción é
unha compensación econó-
mica para os demandantes
que non perciban presta-
cións, vinculada á realización
de actividades de mellora da
empregabilidade incluídas no
seu itinerario de inserción.
Esta axuda é equivalente ao
75% do IPREM (Índice
Público de Renda de Efectos
Múltiples) cando se trata de
demandantes de longa dura-
ción, mulleres que se incorpo-
ran a ocupacións nas que
están subrepresentadas ou
demandantes con cargas
familiares. Neste último caso
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a contía increméntase ata o
100% do IPREM. Este salario
de inserción xa está posto en
marcha este ano 2007.

A exclusión e a marxinación
non só afectan aos desempre-
gados e os inactivos senón
tamén a moitos dos que teñen
emprego: en efecto, segundo
os estudios máis solventes,
tanto o baixo nivel salarial (“a
precariedade”) como a insegu-
ridade laboral (“a temporalida-
de”) sitúan a un número cada
vez maior de cidadáns galegos
no umbra da pobreza (o 9% da
poboación ocupada vive en
fogares pobres e unha cuarta
parte destas persoas pobres
faino na pobreza extrema).
Como se contempla dende a
Consellería esta situación?
Teñen previsto algún tipo de
actuacións que axuden erradi-
car a pobreza neste colectivo?
Como contemplan a posibilida-
de de crear “máis e mellores”
postos de traballo?

O modelo productivo que
herdamos pretendía basear a
súa capacidade competitiva
na dispoñibilidade de traballo
barato, o que implica baixos
salarios directos, baixo nivel
de protección, un mercado
laboral desregulamentado e
unha capacidade case ilimita-
da para impor as condicións
de traballo, asentándose no
emprego precario. 

Nós apostamos por un
modelo de empresas que
apostan pola mellora conti-
nuada dos productos e dos
procesos de producción, pola
innovación tecnolóxica, por

productos de máis valor
engadido. Nel, o aforro nos
custos laborais non se conse-
gue mediante os baixos sala-
rios, senón acadando produc-
tividades elevadas.

O factor traballo é funda-
mental para a competitividade
das empresas e por iso nece-
sitan persoal formado e cuali-
ficado, que se comprometa co
proxecto empresarial. Para
iso, polo tanto, o traballador
precisa de emprego estable.

Para acadar este modelo
é fundamental o investimento
en capital humano. Existen
necesidades de profesionais
cualificados demandados
polas empresas. Unha das
funcións fundamentais do
Servizo Público de Emprego
é incrementar a empregabili-
dade dos demandantes de
emprego: facer que as súas
competencias profesionais
estean de acordo coas nece-
sidades do tecido productivo.

As posibilidades de inser-
ción dos parados teñen que
ver fundamentalmente coa
súa empregabilidade. No
cambio que estamos a facer
co novo Servizo Público de
Emprego de Galicia estable-
cemos unha relación perso-
nalizada entre o Servizo
Público e cada demandante,
de tal xeito que se acorda con
el cal é o itinerario personali-
zado de inserción, que medi-
das de mellora da empregabi-
lidade, formación, adquisición
de experiencia, etc., debe
seguir para acadar o nivel de
empregabilidade requirido

polo mercado laboral.

O establecemento dos iti-
nerarios personalizados de
inserción permitirá a cualifica-
ción dos demandantes de
emprego naquelas ocupa-
cións con demanda por parte
das empresas. Vinculado a
estas establécense priorida-
des formativas comarcais,
que son as especialidades
asociadas a actividades eco-
nómicas con crecemento sos-
tido entre os anos 2001 e
2005. O Servizo Público de
Emprego de Galicia xa ten
posto en marcha o programa
de itinerarios personalizados
de inserción tal e como nos
comprometemos no Diálogo
Social.

Seguindo co tratado na pre-
gunta anterior, a calidade do
emprego inflúe, sen dúbidas,
nas condicións de vida e na
inclusión social dos traballado-
res empregados. Así e segun-
do estudios empíricos feitos en
Galicia, “o risco de pobreza
e/ou de marxinación social é
maior cando o traballo é esta-
cional (14%) ou ocasional
(11%) que cando é regular
(6%)”. Segundo os datos reco-
llidos en fontes oficiais nos
novos empregos creados en
Galicia amais dunha consolida-
ción dos contratos temporais a
carón dos contratos indefini-
dos hai un desprazamento do
emprego a prol de categorías
de menor calidade –os peóns
supoñen o 20,6%, os traballa-
dores non cualificados de hos-
talería e /turismo o 13,3% e os
traballadores non cualificados
en outros servizos o 7,9%: o
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41,7% en conxunto, mentres as
categorías de maior calidade
apeas supoñen, en conxunto o
15% das novas contratacións.
Parece, xa que logo, claro que
a creación de novos postos de
traballo en Galicia non incide
na calidade destes e, xa que
logo, nas condicións xerais de
vida e de inclusión social. Isto
que foi unha característica do
mercado laboral galego duran-
te o longo goberno conserva-
dor parece ser un dos princi-
pais problemas a abordar pola
nova administración autonómi-
ca. Pode resumirnos cales son
as actuacións programadas
para cambiar esta tendencia?,
que obxectivos teñen fixados
neste campo?

No ano 2006 modificamos
a política de fomento do
emprego existente. Así, esta-
blecemos como requisito para
que as empresas accederan
aos incentivos á contratación
unha taxa de estabilidade do
70%. Así mesmo, puxemos
en marcha os Pactos secto-
riais de estabilidade naqueles
sectores nos que existía unha
estacionalidade importante:
hostalería, construcción,
comercio, téxtil e confección e
agrogandeiro. En 2007 incre-
mentamos a taxa requirida
ata o 72,5% e abrimos a posi-
bilidade de subscribir pactos
de estabilidade a todas as
actividades cun convenio
colectivo sectorial. Estas
actuacións foron acordadas
cos axentes sociais e incluí-
das no Diálogo Social.

Ao mesmo tempo, no
marco do Diálogo Social do

Estado a Administración e os
axentes sociais asinaron uns
acordos para promover o
emprego estable e de calida-
de. O resultado deste conxun-
to de medidas é positivo. No
que levamos de ano a contra-
tación indefinida ten experi-
mentado un incremento de
11.638 contratos máis que en
2006, o 18,2% e de 21.947
sobre o 2005, o 40,9%.

É importante destacar que
no conxunto dos cinco secto-
res que asinaron pacto de
estabilidade houbo un incre-
mento de emprego entre
xuño de 2006 e xuño de 2007
de máis de 7.500 asalariados
(7.524). Tamén debemos des-
tacar que os traballadores
asalariados con contrato tem-
poral diminuíron, nestes cinco
sectores, en case 12.000 tra-
balladores (11.981), o que
supón unha reducción do
8,5%. A taxa de temporalida-
de media dos cinco sectores
con pacto diminuíu en case 5
puntos (4,9). Esta reducción
foi 1,7 puntos superior á do
conxunto dos traballadores
asalariados vinculados a un
convenio colectivo (diminuíu
en 3,2 puntos).

No conxunto de sectores
con convenio colectivo, o
número de traballadores
cunha relación laboral indefi-
nida medrou entre xuño de
2006 e xuño de 2007 en
46.081, e reducíronse os que
tiñan unha relación temporal
en 6.087. Esta variación é
coherente co dato que dá a
EPA no segundo trimestre,
dunha reducción de 3,6 pun-

tos da taxa de precariedade.

No marco do Novo modelo
de relacións laborais de
Galicia: Acordo polo emprego
pactado, fixamos diferentes
obxectivo se medidas. Os
obxectivos dentro dos acor-
dos do Diálogo Social son
acadar un incremento da taxa
de estabilidade de entre 10 e
12 puntos no sector privado e
de 12,5 no público. 

Somos conscientes de
que o problema da calidade
do emprego non está solucio-
nado pero vemos que esta-
mos dando pasos e que os
obxectivos marcados son fac-
tibles. 

Para rematar con este apar-
tado. O nivel de renda salarial
das persoas ocupadas é rele-
vante para a súa situación
social xa que, evidentemente, o
nivel de ingresos dunha familia
mide o seu nivel de
riqueza/pobreza. En Galicia un
único ingreso familiar non é
garantía de saír do risco de
pobreza. En efecto “o risco de
pobreza de quen vive nun
fogar cunha única persoa que
percibe ingresos de forma
regular é do 35% no conxunto
da poboación, e apeas baixa
ata o 26% cando nos centra-
mos na poboación ocupada,
mentres que con dúas persoas
perceptoras este risco baixa
respectivamente ata o 12 e o
8%”. Isto explícase, segundo a
nosa opinión, tanto polo baixo
nivel salarial medio de Galicia
–danse uns salarios medios
dos máis baixos de España: os
cuartos polo cola- como pola
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grande lenda salarial –nalgúns
casos pode chegar o 40%.
Como contemplan esta situa-
ción? Teñen previsto algún tipo
de actuacións orientadas a
mellorar o nivel medio salarial
en Galicia? A procurar un
maior incremento das rendas
salariais máis baixas e así dimi-
nuír la lenda salarial?

A solución a esta situación
pasa obrigatoriamente pola
negociación colectiva. A fixa-
ción dos salarios, agás o
Salario Mínimo
Interprofesional, que é com-
petencia do Ministerio de
Traballo e Asuntos Sociais,
realízase por medio da nego-
ciación dos axentes sociais.

Na medida en que o
modelo productivo pase a
incorporar a productividade
como factor de competitivida-
de en vez da reducción dos
custes laborais, as rendas
salariais experimentarán un
crecemento.

O salarios de Galicia están
a experimentar un incremento
en relación coa media do
Estado. Así, segundo os estu-
dios da Axencia Tributaria
publicados nos informes do
Mercado de traballo e pen-
sións nas fontes tributarias, o
salario medio percibido polos
galegos representaba en
2003 o 91,4% do salario
medio estatal. No ano 2006
este foi do 93,1%. Cómpre
destacar que mentres que a
media estatal se incrementou
en 1.886 euros, o salario
medio percibido polos gale-
gos tivo un incremento de

2.006 euros.

Unha das salvagardas que,
no seu día, se crearon para
garantir aos empregados
unhas “remuneracións sufi-
cientes para satisfacer as súas
necesidades e da súa familia”
foi a creación dun Salario
Mínimo Interprofesional (SMI):
“umbra por debaixo do cal non
debera fixarse ningunha retri-
bución laboral, xa que é consi-
derado o mínimo necesario
para garantir a subsistencia
digna dos traballadores”. Na
práctica este SMI veu experi-
mentado nos derradeiros anos
un continuo deterioro, ao per-
der poder adquisitivo. España
ocupa hoxe un dos derradeiros
lugares na UE15 polo importe
do seu SMI: esta situación ten
un efecto agravante para
Galicia, xa que hai evidencias
empíricas de que as ganancias
derivadas dos incrementos no
SMI van maiormente aos traba-
lladores con menores salarios
e ás poboacións con menores
ingresos, así como –dende a
perspectiva de xénero- benefi-
cia máis ás mulleres, por ser
maior a porcentaxe das que
cobran aquel. Asemade, nas
Comunidades Autónomas
españolas máis pobres
–Estremadura, Andalucía,
Castela a Mancha, Castela
León e Galicia- “cobrar o SMI é
moi superior ao que se consi-
dera unha persoa con pobreza
relativa”, polo que a dimensión
daquel ten unha importancia
máxima. Ten posibilidades a
administración autónoma de
actuar neste campo e procura-
la mellora do SMI en Galicia?
Que outras medidas se poderí-

an adoptar para incrementar os
ingresos mínimos? Como
superar esta clara situación de
discriminación?

O salario mínimo interpro-
fesional é unha competencia
estatal, polo que non está nas
mans da Xunta de Galicia
incidir sobre él. Pero o que si
podo afirmar é que dende a
chegada de José Luís
Rodríguez Zapatero ao
Goberno do Estado no ano
2004 ata o ano 2007, incre-
mentouse nun 24%, ata che-
gar aos 570,60 euros actuais,
e o obxectivo que se marcou
ó inicio da lexislatura foi o de
alcanzar os 600 Euros. Estes
datos contrastan cos últimos
anos do Goberno presidido
por José María Aznar, no que
o salario mínimo interprofe-
sional apeas se incrementou,
xa que pasou de 424,80 a
460,50 euros, o que repre-
senta un incremento de tan só
o 8%. A diferenza é clara:
pasouse de un aumento do
8% ao 24% en tres anos.

Aínda que dende unha
perspectiva de xénero as
mulleres ocupadas teñen un
risco de pobreza menor cós
homes, fálase de feminización
da pobreza debido tanto a que
as mulleres, en xeral, teñen uns
salarios menores, como a “súa
exclusión do mercado de tra-
ballo e a súa maior dependen-
cia das prestacións sociais”
(máis do 70% das mulleres
pobres son “inactivas”).
Comparte a Consellería este
punto de vista? Como se pode
combater esta feminización da
pobreza dende o campo labo-
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ral? Hai algunha actuación
nova, en relación a administra-
ción conservadora anterior?

Durante o período 1997-
2004 produciuse en Galicia
un notable descenso da esta-
bilidade feminina. Así, men-
tres as asalariadas con con-
trato indefinido medran 6 pun-
tos máis que no Estado, as
que teñen contrato temporal
incrementan a súa diferenza
en 41 puntos. 

A Consellería de Traballo,
a través da Lei do Traballo en
Igualdade e de políticas de
fomento da ocupación das
mulleres en ocupacións nas
que están subrepresentadas,
pretende propiciar a apertura
do mercado de traballo do
metal, construcción, madeira
e transporte (conductoras) ás
mulleres. Estamos estable-
cendo accións positivas cara
ás mulleres: formación para o
emprego, incentivación espe-
cial pola contratación indefini-
da de mulleres nesas ocupa-
cións, etc.

O obxectivo da
Consellería de Traballo é que
polo menos  15.000 mulleres
inactivas pasen a ser activas;
e diminuír o paro feminino ata
unha taxa aproximada ao
12%. Para acadar este
obxectivo están en marcha
unha serie de accións, como:

• Medidas de mellora
do acceso ao emprego e de
mellora da participación sosti-
ble e dos progresos da muller
no emprego; 

• Medidas de fomento
do emprego de mulleres inac-
tivas; 

• Medidas de fomento
do emprego de mulleres; 

• Medidas de fomento
da igualdade no emprego de
mulleres; 

• Medidas de fomento
da calidade no emprego de
mulleres.

Un reto fundamental é
facer que as mulleres se
incorporen á totalidade das
profesións e sectores.
Actualmente existen activida-
des e profesións feminizadas
e outras masculinizadas.
Existen 25 ocupacións que
supoñen o 23% do total do
emprego de Galicia, nas
cales as mulleres teñen
menos dun 10% de presenza.
Dos 44.693 albaneis e cantei-
ros, soamente 1.602 (o
3,58%) son mulleres; dos
23.097 conductores de
camións, só 1.595 son mulle-
res; dos 21.614 mecánicos e
axustadores de maquinaria,
as mulleres son o 4,42%
(955). Noutras 25 ocupacións
que supoñen 119.922 empre-
gos, só 17.878 son mulleres,
polo que a presenza feminina
está entre o 10% e o 20%.

A situación de desigualda-
de lévanos a afirmar que
mentres as mulleres non se
incorporen a todas as activi-
dades e profesións en pé de
igualdade, non poderá haber
pleno emprego, non se pode-
rá solucionar o problema do

paro feminino. 

A Consellería de Traballo,
conxuntamente coa
Confederación de
Empresarios de Galicia, UGT-
Galicia e CCOO de Galicia,
ten posto en marcha este ano
o plan Muller porque si.
Busca reducir a segregación
ocupacional das mulleres
naquelas actividades nas que
están subrepresentadas. O
plan vai poñer en marcha
unha combinación de diferen-
tes medidas acordadas no
Novo Marco de Relacións
Laborais de Galicia: progra-
mas de orientación e forma-
ción para a incorporación da
muller ao mercado laboral,
especialmente en ocupacións
nas que está subrepresenta-
da; itinerarios integrados de
inserción personalizada; ou
un salario de inserción, para
as demandantes que non per-
ciban prestacións, vinculado
á realización de actividades
de mellora da empregabilida-
de incluídas no seu itinerario
de inserción.

A Consellería de Traballo
analizou para cada ocupación
o número de persoas contra-
tadas e a súa porcentaxe
segundo o sexo e púxose en
relación o número de persoas
contratadas co número de
demandantes de emprego
inscritos en cada oficina. Esta
análise foi retomada pola
Comisión de Seguimento dos
Acordos do Diálogo Social e
artellou o plan Muller porque
si, que permitirá formar, neste
primeiro ano, a 900 mulleres
en ocupacións de menor índi-
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ce de presenza feminina.
Este plan, posto en marcha
de xeito experimental este
ano, terá continuidade en
2008.

Asemade e entre as perso-
as que traballan o risco de
pobreza é maior nas de maior
idade (10% das persoas entre
45 e 64 anos, 12% para as per-
soas ocupadas que superan a
idade de xubilación) debido,
entre outras razóns, tanto a que
se perden o traballo teñen
menores posibilidades de ato-
par un novo emprego como as
cativas retribucións (seguro de
desemprego, pensións....) exis-
tentes para estes casos. Que
actuacións teñen programadas
para estes colectivos? Como
pensan mellorar as súas posi-
bilidades de inserción e evitar a
marxinación?

O colectivo de máis de 45
anos representa algo máis do
40% dos demandantes para-
dos, e un 63% deles son
parados de longa duración. A
reubicación no mercado de
traballo dos maiores de 45
anos é un dos retos que
teñen os servizos de empre-
go da Unión Europea. 

Tamén para os maiores de
45 anos temos previstas unha
serie de medidas para incor-
poralos de novo ao mercado
laboral. Coido que a idade
non debe de ser un impedi-
mento para acceder a un tra-
ballo, polo que a súa incorpo-
ración debe pasar por:

• Itinerarios integrados
de inserción personalizada,

mediante plans de acción
individuais adaptados ás
necesidades e características
das persoas destinatarias e
atendendo á súa situación
persoal, familiar e sociolabo-
ral. Deben incluír polo menos
dúas accións das seguintes:
orientación, formación, cualifi-
cación ou reciclaxe, en parti-
cular en novos sectores e tec-
noloxías en función das esi-
xencias do mercado de traba-
llo. O proceso debe incluír
medidas de acompañamento
e no seu caso atención social.

• Programas combina-
dos de formación e emprego,
prácticas profesionais e pro-
gramas de experiencia no
ámbito privado.

Dentro das persoas ocupa-
das, as que traballan por conta
propia teñen un maior risco de
pobreza que as que traballan
por conta allea onde “tanto
homes como mulleres pobres
obteñen menos do 40% de
quen se sitúa por riba do limiar
da pobreza”. Tendo en conta o
alto número de persoas ocupa-
das que, en Galicia, traballan
por conta propia, como se con-
templa dende esta Consellería
a situación? Ten previsto, den-
tro das súas posibilidades e
competencias, algún tipo de
actuación nova nesta direc-
ción?

A Consellería de Traballo
porá en funcionamento en
breve un rexistro especial de
asociacións profesionais dos
traballadores autónomos,
específico e diferenciado do
de calquera outra asociación

sindical, empresarial ou dou-
tra natureza. En setembro
entrou en vigor o novo
Estatuto do Traballo
Autónomo, en virtude da Lei
20/2007, do 11 de xullo, e con
esta lei establécense uns
dereitos para os traballadores
autónomos impensables
apeas hai uns anos, dereitos
como a asistencia e presta-
ción social ante situacións de
necesidade, ou a protección
nas situacións de maternida-
de.

Polo tanto, podemos dicir
que os autónomos economi-
camente dependentes están
hoxe en día un pouco máis
protexidos. Ademais a Xunta
de Galicia ten en marcha
unha serie de axudas para o
fomento do autoemprego
como unha alternativa de
saída ao mundo laboral.

Finalmente, e aínda que
coido que non é da súa compe-
tencia, entre a poboación ocu-
pada en Galicia, o risco de
pobreza diminúe a medida que
medra o seu nivel de estudios.
Segundo datos oficiais, o nivel
formativo entre as clases traba-
lladoras galegas é menor que
no conxunto da poboación –un
fenómeno que pon en eviden-
cia o carácter clasista da forma-
ción. A pesar dos avances
habidos nos derradeiros anos,
a forza de traballo non cualifi-
cada é aínda unha porcentaxe
relevante en Galicia (39,4%,
segundo os nosos datos) polo
que o risco de pobreza é aínda
elevado entre a poboación tra-
balladora, tanto máis canto a
cualificación de moita forza de
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traballo non parece atender a
demanda do mercado laboral.
Que plans teñen a prol de
mellorala cualificación da forza
de traballo galega? Que obxec-
tivos teñen programados? Que
cambios máis novos se intro-
ducen respecto a períodos
anteriores?

O quinto acordo subscrito
no marco do Diálogo Social
foi referente á formación para
o emprego. A formación para
o emprego está recoñecida
polas administracións e os
axentes sociais como eixo
vertebrador no desenvolve-
mento da vida económica,
industrial e social. É un derei-
to constitucional recoñecido
no artigo 40 da Constitución
Española.

Os obxectivos que nos
marcamos, pactados cos
axentes económicos e
sociais, son, entre outros, os
seguintes:

• Proporcionar aos tra-
balladores a formación axei-
tada ás necesidades de pro-
moción persoal, aos requiri-
mentos do mercado de traba-
llo e ás necesidades das
empresas, contribuíndo á
mellora da productividade e
da competitividade das mes-
mas

• Determinar de forma
clara as prioridades de forma-
ción por territorio en función
das necesidades detectadas
e establecer as fórmulas de
avaliación do sistema.

• Conectar a planifica-

ción da formación coas nece-
sidades do mercado e cos iti-
nerarios personalizados de
inserción e promoción profe-
sional, función prioritaria da
orientación laboral.

• Deseñar e iniciar a
implantación dun sistema de
acreditación de competencias
que sexa áxil e xeralizable á
poboación carente de certifi-
cación

Ademais doutras cues-
tións, hai tres grandes cam-
bios que permitirán a mellora
da formación para o emprego:

O primeiro é adecuar a for-
mación ás necesidades do
tecido productivo. Imos pasar
dunha formación baseada na
oferta a outra na demanda.
Isto quere dicir que ata agora
a formación que se impartía
estaba condicionada pola
oferta de cursos existente. Os
centros colaboradores da
Consellería de Traballo tiñan
unha serie de especialidades
formativas recoñecidas e, en
función delas, realizábase a
programación.

A Dirección Xeral de
Formación e Colocación fixo
pública en decembro de 2006
a listaxe por comarcas das
especialidades que considera
prioritario programar para que
as distintas entidades intere-
sadas en ofertar cursos de
formación ocupacional ten-
dan a solicitar a homologa-
ción. As solicitudes que inclu-
íron estas especialidades
recibiron unha maior puntua-
ción. O fin último é que os

parados e paradas galegos
reciban a formación máis
axeitada desde o punto de
vista das necesidades do
mercado de traballo, pois
nunca hai que esquecer que
o que se pretende coa forma-
ción ocupacional e converter
aos desempregados en profe-
sionais cualificados que ato-
pen o seu lugar no mundo do
emprego.

O segundo cambio é polo
lado dos alumnos: incorpora-
ranse a través dun itinerario
de inserción no que teñan
definidas as súas necesida-
des formativas. O terceiro é a
certificación de profesionali-
dade, proceso no que Galicia
foi pioneira o ano pasado no
conxunto do Estado. Trátase
de acreditar as competencias
profesionais adquiridas
mediante accións de forma-
ción profesional ocupacional
e continua, programas de for-
mación e emprego, contratos
de aprendizaxe e para a for-
mación, experiencia laboral
ou outras vías non formais de
formación.

Estes tres grandes eixes
permitirán acadar unha for-
mación para o emprego reco-
ñecible e acreditable, que res-
ponda ás necesidades reais
do sistema productivo e ás
carencias dos demandantes
de emprego. En definitiva, a
formación que a nosa socie-
dade precisa. 
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ENTREVISTA 

MARÍA XESÚS LAGO VILABOA

Secretaria Xeral de Benestar

Mª Xesús Lago Vilaboa, actual Secretaria Xeral de Benestar, é natural de Vigo, diplomada en
Traballo Social pola Universidade de Santiago de Compostela, experta en Psicopatía e Saúde,
Inserción Laboral e master en Emigración e Retorno pola Universidade de Vigo. A súa formación
profesional, práctica educativo-formativa e  actividade laboral estivo sempre relacionada co tra-
ballo con maiores, equipos de inserción sociolaboral, plans de inclusión social e de coidados a
persoas dependentes así como coa  colaboración con centros universitarios e de formación pro-
fesional.

Segundo declara-
cións do
Vicepresidente da

Xunta de Galicia, “os poderes
públicos teñen a obriga de
desenvolver as medidas
oportunas que permitan aos
cidadáns gozar dos máximos
niveis de benestar á través
duns servizos sociais públi-
cos de calidade”. Estas decla-
racións que, sen dúbidas, son
asumidas por moitos cida-
dáns galegos, como se
reflicten na realidade a nivel
orzamentario, administrati-
vo, político.....? Que cam-
bios supoñen en relación
ás actuacións habidas dos
gobernos anteriores que
tiveron un marcado carác-
ter conservador?, que se
entende, dende esa secre-

taría xeral, por benestar e
servizos públicos de calida-
de?

Servizos sociais de calida-
de son aqueles dirixidos ao
conxunto dos cidadáns e que
contan coa presenza e coa
participación dos axentes
sociais para o seu deseño e
desenvolvemento, así como
dunha implicación e participa-
ción activa das persoas usua-
rias e por suposto, respon-
dendo a criterios de eficien-
cia. Neste sentido, teremos
uns servizos de calidade se,
de xeito decidido, camiñamos
cara unha maior coordinación
e integración dos servizos a
nivel nacional e local e temos
presentes os principios que
deben inspirar calquera tipo
de actuación no eido social.

Refírome á universalidade,
servizos para toda a cidada-
nía en función da súa situa-
ción previamente valorada.
Temos que tender a traballar
para acadar unha maior cota
de igualdade de oportunida-
des, actuar sobre as circuns-
tancias que producen exclu-
sión ou falla de autonomía.
Falamos de normalización,
procurando que as actua-
cións que se desenvolven
desde os servizos sociais non
veñan a agrandar as distan-
cias e as diferenzas nin a
estigmatizar, senón a integrar
e a normalizar. Falamos de
responsabilidade pública, o
que non quere dicir ausencia
de participación social, de
organización social da comu-
nidade, pero conscientes de
que o que non pode seguir
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facendo un goberno é dimitir
das súas responsabilidades
na iniciativa social e crer que
facer sistema de servizos
sociais é repartir fondos públi-
cos sen control, sen segui-
mento e sen planeamento.
Falamos de servizos sociais
para a solidariedade, de ser-
vizos accesibles, eficaces e
transparentes e, sobre todo,
próximos ás persoas usua-
rias. Un sistema de servizos
sociais de calidade traballa
para a cohesión social dun
pais, un sistema ao servizo
dos dereitos humanos e de
respecto á dignidade das per-
soas. Un eixo fundamental da
política social é ter capacida-
de para anticiparse ás dinámi-
cas sociais, anticiparse ás
vulnerabilidades que se pro-
ducen nos distintos contextos
socioeconómicos.

Dende algúns ámbitos,
situados maioritariamente na
dereita pero que, a veces, ten
tamén seguidores que se din
de esquerdas, cando se fala de
servizos sociais públicos afír-
mase que uns servizos sociais
de calidade son “demasiado
caros” –a veces incluso fálase
de “despilfarro” de fondos
públicos- para que poidan ser
asumidos pola administración
pública e que, asemade, case
sempre son “de mala calida-
de”, polo que resulta impres-
cindible acudir á participación
privada. Cal é o seu punto de
vista e a súa experiencia encol
deste debate?, pode por si soa
a administración pública
garantir uns servizos sociais
públicos de calidade e que
cubran todas as necesidades?;

canto hai de certo na afirma-
ción –sempre interesada- de
que os servizos sociais públi-
cos son de menor calidade que
os privados?.

A administración non só
ten, senón que debe facerse
cargo do desenvolvemento
do sistema de servizos
sociais. Estes son os grandes
esquecidos dese mal chama-
do estado de Benestar. Así
como a educación, as pen-
sións ou a sanidade teñen
desenvolvido en moi distintas
épocas a súa cobertura no
marco dun sistema de garan-
tías cidadás, os servizos
sociais nunca foron entendi-
dos como o cuarto piar do
benestar, fundamentalmente
porque nunca se lles permitiu
situarse no mesmo plano e
porque se entenden como
algo residual, destinado a
colectivos determinados e
situados nun plano de presta-
ción graciable, non de derei-
tos. Aquí cómpre salientar
ese discurso neo-liberal do
sobregasto social. Os servi-
zos sociais existen porque o
estado ten a responsabilidade
de ocuparse da igualdade de
oportunidades real e efectiva
no acceso ao benestar e á
participación social de todos
os seus cidadáns e cidadás,
de investir en servizos
sociais, en educación e sani-
dade e, en xeral, de investir
en progreso, en calidade de
vida. E, por suposto, os servi-
zos sociais non se poden
entender illadamente senón
que deben camiñar da man
do emprego, da vivenda, da
educación e da cultura. Son

servizos para facer reais
dereitos da cidadanía, polo
tanto están fóra do debate de
moito ou pouco gasto.
Ninguén hoxe en día se cues-
tiona se o gasto en promoción
do emprego é moito ou
pouco, se o gasto en materia
de infraestruturas ou vivenda
é moito ou non. É un gasto
necesario.

Ao falar de servizos sociais
públicos estamos tamén a falar
de cidadáns beneficiarios. A
Acción Social da
Vicepresidencia a que colecti-
vos vai dirixida, a quen benefi-
cia? Galicia, polas peculiarida-
des do seu tecido social e
tamén pola súa organización
territorial, require unha serie de
actuacións prioritarias diferen-
tes ás doutras comunidades,
está vostede de acordo?, cales
son, en Galicia os colectivos
mais necesitados das axudas
dos servizos públicos?, cales
son as necesidades mais
perentorias?

O sistema que estamos a
implantar virá da man da
nova lei de servizos sociais
de Galiza onde partimos da
necesidade dunha nova confi-
guración dos servizos sociais.
Servizos para traballar sobre
os factores que conducen a
desvantaxe social, sobre fac-
tores que manteñen a vulne-
rabilidade social. Así temos
que contemplar que os défi-
cits de autonomía e a exclu-
sión social son os principais
xeradores de pobreza e des-
igualdade. Actualmente é tan
grave a situación herdada
desde o anterior goberno,
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que as prioridades están diri-
xidas a acadar unhas ratios
de cobertura que xa tiñan que
estar superadas hai moito
tempo. As prioridades deste
goberno en materia de servi-
zos sociais, teñen que saldar
unha débeda histórica enor-
me en materia de atención a
maiores, a reverter unha
situación lamentable con rela-
ción ás persoas con discapa-
cidade onde a citada herdan-
za nos deixa só 3 centros
públicos de atención a perso-
as con discapacidade nun
país que ten un censo de dis-
capacitados que supera as
200.000 persoas. Equilibrar
esta situación vai levar moito
tempo, moito esforzo, non só
orzamentario senón tamén de
organización, de xestión e de

coordinación de recursos e
debemos combinar esta difícil
situación con programas para
fomentar a adquisición de
pautas educativas idóneas,
para que as persoas dispo-
ñan de competencias perso-
ais e habilidades sociais para
que as familias dispoñan de
máis e maiores alternativas
de emprego, de alternativas
de conciliación social e labo-
ral, unhas condicións de
vivenda accesibles, máis
recursos de proximidade para
que as persoas mais vulnera-
bles non teñan que abando-
nar o seu contorno de vida, e
sobre todo, traballar para ser
unha sociedade acolledora e
solidaria. Especial fincapé hai
que facer no eido de atención
á infancia. A política de meno-

res, de prevención de situa-
cións de risco é fundamental
para construír un pais san, un
pais preocupado polo seu
futuro.

A calidade e a transferencia
de servizos públicos á cidada-
nía teñen un papel serodio na
configuración do benestar da
poboación sendo un criterio
amplamente compartido que
en España e por extensión en
Galicia hai un grande déficit
social –medido en termos de
gasto social- herdado, neste
derradeiro caso, do longo perí-
odo de goberno conservador.
Déficit que atinxindo a todas as
categorías sociais, sen dúbi-
das, supón un enorme deterio-
ro social: como pensan reducir
este déficit?, que capítulos reci-
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biran unha atención preferente
pola seu departamento?, que
gasto(s) –pois deso trátase-
reflectirá(n) esas intencións de
reducción do déficit? 

Inevitablemente Galiza
sofre o retroceso de 16 anos
de goberno popular do
mesmo xeito que o Estado
español e por suposto Galiza
sufriu os oitos anos do gober-
no Aznar. Neses oito anos o
Estado español viu agranda-
das dun xeito salientable as
diferenzas en gasto social
con relación aos países do
seu contorno e esas diferen-
zas e déficits se agravan máis
se cabe cando se dan como é
o caso en políticas a prol das
familias, das persoas maiores
e da infancia, é dicir se dan
na base mesma do que consi-
deramos políticas de
Benestar. Desde a
Vicepresidencia do Goberno
traballamos para dispor de
orzamentos suficientes para
abordar a implantación do sis-
tema galego de atención ás
persoas dependentes, para
mellorar a situación das per-
soas con discapacidade e a
infancia e para que o noso
pais tema un mellor nivel de
rendas e prestacións sociais.
Do mesmo xeito resulta indis-
pensable mellorar o nivel do
orzamentos cara a política de
mocidade. Xá nos pasados
orzamentos puidemos valorar
o esforzo orzamentario cara
as políticas de benestar pero
debemos seguir mellorando e
facer unha planificación a
longo prazo onde realmente
se poida ver como este
goberno aposta polo investi-

mento social e polas políticas
sociais como todos e todas
desexamos.

Falamos antes dos posi-
bles colectivos beneficiarios
das actuacións desa secretaría
xeral que, como ben subliña-
des, son moi amplos e diferen-
tes, e agora quixéramos entrar
na avaliación da situación de
cada un deles, e das actua-
cións programadas, sen un
orde preferente. Tanto pola súa
dimensión -21% da poboación-
, como pola demanda de servi-
zos quizais sexan as “persoas
maiores” os cidadáns galegos
mais necesitados de atención:
estades de acordo? Que actua-
cións tedes programadas para
mellorar a súa calidade de
vida?, como pensades facer
para que as persoas maiores
–especialmente aquelas que
teñen un maior grao de autono-
mía- poidan ter –se así o
demandan- unha participación
mais activa na sociedade?

En Galiza temos asumido
que a situación das persoas
maiores atravesa unha situa-
ción complexa derivada por
varios factores, por unha
parte a alta taxa de persoas
maiores, case un 22% da
poboación e nalgunhas pro-
vincias como Ourense rebor-
dando o 30%, por outro lado a
importantísima dispersión
poboacional, xa que Galiza
ten o 50% dos núcleos de
poboación existentes no con-
xunto do Estado español e,
finalmente, sufrimos as con-
secuencias dunha política
social nefasta que nos deixa
unha estatística desoladora:

estamos á cola de todas as
comunidades en número de
prazas residenciais, non dis-
poñemos de centros diúrnos
públicos, as rateos de telea-
sistencia, axuda no fogar, por
poñer un exemplo, non se
achegan nin de lonxe as rate-
os recomendadas polos dis-
tintos plans xerontolóxicos.
Con esta situación, a
Vicepresidencia propúxose,
xa desde finais do ano 2005,
avanzar rapidamente para
acadar unha suba destas
rateos e, de feito, creamos xa
700 novas prazas residen-
ciais, abrimos en este mesmo
mes de outubro 15 centros de
día e coa previsión de dispor
de 45 en todo o período desta
lexislatura, ademais de inves-
tir 6 millóns de euros xa o ano
pasado en mellorar a rede de
servizos no fogar ou 3.000
novos dispositivos de telea-
sistencia. Son moitísimos os
servizos e recursos que preci-
samos e nese sentido esta-
mos traballando.
Fundamentalmente na
Secretaría do Benestar temos
tres obxectivos claros cara o
desenvolvemento da política
de maiores, promover un ave-
llentamento activo e saudá-
bel, dándolle contido aos
fogares e centros sociais con
programas e proxectos de
promoción da participación
activa dos e das maiores, tra-
ballar para que se poidan
manter o maior tempo posible
no seu contorno social con
medidas de fixación poboa-
cional e recursos de apoio e,
finalmente, crear novas pra-
zas residenciais que atendan
ás persoas con maior grao de
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dependencia cando xa non
poden manterse no seu fogar.
Neste sentido temos que
resaltar a importancia do
Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e
Benestar, que expresa a
determinación de articular
unha cooperación entre admi-
nistracións públicas e SOGA-
SERSO, que materializa unha
estratexia de cooperación
público-privada, ambas para
dar cobertura á realidade
social dos maiores, algo que
se resulta absolutamente
prioritario para esta
Vicepresidencia. 

As nenas e os nenos: é
terrible pero aínda son dema-
siado frecuentes os casos de
maltrato e abuso de menores
en Galicia. Cales son, segundo
a vosa experiencia, os casos
mais frecuentes de malos tra-
tos e abusos aos menores
galegos?, hai situacións –a
nivel familiar, laboral, social...-
que –sen de ningures,  xustifi-
calos- coadxuven a estes
casos? Que actuacións tedes
previstas cara a erradicar estas
prácticas e as situacións que
as facilitan?.  En relación aos
menores desprotexidos, aos
acollidos en centros de meno-
res, que actuacións tedes pro-
gramadas para evitar a súa
marxinación e facilitar a súa
inserción sociolaboral, afecti-
va...?.

Os casos máis frecuentes
de desprotección infantil en
Galicia, tamén denominados
maltrato, segundo os datos
obtidos do Programa de reco-
llida de información informáti-

ca ACM (Actuacións Dirixidas
ao Menor), son a neglixen-
cia/abandono físico, enten-
dendo por tal, aquela situa-
ción na que as necesidades
básicas do menor non son
atendidas temporal ou perma-
nentemente por ningún mem-
bro adulto do grupo no que
convive. Estas necesidades
básicas refírense á alimenta-
ción, á vestimenta, á hixiene,
aos coidados médicos, a
supervisión e á vixilancia, ás
condicións hixiénicas e á
seguridade no fogar, á área
educativa e á protección ante
as agresión externas. Ao
igual son importantes numeri-
camente os casos de maltrato
físico.

Entre as actuación previs-
tas para dar resposta institu-
cional ás situacións de des-
protección infantil a
Secretaría Xeral do Benestar
dispón dunha serie de
Servizos, Programas e
Axudas. Entre os primeiros
existe un Servizo de
Detección e notificación de
situacións de maltrato, o telé-
fono do neno así como uns
equipos de valoración e inter-
vención en estas situacións,
integrados por profesionais
da infancia cuxa función con-
siste en valorar o tipo de mal-
trato e necesidades do
menor, outorgándolle o recur-
so protector axeitado a súa
situación.

Respecto aos Programas,
figuran o Programa ENMA
(Equipo para Nenos
Maltratados e Abusados),
especializado en situacións

de maltrato e abuso no con-
texto familiar, e o Programa
de Integración familiar (PIF),
que se ocupa de intervir coas
nenas e os nenos acollidos
en centros ou en situación de
risco e coas familias nas que
se producen situacións de
maltrato.

Así mesmo, disponse
dunha rede de axudas tanto
económicas como técnicas
para facer fronte ás situacións
carenciais das familias con
obxecto de paliar dificultades
económicas e de capacita-
ción parental para o coidado
das nenas e nenos galegos.

Para aos menores acolli-
dos en centros, ao igual que
as restantes nenas e nenos
vencellados á administración
por seren susceptibles dunha
situación de desprotección,
disponse de programas espe-
cializados para as distintas
problemáticas e necesidades
que teñen.

Como exemplo, sirva a
inserción sociolaboral, para a
que se conta co Programa
Mentor, que principiou no ano
1998 para axudar á inserción
dos mozos e mozas que resi-
dían en centros de menores e
ían abandonando os proce-
sos de formación regrada. Na
actualidade, trata de propor-
cionar información, formación
e acompañamento á inser-
ción dos menores tutelados,
en garda ou noutros recursos
da Administración, co fin de
que poidan conseguir unha
inserción laboral e social
plena, facilitando o desenvol-
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vemento da súa independen-
cia e autonomía.

De todos os xeitos quere-
mos poñer de manifesto a
necesidade de iniciar un tra-
ballo preventivo e de promo-
ción do bo trato á infancia
absolutamente inexistente ata
o de agora. O Plan galego de
Infancia e adolescencia de
Galiza recolle este eido como
unha prioridade absoluta, tra-
tar de evitar as situacións de
maltrato e se ocorren, que se
disparen todas as alarmas, o
contorno mais próximo, os
servizos sociais municipais, o
eido educativo, sanitario,etc.
e dicir a sociedade ten que
dispor de redes de actuación
coordinadas. Por outra banda
apostamos polo acollemento
familiar fronte a institucionali-
zación das nenas e dos
nenos, cando isto sexa posi-
ble e por suposto por impul-
sar a mediación extraxudicial
no caso de situacións de con-
flicto social con menores.

Pasemos a outros colecti-
vos: as persoas con discapaci-
dade. Que actuacións tedes
programadas para procurar
mellorala  autonomía e a inser-
ción sociolaboral deste colecti-
vo?. Con demasiada frecuen-
cia –iso  pensamos- son utiliza-
dos como man de obra barata
–fan o mesmo, ou parecido tra-
ballo e perciben peores sala-
rios-: son frecuentes estas
situacións en Galicia?, que
medidas están programadas
para evitar estas situacións?.
Hai tamén quen considera que
se dan situacións de abuso: de
persoas que realmente non

teñen unha discapacidade e se
aproveitan das axudas estable-
cidas, tedes constancia de si
son certas estas situacións?, si
é así que actuacións tedes pro-
gramadas para evitalas e que
as axudas vaian so a aqueles
que lles corresponden?.

Todas as actuacións espe-
cíficas da área de atención ás
persoas con discapacidade
teñen como obxectivo a
mellora da autonomía persoal
e o desenvolvemento das
súas capacidades, conside-
rando que a súa inserción
social -e laboral- é un dereito
irrenunciable, asegurando a
participación en igualdade de
condicións coas demais per-
soas, e promovendo os
apoios que , con intensidades
diversas, lles son precisos.
Dende a nosa area de res-
ponsabilidade estes apoios
diríxense fundamentalmente
ós campos da habilitación
persoal e ás actividades pre-
laborais, de orientación e de
formación básica.

Evidentemente estamos
diante dun tema transversal e
por iso fomentamos que
dende todas as áreas de
goberno se actúe para elimi-
nar as discriminacións, direc-
tas ou indirectas, que impiden
que as persoas con discapa-
cidade accedan en igualdade
de condicións non so ao tra-
ballo, senón a condicións de
traballo xustas, tanto no
emprego ordinario como no
protexido e mesmo no públi-
co.

Respecto das posibles

situacións de aproveitamento
de axudas por persoas sen
discapacidade, non nos cons-
ta que sexa unha práctica
habitual no canto ás axudas
directas. Debe terse en conta
que non todas as discapaci-
dades son evidentes e que o
recoñecemento da minusva-
lía, sobre todo nos seus graos
mais baixos, chega a persoas
que non manifestan a súa dis-
capacidade. Ademais para
diversos beneficios, entre
eles os laborais, inclúense as
persoas con incapacidade
recoñecida polo INSS.

Si que hai a percepción
por parte das persoas con
discapacidade de que as pra-
zas de aparcamento reserva-
das son ocupadas moitas
veces por persoas que non o
precisan e que utilizan frau-
dulentamente tarxetas de
achegados, esquecendo que
a tarxeta non é para o vehícu-
lo senón para persoa que a
precisa. Por esta causa os
concellos xa teñen imposto
sancións e retirada de tarxe-
tas a infractores.

Realmente é moi amplo o
colectivo beneficiario das
vosas actuacións o que ampli-
fica o campo de posibles pre-
guntas, polo que vos pedimos
desculpas ao tempo que agra-
decemos a vosa colaboración
e apelamos a vosa paciencia. 

As etnias: coa mundializa-
ción o fenómeno migratorio
ampliouse e acelerouse de
xeito tal que as sociedades
occidentais –todas en xeral
aínda que con diferente intensi-
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dade- son, cada vez mais,
sociedades cosmopolitas e
heteroxéneas. Entra Galicia
nesta dinámica mundial?,
cales son as principais etnias
que habitan aquí?, cal é o nivel
de integración social?, que
actuacións tedes programadas
para evitar as posibles situa-
cións de racismo e procurar a
mellora na inserción laboral e
social?. 

Galicia entraría tamén
nesta dinámica pero matizan-
do que a migración en Galicia
en comparación con outras
comunidades representa
unha menor porcentaxe, ao
redor do 2% sería a pluralida-
de cultural e étnica, centrán-
dose maioritariamente en
migracións provintes de lati-
noamérica, África…, incluso
adopcións.

En canto á poboación xita-
na, representa o 0,5% da
poboación de Galiza.

En xeral pódese dicir que
os emigrantes retornados así
como os seus descendentes,
teñen un bo nivel de integra-
ción, aínda que existen dife-
renzas segundo o país de
procedencia. A relación co
colectivo de emigrantes com-
pete a outra consellería, a cal
pode achegar información
deste campo. Desde esta
secretaría xeral do Benestar,
a través do Fondo Social
Europeo promóvense novas
medidas na liña de interme-
diación laboral e integración
social con 1.200 persoas xita-
nas na busca activa de
emprego e tamén se están a

desenvolver outras medidas
integrais a través do Plan de
Inclusión e do Plan galego de
desenvolvemento do pobo
xitano que inciden nos ámbi-
tos da saúde, emprego,
vivenda, asociacionismo…
esta actuación integral se
está levando a cabo en vinte
concellos. Concretamente
mediante o programa
Acceder no que cooperamos
coa Fundación Secretariado
Xitano, neste ano 2007 estan-
se a levar a cabo 220 contra-
tacións o cal é unha medida
que apunta un indicador de
cambio de mentalidade e de
vida na comunidade xitana.

Os/as exreclusos/as: Con
relación a este colectivo na
sociedade galega –como na
española e a europea, en xeral-
a actitude cidadán e dispar, iso
coidamos polo menos. Hai
quen pensa que o único que
cómpre e unha actuación
represiva: “os delincuentes
onde mellor están é na cadea”,
polo que as administracións o
único que deben procurar é
que quen delinque “pague por
elo” con penas de cadea e hai
quen van mais aló é defende
que, como a experiencia e o
análise ensinan, na maioría dos
casos –ou en moitos deles- hai
tamén un problema familiar,
social...... de exclusión. Como
se enfoca dende a secretaría
xeral a situación deste colecti-
vo?, que actuacións ten pro-
gramadas e que cambios
supoñen en relación con admi-
nistracións anteriores?, hai
diferenzas –en función da
idade, o xénero....- nas actua-
cións programadas? 

Arredor do “delincuente”
xéranse diversos e contradic-
torios discursos e imaxes. En
principio non hai unha “natu-
reza delincuente” e a alta
correlación que existe entre a
situación socio-familiar das
persoas reclusas e os chama-
dos factores de exclusión así
o revela. Para nós as persoas
reclusas representan un
colectivo privilexiado como
grupo diana dos servizos
sociais en xeral e do plan de
inclusión en particular. Por iso
iniciamos a experiencia do
módulo xove no centro peni-
tenciario de Teixeiro e o inte-
gramos organicamente den-
tro do Plan. Hai na actualida-
de 45 internos e internas par-
ticipando en obradoiros e acti-
vidades estructuradas de pre-
paración para a liberdade.
Resulta estratéxica, a este
respecto, a integración opera-
tiva cos equipos do plan de
inclusión xa que no momento
da liberdade efectiva da per-
soa existe un vínculo cos pro-
fesionais do plan que dan
continuidade ao seu itinerario
personalizado de inserción.
Dende a rede de equipos do
plan queremos estender esta
experiencia aos restantes
centros penitenciarios de
Galiza.

Outro colectivo “problemá-
tico”: os ex-toxicómanos.
Dicimos que é un colectivo
problemático pola diferente
reacción cidadán –e tamén
administrativa- fronte a este
terrible problema: ao igual que
no caso anterior hai actitudes
diferentes que teñen tamén un
reflexo dispar nas actuacións

81

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

2007_4_Dec:Maquetaci n 1  10/12/2007  10:22  PÆgina 81



82

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

das distintas administracións
segundo o seu “color”. Hai
unha actitude extremista que
para simplificar podemos iden-
tificar, p.e., coa administración
Bus, para quen os ex-toxicó-
manos son delincuentes, un
perigo social polo que é nece-
sario ter unha “man dura” con
eles –unha actitude represiva
que ten un amplo eco social- e
outra actitude mais “liberal”,
digámolo así, que defende que
estamos diante dun problema
social, dun problema de exclu-
sión polo que é necesario unha
formulación mais global. Como
enfoca a actual administración
galega este problema?, pola
súa experiencia é, hoxe en día,
un tema da máxima importan-
cia?, que actuacións ten pro-
gramadas?, a quenes implican
(familia, sociedade, institu-
cións públicas...)?. 

Coa dependencia das dro-
gas non caben moitos libera-
lismos. A droga mata, pero
torturando lenta e teimuda-
mente.

Esa capacidade destrutiva

é a que complica a abordaxe
desta problemática porque é
unha adicción con conse-
cuencias físicas e psíquicas,
non só sociais, é unha proble-
mática tipicamente sociosani-
taria.

O primeiro foi sentarnos
con Sanidade e tratar de
ordenar as nosas actuacións,
de racionalizar os recursos.
Trátase de actuar coas mes-
mas persoas, pero en fases
distintas, de maneira coordi-
nada e transversal. Nós
actuamos reforzando o
núcleo socio-afectivo, espe-
cialmente na ausencia ou
limitacións da familia e, sobre
todo, a fase de inserción
sociolaboral, no acceso a
unha vida emancipada e inde-
pendente (independencia que
non existe sen unha ruptura
radical co hábito anterior,
aspecto terapéutico que
queda na parte dos expertos
sanitarios).

Nesta clave reformulamos
as actuacións que temos con
diversas entidades que traba-

llan neste sector coas que
cooperamos na inclusión
social das persoas. Esa,
xunto co esforzo realizado
desde a rede de servizos
sociais de atención primaria
na prevención, información,
detección de problemas e
derivación, é a máis importan-
te contribución do sistema de
servizos sociais a unha estra-
texia galega de prevención e
tratamento das drogodepen-
dencias, estratexia que nece-
sariamente ten un carácter
interdepartamental.

Ben, pola nosa parte nada
mais. Quizais só, subliñar que
dende CLARIDADE ofrecemos
esta modesta tribuna para que
desde a Secretaría Xeral do
Benestar dea a coñecer as
súas actuacións segundo con-
sidere oportuno, sempre coa
intención pola nosa parte de
colaborar en todas aquelas
accións que poidan ir en bene-
ficio da cidadanía galega.

Moitas gracias.

2007_4_Dec:Maquetaci n 1  10/12/2007  10:22  PÆgina 82



83

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

ENTREVISTA 

CARMEN AVENDAÑO

Presidenta da Asociación Érguete-Integración

Carme Avendaño Otero,  unha muller que dende moi cedo, primeiros anos setenta, ven poten-
ciando e facendo realidade a creación de APAs, foi  fundadora e secretaria da Asociación de
Veciños de Lavadores (1975-1979), impulsora e fundadora da Federación Galega de Axuda ó
Drogodependente (1998), e  actual Presidenta da Fundación Erguete-Integración de Vigo. Unha
muller que ten, pola súa labor humanitaria e social, recibido numerosos premios e recoñece-
mentos entre eles a Medalla Castelao. A Asociación de Axuda ao Toxicómano ERGUETE, que ela
preside, é a iniciativa dun grupo de familias afectadas polo problema das toxicomanías que pola
falta de información e polo descoñecemento de cómo, cando e de que maneira afrontala, fundan
este movemento asociativo que se legaliza no ano 1.985 en Vigo (Pontevedra) e que ten como
obxectivo central a plena incorporación á sociedade das persoas que tiveron problemas de dro-
godependencia, e en xeral dos colectivos que sofren o problema da marxinación.

ERGUETE como
asociación consti-
tuíse, segundo os

nosos informes, no ano
1.984, como iniciativa dun
grupo de familias afectadas
polo problema das toxicoma-
nías. Podes contarnos algo
de como chegasedes a
toma-la decisión de consti-
tuír unha asociación desta
natureza?, aínda que pare-
ce evidente, podes dicirnos
cales foron os obxectivos
iniciais?, cales foran as
maiores dificultades para
votar á andar?...

A Asociación Érguete xur-
diu como resposta a unha
realidade crúa que nos tocou
vivir nos anos oitenta a moitas
familias, que en vez de

achantar o noso problema,
xuntámonos, debatemos,
analizamos... e coas conclu-
sións que saíron do que cada
unha de nosoutras padecia-
mos nas nosas carnes, e ao
mesmo tempo vivindo a reali-
dade do comercio e enrique-
cemento de persoeiros moi
respectados socialmente,
adquirimos – cada un de nós
– o compromiso persoal e
colectivo de berrar sen com-
plexos ante a sociedade os
problemas que tiñamos,
demandando leis, recursos e
asistencia para un problema
novo no tempo, que colleunos
desprevidos a todos nós:
sociedade e representantes
institucionais.

Debido á demanda que a
Asociación vai recibindo na súa

traxectoria, o 25 de outubro de
1989, asínase un convenio entre
o P.A.D. (Plan Autonómico de
Drogodependencias), Xunta de
Galicia (Goberno Autónomo) e a
Asociación, convenio polo que se
crea o Servizo de Información e
Orientación Xurídico-Social e
Reinserción do Toxicómano
(SIORT). Este Servizo posibilita
unha atención especializada e
profesional aos usuarios/as,
canalizando todas as demandas
dos/as afectados/as, a nivel per-
soal, xurídico e socio-laboral.

E nun paso máis do traba-
llo pola plena incorporación á
sociedade das persoas que
tiveron problemas de drogo-
dependencia, e en xeral dos
colectivos que sofren o pro-
blema de marxinación, créase
no ano 1999 a FUNDACIÓN

2007_4_Dec:Maquetaci n 1  10/12/2007  10:22  PÆgina 83



ÉRGUETE-INTEGRACIÓN.

As dificultades que estes
colectivos desfavorecidos
teñen á hora de conseguir un
emprego digno, sobre todo
debido á escasa formación da
que xeralmente dispoñen, é o
que animou a Érguete a crear
unha Fundación a través da
cal se proporcione unha for-
mación o máis completa posí-
bel, e como obxectivo final, a
completa integración social
destas persoas.

Durante bastante tempo o
“problema das toxicomanías”
foi considerado por case que
todos como unha “desgracia”,
un “mal social”.. de feito que
incluso moitas familias que
contaban no seu seo con toxi-
cómanos trataban de oculta-lo
problema –era unha “vergon-
za”-, cambiou algo esa percep-
ción familiar e social?, como,
en térmenos xerais, reaccionan
a familia, o entorno, a socieda-
de en conxunto diante deste
problema?, houbo novidades
nestes anos?....

A nosa loita – pública –
supuxo unha conciencia
social moi importante, desde
logo durante moitos anos
superior á de calquera outro
sitio de España ou de Europa,
e incluso de Norteamérica.
De todos os xeitos, aclarar
que esa conciencia foise
adormecendo co cambio de
hábitos de consumo doutras
drogas.

Creo que hai unha necesi-
dade importante de que toda
a sociedade: civil e adminis-

tracións, partidos políticos,
sindicatos, etc., tome con-
ciencia deste problema. O
presente é realmente preocu-
pante, e no futuro ou o com-
batemos unitariamente ou vai
ser catastrófico.

Seguindo co reflectido na
pregunta anterior, ti coñeces-
tes, e coñeces seguro, diferen-
tes administracións públicas
–a nivel local, autonómico,
nacional e europeo- como valo-
ras a resposta destas ao pro-
blema das toxicomanías?, hai
diferencias notables?, si é así,
cales son?, que non fan e que
deberían facer segundo a túa
opinión, que actuacións nos
distintos ámbitos (familia, cen-
tro de traballo, administra-
ción...) sería necesario desen-
volver?

Lamentablemente teño
que dicir que os principios,
aínda que difíciles, foron para
as ONGs de suma colabora-
ción, tanto a través do gober-
no autónomo galego (do PP),
coma do goberno central
(PSOE). 

Na actualidade, cunha
política de desviación dos
auténticos problemas que ten
a sociedade, teño a percep-
ción de que politicamente o
interese dos nosos represen-
tantes autónomos e do gober-
no central diminuíu, dado que
parece que todos os proble-
mas que ten a sociedade son
os que xenara ETA, e a opo-
sición cubre o seu papel só e
exclusivamente con este
tema, arrastrando ao goberno
a unha desviación da aten-

ción deste grave problema
que temos como dicía ante-
riormente.

De todos os xeitos, quero
suliñar que o novo ministro de
Sanidade na súa toma de
posesión o primeiro que
resaltou foi o grave problema
de narcotráfico e consumo de
drogas, polo que parece que
estamos nun momento de
esperanza para abordar o
problema.

Polo pouco que sabemos e
aínda que o problema das toxi-
comanías afecta a tódalas ida-
des e condicións sociais, póde-
se dicir que –polo seu número-
hai idades, xéneros,  situacións
familiares, niveis de formación
e educación, posicións sociais
e/ou niveis de renda nos que
aquel é mais forte, está mais
estendido?. Facemos esta pre-
gunta por qué sobre da orixe e
causas da drogodependencia
hai, segundo temos entendido,
diferentes teorías e versións.
Pola vosa experiencia cales
son as principais causas –das
que citamos anteriormente-
que orixinan este problema?,
cales son as circunstancias
máis frecuentes que empuxan
a un(a) cidadán(a) a “caer” na
drogodependencia?

Os cidadáns de máis risco
son os mozos, adolescentes
e nalgúns casos case nenos,
entre 12 e 18 anos. Podemos
dicir que son as idades de
máximo risco. 

Se a estas alturas esta-
mos falando de nenos-ado-
lescentes temos que facer
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unha reflexión profunda de
que tipo de políticas preventi-
vas temos desenvolvido nos
últimos anos. A miña percep-
ción é que o narcotráfico que,
coma todos sabemos, move
cantidades inxentes de diñei-
ro, vai sempre por diante dos
estados e das sociedades,
preparando e desenvolvendo
un marketing sumamente
efectivo e que chega de xeito
moi directo aos ambientes de
xuventude desmitificando o
consumo, facéndolles crer
que o alcol, axís ou cocaína
non son drogas aditivas, e
desviando a atención dos
mozos conseguindo que
sexan moito máis receptivos
a estas mensaxes que ás
educativas e preventivas da
escola e familia.

Polo tanto, non existe un
estrato social máis prexudica-
do, porque afortunadamente
os lugares onde se relacionan
os mozos son moito máis
igualitarios nunha sociedade
económica similar de diver-
sión para todos.

Por último, deixar claro
que as drogas existiron sem-
pre, pero tamén existe unha
resposta das familias e do
estado para protexer aos
menores, que son realmente
os máis afectados, pois
penso que calquera individuo
adulto é moi libre de facer da
súa vida o que lle veña en
gana, sempre e cando non
prexudique ao entorno, iso
chámase liberdade.

En lina coa anterior pregun-
ta: vos traballades fundamen-
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talmente na bisbarra de Vigo.
Unha bisbarra con determina-
das características económi-
cas, sociais, culturais....: área
urbana, con un forte tecido
industrial que afrontou e afron-
ta fortes e longas crises que
provoca altos niveis de desem-
prego, con unha grande pre-
sión de poboación inmigrante
procedente doutros territorios
de Galicia e estranxeiros, forte-
mente conectada ó mar –é o
principal porto español, con un
crecente comercio e tráfico
marítimo-.... E por elo mais vul-
nerable dende o punto de vista
das toxicomanías?

Non, aínda que a pregunta
recolle a inquietude que
desde a Asociación Érguete e
a Fundación Érguete-
Integración temos desde hai
moitos anos; á hora de abor-
dar os problemas estamos
levando a cabo unhas políti-
cas de formación e relación e
integración social para todos
os colectivos que efectiva-
mente mencionades na pre-
gunta, pois desde a perspec-
tiva da globalización social,
comprobamos como melloran
ostensiblemente a súa calida-
de de vida, pero ao mesmo
tempo van quedando bolsas
de marxinalidade que non
son realmente detectadas
pola Administración (en xeral)
porque a maioría deles adoi-
tan ser “pobres vergonzan-
tes”, o cal significa que se
ocultan.

Segundo leemos nos
vosos documentos o voso tra-
ballo vai dirixido fundamental-
mente a “plena incorporación á

sociedade das persoas que
tiveron problemas de drogode-
pendencia, e en xeral dos
colectivos que sofren o proble-
ma de marxinación”.  Podes
falarnos de cales son as liñas
xerais deste traballo? cal é o
voso ameto territorial de actua-
ción?, que actuacións estades
levando a cabo para conseguir
a “plena incorporación” destes
colectivos?. 

Facilitar a integración
social de persoas en trata-
mento de deshabituación,
exreclusos/as, terceiros
graos, mulleres con dificulta-
des de inserción sociolaboral,
parados/as de longa dura-
ción, emigrantes e inmigran-
tes,… é un dos nosos obxec-
tivos. Para conseguilo esta-
mos desenvolvendo diferen-
tes programas tanto na
Asociación coma na
Fundación, desde o nivel pre-
ventivo e asistencial, que
inclúe un Servizo de
Orientación Xurídico-Social e
pisos terapéuticos, ata o nivel
de inserción social, con for-
mación prelaboral, ocupacio-
nal, unha empresa de inser-
ción, un ciber emprego, con-
tratación de presos das cinco
cárceres galegas para labo-
res de prevención de incen-
dios, etc.

Tamén falades nos mes-
mos documentos de que “non
podemos promover interven-
cións dirixidas a suxeitos por-
tadores de hándicaps específi-
cos, polo perigo que supón
que fiquen confinados a un
gueto marxínante, tanto para
os/as destinatarios/as como

para os axentes de interven-
ción; razón esta que nos fai
crer na necesidade de promo-
ver accións globais...” Podes
explicar con mais detalle esta
formulación?. Se non entende-
mos mal partides de conside-
rar á drogodependencia como
un factor mais de exclusión,
estamos no certo? Resulta
doado implementar estas
“accións globais”?, si é así,
como o facedes?.

Os programas que se des-
envolven na actualidade no
eido da inserción social
desde Erguete xorden do
convencemento da necesida-
de de integración de diferen-
tes colectivos, tanto a nivel
laboral como social; actua-
ción esta que, no terreo da
reinserción e prevención de
drogodependencias, non
debe ser total e dirixida ao
colectivo concreto que pade-
ce a dificultade. Cremos que
os participantes nas diferen-
tes accións formativas deben
formar grupos heteroxéneos,
xa que a sociedade tamén
está composta por persoas
con diferentes situacións indi-
viduais e non hai que diferen-
cialas polas súas característi-
cas; sería outra forma de dis-
criminación engadida.

En relación a drogodepen-
dencia hai tamén outros facto-
res e suxeitos amais dos toxi-
cómanos –víctimas, en todo
caso- , como son o comercio e
os “comerciantes”, os
“capos”,  subministradores e
principais beneficiarios do
“negocio”. Podemos falar
sopor do tema?: por exemplo,
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como afrontar tanto dende as
administracións públicas
como da sociedade civil o
“perigo” desta actividade e
destes personaxes e rematar
cun negocio que tanto dano
ocasiona –estamos pensando
en térmenos sociais, non eco-
nómicos-?

É evidente que resulta
necesaria e imprescindible a
necesidade da participación
social que leve ao acurrala-
mento destes persoeiros.

Habería que investigar
tamén en profundidade de
onde sae o diñeiro fácil – non
xustificable en sectores coma
o da construcción, que non
son suficientemente inspec-
cionados polos órganos
correspondentes.

Esto causa na sociedade
a sensación de que non exis-
te unha penalización para
estes feitos delictivos.

Segundo co anterior, hai
quenes argumentan, e con
argumentos de peso, que un
paso para rematar, polo menos
parcialmente, co problema
sería e “legalización” do
comercio e consumo de certo
tipo de drogas, especialmente
das chamadas “brandas”, que
pensades sobre desto?.

Está claro que para resol-
ver esta cuestión teríamos
que facer un manifesto amplo
dos por qué. De feito, devolvo
a pregunta para que os lecto-
res recapaciten: ¿qué fará o
Estado cando se encontre,
como dicía anteriormente,

con mozos entre 12 e 18 anos
para acabar co problema?
¿Facilitaralles a droga porque
o di a lexislación?¿Ou fala-
mos de persoas adultas que
teñen a liberdade de elixir a
súa propia forma de vida?

Finalmente, e para non can-
sarte, hai algo que quixeras
dicir e que non saíu ó longo da
entrevista?.  Qué consellos,
suxestións, rogos e/ou deman-
das lles farías ós lectores de
CLARIDADE para que colabo-
ren na grande tarefa de rematar
co “problema das toxicomaní-
as”?

Hai unha parte importante
de toxicómanos que pola súa
adición delinquiron e incluso
son reincidentes, e para o
Estado e os xuíces a fórmula
máis fácil é illalos nas cárce-
res, conseguindo con elo non
só que non poidan curarse ou
controlar a súa adicción,
senón agravala e adquirir
hábitos delictuosos máis
amplos. Creo que o plantexa-
mento de máis cárceres é
erróneo, pois os lugares onde
as persoas transgriden as
normas da sociedade deben
ser adecuados e profesionais,
de xeito que se poida acadar
esa reinserción tan nomeada
e tan pouco real polos medios
que se empregan de repre-
sión carceraria.
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É clave o sistema público de pensións

Xesus Mosquera Sueiro, Presidente da Fundación Luis Tilve

A seguridade social, e mais en concreto o sistema público de pensións, revelouse como unha
clave fundamental nas sociedades modernas para loitar contra a pobreza, reducir as consecuen-
cias negativas da economía de mercado entre as clases traballadoras, e contribuír a unha máis
xusta distribución da riqueza. Ocupa un lugar preferente na política económica, pola importante
cantidade dos recursos que administra, polo volume de poboación directamente afectada, e
porque o voto desta poboación resulta determinante nas sociedades democráticas. Este foi e
segue sendo o grande logro de Europa, e a base do  modelo social europeo, mais tamén da súa
prosperidade económica e estabilidade política.

Anos de ofensiva
n e o l i b e r a l
ameazan este

modelo, convertido en branco
de fortísimas críticas, con
augurios de quebra se non se
producen recortes e drásticas
reformas do mesmo. En para-
lelo á presión sobre o sistema
público, promóvense os fon-
dos de pensións privados,
dependentes na maioría dos
casos das grandes entidades
financeiras multinacionais.
Coñecendo a inviabilidade téc-
nica e financeira dunha privati-
zación global do sistema (en
España os orzamentos da
Seguridade Social para 2.008,
prevén un gasto en pensións
de mais de 100 mil millóns de
euros), o obxectivo das políti-
cas neoliberáis céntranse  na

progresiva implantación dun
modelo mixto coa perspectiva
de un sistema público recorta-
do e reformado, con un sis-
tema privado en paralelo e en
crecente progresión.

Dúas grandes concepcións
contrapostas están detrás do
modelo de pensións:
Economía con dereitos fronte
a economía sen eles, suplidos
coa caridade ou políticas asis-
tenciais de carácter conxuntur-
al. En realidade estas dúas
grandes concepcións orientan
a política económica e orza-
mentaria nun sentido ou no
contrario, con un espacio cen-
tral no que se atopan, e no que
se produce a pugna política
para avanzar no sentido de afi-
anzar o sistema público, ou
polo contrario facelo cara a súa

privatización e progresivo des-
mantelamento. Tal como
reflexa Vicenc Navarro no seu
libro “El subdesarrollo social en
España” (Editorial Anagrama,
2.006) o gasto publico en
prestacións para e vellez foi en
España do 8’3% do PIB, o
mais baixo da UE-15 despois
de Irlanda e Luxemburgo,
sendo o promedio europeo do
11% do PIB (datos do ano
2.002, último dos que hai datos
comparables a nivel da UE-
15). Como sinala o profesor
Navarro este baixo gasto públi-
co en prestacións para a vellez
no pode xustificarse porque
España tivera menos necesi-
dades, xa que de feito a por-
centaxe de poboación con
mais de 65 anos en España
era de 17’3%, superior incluso
o da UE (17’2%).
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Certo que esta porcentaxe
mellora en España nos últimos
anos, non só en terminos de
gasto, destacando o incremen-
to das pensións mínimas,
senón  sobre todo a ampliación
de dereitos coa Lei de
Atención a Persoas
Dependentes. É esta unha
medida na dirección de incre-
mentar amplamente o gasto
social, pero sobre todo de afi-
anzar a economía con dere-
itos, fronte os que preconizan
no mellor dos casos simples
medidas asistenciais en fun-
ción da conxuntura económi-
ca, pero sen recoñecemento
como tal dereito subxectivo. 

Aínda valorando positiva-
mente esta orientación da
política económica do actual
goberno español, sería unha
inxenuidade pensar que o
problema está resolto. En
primeiro lugar porque aínda
seguimos con porcentaxes de
gasto social por debaixo da
media dos países máis
prósperos dunha Unión
Europea, que coa ampliación a
25 membros ve notablemente
rebaixados os seus parámet-
ros medios en tódolos indi-
cadores socioeconómicos.
Pero sobre todo porque a ofen-
siva neoliberal avanza en país-
es como Alemaña ou Francia,
como antes o fixera no Reino
Unido, e faino con vocación de
estender a súa política a todo o
ameto da Unión Europea, nun
contexto de crise política da
esquerda, e de certa impoten-
cia sindical no conxunto da
Unión. España pode e debe
ofrecer unha política alternati-
va, e facelo coa colaboración

decidida dos sindicatos, aínda
que non o ten doado sobre
todo porque a dereita política
española, como ocorreu xa
con outros temas de estado,
non secundará o goberno na
consecución deste obxectivo.
Por elo, tanto a corto como a
medio prazo, esta é unha
batalla que se está librando a
nivel europeo, e ganarase ou
perderase a ese nivel. 

A Seguridade Social e un
dos sistemas públicos que
mobiliza máis diñeiro en cal-
quera pais, e que en España
está, na súa maior parte, fora
do alcance do capital finan-
ceiro, e dicir dos Bancos, das
Caixas e das compañías de
seguros privados. Esta
enorme cantidade de diñeiro
representou sempre un grande
atractivo para estas institu-
cións financeiras. De aí, a pro-
moción o longo de moitas
décadas da privatización da
Seguridade Social, indicando
que o sistema público no e
viable, e presaxiando cada
certo tempo o colapso da
Seguridade Social para os vin-
deiros anos, incluíndo as pen-
sións públicas. 

Unha batalla que ademais,
líbrase, non de xeito definitivo,
pero si en grande medida no
terreo das ideas, e da capaci-
dade mediática para influír
trasladando esas ideas a
opinión pública. Neste terreo
estamos diante de unha batal-
la desigual xa que as forzas
abandeiradas da progresiva
privatización neoliberal, son
moitas e poderosas, con
capacidade de influír en tódo-

los frontes. ¿Con que argu-
mentos?.

A Crise 
Dunha maneira cíclica

aparece nos medios de infor-
mación a crise das pensións.
Dísenos que a transición
demográfica, con cada vez
mais anciáns (que ademais
viven mais anos que antes) e
menos xoves, estanos levando
a unha situación insostible
para manter a nosa
Seguridade Social, o que esixe
cambios significativos, que en
realidade queren dicir diminuír
a contía das pensións, e
atrasar a idade de xubilación. 

Omítese que o gasto en
prestacións de vellez en
España, está aínda lonxe da
media europea, tanto en por-
centaxe de PIB, como en
unidades per cápita, e que
segue a destinarse recursos
da Seguridade Social para
financiar partidas de gasto que
deberan ser cubertas polos
presupostos ordinarios do
Estado. Ademais, resulta difícil
de entender que mentres se
magnifica o feito dun crece-
mento económico sostido o
longo dos últimos anos superi-
or o da media da Unión
Europea, a consecuencia para
as clases traballadoras que
contribuíron co seu esforzo a
esa prosperidade, sexa a de
verse obrigadas a ver rebaix-
adas as súas futuras pensións,
ou ter que ampliar a idade de
xubilación. ¿De qué e para
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quen estamos a falar de mel-
loras e crecemento económi-
co?.

A Contía
Parece esquecerse que

tanto as pensións contributivas
como as asistenciais son moi
baixas  en España. Dise en
contra deste argumento (no
caso das contributivas) que as
pensións son altas porque rep-
resentan unha porcentaxe alta
en relación os salarios
percibidos antes da xubilación.
Tal afirmación esquece que os
salarios en España seguen
sendo moi baixos. O salario
medio do traballador da indus-
tria ( o mellor pagado) é tan só

un 63%  da media da Unión
Europea, máis baixo por certo
do que o nivel de desenrolo
económico español permitiría,
e que a media salarial galega
sitúase a súa vez un 15% por
debaixo da media española
segundo estudios sindicais
referidos o primeiro  trimestre
do 2.007. A maiores, algunhas
pensións mínimas, aínda rex-
istrando nos dous últimos anos
incrementos superiores o IPC,
atópanse en niveis tan baixos
que ditos incrementos,
supoñendo un cambio notable
con respecto o feito polo ante-
rior goberno do Partido
Popular, seguen a ser radical-
mente insuficientes (exemplos:
366 euros mes por viuvez con
menos de 60 anos; 341 euros
mes a pensión de xubilación
non contributiva para maiores

de 65 anos). Segundo datos
do Instituto Nacional da
Seguridade Social os pension-
istas galegos son dos peor
pagados de España con tan so
623 euros de media, inferiores
nun 33% os de Asturias,
Madrid ou o Pais Vasco, e con-
secuencia lóxica a súa vez de
salarios e cotizacións inferi-
ores o longo das últimas
décadas. Certamente compre
saudar neste capítulo o anun-
cio da Xunta de Galicia de
complementar as pensións
non contributivas a partir do
2.008, como están facendo xa
en algunhas outras comu-
nidades autónomas.

A pesar deste panorama,
tense dito en máis dunha
ocasión que a actual contía
das pensións obriga a desviar
fondos públicos que deberan ir
dirixidos a nenos e adoles-
centes entre os cales os niveis
de pobreza seguen sendo
altos. Ademais, esta suposta
xenerosidade das pensións,
estaría conducindo ó futuro
colapso da Seguridade Social.
Unha predicción que se formu-
lou xa a comezos dos anos
setenta, repetiuse os inicios
dos anos oitenta, logo   tamén
no principio dos noventa,  e
mais recentemente  nos anos
2.000, sempre co respaldo de
destacadas entidades finan-
ceiras (Banco Popular, La
Caixa, BBVA, etc.) e prestix-
iosos profesores universitarios
como José Barea entre outros.
Unha predicción de quebra
que agora sitúan nos anos 30
ou 40, polo que insisten na
necesidade de subscribir fon-
dos de pensións privados. Sen
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embargo, o resultado o que
estamos asistindo e o de un
superávit continuado nos últi-
mos balances anuais da
Seguridade Social, o que expli-
ca non só o déficit cero nos
presupostos xerais do estado,
senón o peche con impor-
tantes beneficios dos últimos
exercicios, con un Fondo de
Reserva incrementado a
52.330 millóns de euros, o que
permitiría cubrir o pago da
totalidade das pensións
durante oito meses e medio.

A idade de xubilación
Outra proposta que con fre-

cuencia se presenta como
inevitable e o atraso na idade
de xubilación. Unha medida
non so altamente impopular e
regresiva, senón tamén cla-
sista. Para un catedrático que
goza traballando, atrasar a súa
xubilación a 70 anos e un ben-
eficio. Para o persoal de
limpeza da universidade, que
realiza un traballo repetitivo,
duro e  pouco gratificante, o
atraso de 65 a 67 ou 70 anos,
representa un grande sacrifi-
cio. Para determinadas  ocu-
pacións na construcción, no
transporte, na pesca, na met-
alurxia, incluso se demanda,
con razón, que a idade de
xubilación se reduza.
Sabedores da impopularidade
destas medidas, algúns dos
seus promotores aconsellan
que as decisións se tomen na
Comisión Europea e se avalen
con estudios de institucións
internacionais, co fin de diluír a

responsabilidade dos estados
nacionais, e facilitar a súa
implantación. O temor a medi-
das deste tipo contribuíu sen
dubida a certa deslexitimación
nalgúns países do proxecto
dunha Europa unida.

Para o profesor Navarro
esta proposta de atraso
basease nun suposto erróneo:
que os anciáns de hoxe viven
moito mais que antes, cando
en realidade o espectacular
crecemento da esperanza de
vida en España e en Europa
debese o marcado descenso
da mortalidade entre nenos e
xoves, de maneira que hai
moita máis xente que chega a
ser ancián, aínda que, unha
vez anciáns, os anos de vida
destes aumentaron moi pouco.
De aí que aumentar a idade de
xubilación significa tamén
reducir os anos de beneficio.

Compre recordar que en
España, hoxe, non é obrigato-
rio xubilarse os 65 anos. A lei
solo indica que a persoa pode
xubilarse os 65 anos, pero non
forza a que se xubile a esa
idade. En realidade hai moitos
colectivos os que se permite
xubilarse mais tarde. O atraso
voluntario da idade de xubi-
lación a fin de que aqueles pro-
fesionais que desexen traballar
mais anos poidan facelo, sem-
pre e cando as empresas
queiran que así sexa, e unha
posibilidade que xa existe en
España. Que se facilite e
estimule esta posibilidade por
parte das empresas será posi-
tivo, pero respectando o actual
dereito a xubilación os 65 anos
e incluso antes.

As enquisas confirman que
a maioría da poboación
española desexa retirarse
antes e non despois dos 65
anos. Os grupos profesionais
de alta cualificación, que
poden gozar co seu traballo,
son hoxe unha minoría no mer-
cado laboral. A maioría dos tra-
balladores son persoas que
consideran como primeiro obx-
ectivo do seu traballo con-
seguir unha renda que lles per-
mita vivir, que non desexan
continuar en activo despois de
35 ou 40 anos traballando.

A ancianidade
Existe unha cultura discrim-

inatoria fronte os anciáns da
que non se fala, ou fálase moi
pouco, pero que se reproduce
nas políticas públicas, no dis-
curso retórico pro familiar e
incluso na cultura xeral. Os
anciáns considéranse persoas
que se van acabando, dimin-
uíndo, índose cara a outro
mundo (algúns incluso quixer-
an empuxalos para que se
vaian antes). Persoas das que
vaise prescindindo, excluíndo,
incluso baixo formas de aten-
ción amable, que as veces non
fan mais que reforzar esa men-
talidade excluinte, de distanci-
amento. Algunhas “residen-
cias” nas que o ancián deixa
todos o seus ingresos, e algo
mais, mesmo parecen
“almacéns de vellos”, nas que
se espera o momento do
adeus definitivo.

Na prensa, no discurso
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dominante no pais, falase con-
stantemente de que un dos
maiores problemas da
sociedade e que dentro de
pouco un alto porcentaxe da
poboación serán anciáns (na
actualidade en Galicia o 22%
da poboación ten mais de 64
anos), creando, se nos di, un
problema maior, relacionado
coa sostibilidade do sistema
de pensións e coa necesidade
de desenrolar a atención a
estas persoas. Neste senso a
xa mencionada Lei de
Dependencia, aparece como
un feito enormemente positivo,
pois por unha vez tomase en
España unha iniciativa pioneira
en Europa, e faise sen que
fose especialmente intensa e
explícita a súa demanda públi-
ca con caracter previo, a pesar
de ser tan real e urxente.

Nunha sociedade na que
hai un canto constante a
xuventude, a ancianidade
pode ser a pesar de todo unha
época de grande riqueza per-
soal, creatividade e goce. En
realidade para moitas persoas
a mellor época da súa vida
empeza a partir da xubilación.
Non debera haber problema
aínda con unha porcentaxe de
poboación ancián. O problema
existe cando a sociedade non
está estructurada para respon-
der a esta situación como e o
caso de España, onde ate
agora os anciáns e as familias
non teñen a infraestructura de
apoio que lles permita conser-
var a súa autonomía, nin tam-
pouco unhas pensións que
aseguren o mantemento de
capacidade adquisitiva nece-
saria.

Debemos ter claro que a
ancianidade non debe con-
ducir a situacións de pobreza e
de exclusión social, aínda que
esa realidade existe e hai risco
de que medre nos vindeiros
anos. As transformacións que
se están producindo na
sociedade actual: cambios na
estructura das familias, con-
centración da poboación nas
cidades, vivendas mais peque-
nas e mais caras, especu-
lación urbanística, mercan-
tilización dos servicios sociais,
etc., así como as carencias
existentes na actualidade (res-
idencias accesibles, enfoque
axeitado do gasto farmacéuti-
co e asistencial, pensións, par-
ticipación dos anciáns na
sociedade, etc.), lévanos a
conclusión de que urxe un for-
mulación a fondo do problema
dun xeito global, partindo da
base de que este sector da
cidadanía non pode nin debe
ser excluído ou tratado dun
xeito discriminatorio.

O futuro
Seguindo o discurso do

profesor Navarro, o punto
clave para facer sostibles os
sistemas que se financian a
traveso de cotizacións sociais,
esta sobre todo no potencial
recadador de un pais, que
depende do número de trabal-
ladores pero sobre todo do
tamaño da cotización (que
depende a súa vez do salario e
da productividade). A mais pro-
ductividade, mais salario, e
máis cotizacións. E a mais tra-

balladores mais cotizacións.
En España non faltan trabal-
ladores: de ter unha taxa de
ocupación feminina semellante
a de Suecia, habería  6 millóns
mais de traballadoras coti-
zantes. E se os salarios foran
os de ese pais, as cotizacións
tamén aumentarían.

Outro punto clave e
aumentar a financiación proce-
dente dos fondos xerais do
estado. España non ten esgo-
tada a súa capacidade fiscal,
con unha media notablemente
inferior a da Unión Europea.
Hai enquisas que poñen de
manifesto a disposición da
cidadanía a pagar mais impos-
tos sempre e cando sexan
para pensións, sanidade, e
educación. ¿Onde está entón
a crise?. Claro que esta infor-
mación non se divulga e
difunde como outras.
Recentemente un diario
madrileño publicaba unha
enquisa sobre as medidas
anunciadas por Sarkozy en
Francia na que se incluía unha
pregunta nos seguintes ter-
mos: “Dado que o actual sis-
tema de pensións está
ameazado, ¿que solución pre-
fire vostede, reducir a contía
das pensións futuras, ou
ampliar a idade de xubi-
lación?”. Con preguntas así o
titular é fácil, e sempre na liña
das políticas de reforma
neoliberal. Aínda admitindo o
risco de problemas futuros
deben barallarse alternativas e
solucións dende a propia ópti-
ca do mantemento do modelo
publico, mais aínda sabendo
as gravísimas carencias
observadas en aqueles países
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nos que o modelo neoliberal
está implantado, por exemplo
Estados Unidos.

Un problema grave
aparece cando se esixe a
Seguridade Social que abone
uns costos que, en realidade,
deberían abonar o Estado ou
as propias empresas. A
Seguridade Social por exemp-
lo veu pagando as pensións
non contributivas, incluso sub-
sidios por desemprego, e
tamén subvencionando a
importantes empresas, con-
tribuíndo a reconversión indus-
trial e facilitando a recu-
peración económica, a costa
de pagar prexubilacións e xubi-
lacións anticipadas. ¿Por que
esta magnanimidade da
Seguridade Social coas
empresas o co Estado?.
Magnanimidade que, por
certo, beneficiou as empresas
pero prexudicou os trabal-
ladores que se xubilaron antic-
ipadamente pero con menores
percepcións. ¿Por que se ocul-
ta este inxente drenaxe de
recursos da Seguridade
Social, para logo  vaticinar o
seu risco de quebra?.

O mundo empresarial, os
gobernos, deben protexer e
beneficiar a Seguridade Social,
en lugar de erosionala e con-
vertela en obxectivo de nego-
cio. Non se pode esquecer que
constitúe un dos programas
mais eficaces para evitar a
pobreza, unha lacra que
medra no seo mesmo dos
países máis ricos, nos que a
estratexia neoliberal
reprodúcese incluso en sec-
tores do pensamento económi-

co de centro e de centro
esquerda. Como ben sinalan
as organizacións sindicais é un
erro non solo social senón
económico intentar competir
con outros países a base de
manter salarios baixos, e
condicións de traballo en pre-
cario. A competividade debera
basearse na mellora da pro-
ductividade laboral, con
salarios dignos. A inversión en
capital humano e unha necesi-
dade tanto económica como
social, e de feito a captación de
profesionais e persoal de alta
cualificación por parte dos
países máis prósperos pode
chegar a ser un problema
engadido para aqueles que loi-
tan por saír do atraso, que logo
de gastar en formación non
son capaces de reter no seu
propio tecido productivo os
seus mellores profesionais.

Por último, compre non
esquecer que a Seguridade
Social, o Sistema Público de
Pensións, coa súa Caixa Única
e seu Fondo de Reserva, ade-
mais de poderoso factor de
solidariedade entre os individu-
os e os territorios, é hoxe un
dos grandes eixes sobre os
que se articula o Estado
Español. Debilitar este modelo,
fraccionalo, privatizalo ou
vendelo as multinacionais, e
tanto como debilitar, fraccionar
ou privatizar unha parte sub-
stancial do estado e do propio
país.
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Os dereitos das persoas con
discapacidade

Anxo Queiruga Vilas, Presidente de COGAMI

Os dereitos das
persoas con dis-
capacidade avan-

zaron dende unha práctica de
segregación ao modelo de
integración, para agora ir ache-
gándose ao concepto de
sociedade inclusiva, un con-
cepto que polo momento aínda
está por chegar. O primeiro
paso no senso de cualificar a
cobertura dos temas relaciona-
dos coas persoas con discapa-
cidade implica un cambio de
paradigmas. Romper co enfo-
que da discapacidade vincula-
da ao concepto de asistencia
pasiva e substituílo por con-
ceptos de integración e de par-
ticipación activa na vida econó-
mica e social. Así pois, a
acción orientarase cara ao
recoñecemento e á protección
dos dereitos das persoas con
discapacidade. A historia dos
conceptos que guiaron os
dereitos das persoas con dis-
capacidade podería ser sinteti-
zada en tres momentos: a polí-
tica de segregación, a política
de integración e unha política

de sociedade inclusiva.
Durante moitos séculos, as
persoas con discapacidade
éramos consideradas “inváli-
das” e socialmente inútiles.
Neste contexto de case barba-
rie, a política de segregación
formulada a finais do século
XIX e aplicada ata a década
dos 40, impoñendo o interna-
mento definitivo en institucións
pechadas, representou unha
atrocidade humanitaria. A reac-
ción contra a política de segre-
gación institucional viría co
denominado movemento de
integración, que propón a
adaptación das persoas con
discapacidade ao medio
social. Pero a partir da década
dos 80, comeza a crecer unha
inquietude contra os límites da
integración, que gaña forma no
concepto de sociedade inclusi-
va e convértese nun principio
da política de dereitos huma-
nos de organismos internacio-
nais e en dereitos amparados
pola Constitución. Cabe desta-
car que este concepto de
sociedade inclusiva esta moi
desenvolvido a nivel teórico,

posto que o papel todo o
aguanta, aínda que na práctica
para chegar a materializalo
aínda nos queda moito camiño
por percorrer.

A diversidade fai referencia
ás diferentes formas de sentir,
pensar, vivir ou convivir. A
igualdade debe entenderse
como o  disfrute de iguais
dereitos e posibilidades (legais
e reais) que permiten a liberda-
de práctica de optar e de deci-
dir. 

O principal reto para a inte-
gración das persoas con disca-
pacidade é a liberdade.
Tódolos cidadáns poden deci-
dir cal é o seu xeito de vida
dentro duns parámetros que
marca a sociedade ou fóra de
eles, pero as persoas con dis-
capacidade non teñen a opor-
tunidade de elixir, venlles
imposto. O ideal, un ideal que
se constitúe en todo un reto, é
que calquera persoa con dis-
capacidade teña os medios
para decidir onde, con quen e
como vai a vivir. Esto significa
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cambiar totalmente o paradig-
ma de servizos sociais polo de
recoñecemento de dereitos e
dispor dos medios necesarios
para que exista unha igualda-
de real.  

A Confederación Galega de
Persoas con Discapacidade, é
unha entidade sen ánimo de
lucro, declarada de utilidade
pública que ten como finalida-
de a integración social das per-
soas con discapacidade da
Comunidade Autónoma de
Galicia, recoñecida legalmente
como entidade colaboradora
en materia social en favor das
persoas con discapacidade
física.

A nivel autonómico é unha
das entidades fundadoras do
Comité de Representantes de
Persoas con Discapacidade de
Galicia (CERMI Galicia). A
nivel estatal é membro de
COCEMFE (Confederación
Coordinadora Estatal de
Persoas con Discapacidad
Física y Orgánica de España)
e a nivel europeo forma parte
da Confédération Européenne
pour L’emploi des Handicapés
(Confederación Europea para
o emprego de persoas con dis-
capacidade).

Na actualidade COGAMI
constitúese por catro
Federacións Provinciais e por
preto de 50 asociacións
comarcais o que a converte na
entidade máis representativa
do colectivo de  persoas con
discapacidade  en Galicia.

A Confederación e as súas
entidades membros desenvol-

ven a súa misión de mellorar a
calidade de vida das persoas
con discapacidade prestando
servizos de información e ase-
soramento, formación, inter-
mediación laboral,  voluntaria-
do social, transporte adaptado,
rehabilitación, ocio e tempo
libre... 

Á súa vez esta Confedera-
ción está tratando de promover
e coordinar un movemento
asociativo en Galicia con
obxectivos e valores similares,
posto que a situación das per-
soas con discapacidade sen o
entorno asociativo sería moito
peor. Seguiriamos a ser invisi-
bles.

A diversidade está moi pre-
sente na discusión educativa
dos últimos tempos, por cau-
sas moi diferentes.
¿Que"modelos e propostas"
se barallan no debate sobre
diversidade e igualdade edu-
cativa? De forma simplificada,
existen dous modelos educati-
vos extremos: a escola selecti-
va e a escola "para toda a
poboación". Por suposto, entre
estes dous modelos escolares
pódense situar outros moitos
intermedios e, máis aínda, na
actualidade coexisten dentro
do mesmo sistema moitos ele-
mentos claramente selectivos
xunto a outros máis ben com-
prensivos, algúns tremenda-
mente ambivalentes e incluso
algúns con efectos perversos.

No que se refire á
Educación Obrigatoria sí existe
unha lexislación que esixe ter
apoios nos centros educativos,
adaptacións curriculares,... En

cambio na Educación non
Obrigatoria, pese ao dereito de
todo cidadán de acceder a ela,
non existe regulación en mate-
ria de establecemento de
apoios e isto agrávase se fala-
mos de persoas cun grao de
discapacidade elevada.
Somentes as persoas depen-
dentes cun elevado nivel eco-
nómico poden costearse a súa
educación o máis normalizada
posible.

Todo esto leva a que os
niveis de formación e emprego
das persoas cunha grande dis-
capacidade sexan moi baixos,
incluso comparados cos niveis
de formación e  emprego das
persoas con discapacidade
non dependentes. 

Por outra banda, os centros
educativos a nivel estatal non
responden ás necesidades de
habilitación e mantemento físi-
co e psíquico- social das per-
soas con grandes discapacida-
des e sen embargo isto é un
elemento impostantísimo que
debería formar parte do seu iti-
nerario formativo. Esta obser-
vación non é, sen embargo,
unha utopía posto que noutros
países xa está a funcionar, con
moi bos resultados, como
pode ser o caso dos Centros
Educativos Suecos.

Comentar tamén que aquí
temos un certo “medo” a falar
de centros especializados, ao
establecer un paralelismo
entre estes centros e certos
guetos. Sen embargo, en
Suecia dábase a paradoxa de
que as persoas con discapaci-
dade tiñan a opción de formar-
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se dentro dun mesmo centro
educativo en aulas ordinarias
con, máis ou menos, 30 perso-
as, ou ben formarse en aulas
específicas de arredor 6- 10
persoas. Esta última opción
era a predominante, ¿quen
diría que non a unha formación
persoalizada dentro dun
mesmo entorno?

A pesares de non existir
regulación específica, no que
se refire a estudios superiores
destacan esforzos como os
realizados polas tres universi-
dades galegas. Así, os tres
campus galegos participan
conxuntamente coa COGAMI
no PROXECTO CANCUNG,
Condicións de Accesibilidades
nos Campus Universitarios de
Galicia, un proxectio que ten
como finalidade avaliar os
actuais niveis de accesibilida-
de en ditos campus para unha
vez avaliados, acometer as
reformas oportunas.

Respecto á Lei de
Promoción da Autonomía
Persoal e Atención a Persoas
en Situación de Dependencia,
a relevancia sería que non
falaramos de dependencia
senón de autonomía persoal.
Se a lei limítase á prestación
de servicios domiciliarios ou
residenciais vale para moi
pouco. Esta lei ten que ser o
punto de partida para que a
xente poida desenvolver o seu
ciclo vital coa maior normalida-
de posible. Un exemplo, moi
simple, si unha persoa depen-
dente só vai a ter axuda nas
tarefas básicas da vidas (
hixiene, alimentación, etc.)
pero non lle vai permitir saír da

súa casa e ser parte activa da
comunidade, non serviría para
nada. Axuda a domicilio, telea-
sistencia e residencias xa as
había, só é unha cuestión de
cartos, pero nós estamos a
falar doutra cousa: de dereitos
e de poder desenvolverse acti-
vamente na sociedade

En Galicia, a dispersión
xeográfica e o envellecemento
da poboación traerá como con-
secuencia que as necesidades
orzamentarias sexan maiores,
e todo iso unido a que partimos
dunha situación con menos
recursos que noutras

Comunidades Autónomas. Os
presupostos son unha cues-
tión de compromiso social. É
preciso que a clase política, os
axentes socias e a poboación
en xeral asuman que se trata
dunha inversión, non dun
gasto. 

COGAMI apostou por estar
presente en proxectos europe-
os dende a súa creación, posto
que hai que estar sempre en
disposición de aprender dos
que o están a facer ben. En
campos como o emprego
COGAMI foi un alumno avan-
taxado e agora temos un
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modelo de traballo  que se uti-
liza como exemplo noutros
países. Dende 1996, ano no
que o Servizo de
Intermediación Laboral (SIL)
da COGAMI se asociou ao
Servizo Galego de Colocación,
a cifra de persoas con discapa-
cidade que atopou un posto de
traballo coa axuda dos profe-
sionais do SIL ascende a de
máis de 9.500. Na actualidade
hai preto de 16.000 persoas
inscritas na base de datos do
SIL. 

A aposta de COGAMI polo
emprego non foi unha casuali-
dade; un dos eixes fundamen-
tais para a integración e nor-
malización das persoas con
discapacidade é a posibilidade
de atopar un emprego; non só
polo que pode significar de
independencia económica
senón con elemento de sociali-
zación.

Precisamente para mellorar
a empregabilidade das perso-
as con discapacidade, posto
que o acceso ao traballo na
empresa ordinario é moi com-
plexo, COGAMI puxo en mar-
cha Galega de Economía
Social (GES) – Grupo
Empresarial COGAMI-. Neste
momento, son 19 empresas
que dan traballo a máis de 800
persoas en diferentes sectores
industriais: alimentación,
novas tecnoloxías, téxtil,
medio ambiente, artes gráfi-
cas, etc... Estas empresas de
economía social caracterízan-
se por estar participadas no
seu capital social maioritaria-
mente por entidades (asocia-
cións sen ánimo de lucro) de

persoas con discapacidade.
Esto tradúcese no control dos
seus obxectivos e decisións, e
no reinvestimento dos benefi-
cios na propia iniciativa coa
intención de xerar máis postos
de traballo, ou apoiar outras
iniciativas sociais. Como míni-
mo, o 70% dos integrantes da
súa prantilla son persoas con
discapacidade (actualmente
esta porcentaxe é superior ao
92 %).

Polo que se refire ás activi-
dades de ocio e tempo libre,
tenta fomentar a integración
social das persoas con disca-
pacidade. Neste aspecto des-
taca o Proxecto GAVEA
(Galicia Vela Adaptada) que
achega o deporte da vela ás
persoas con discapacidade no
veleiro Laion. Esta embarca-
ción foi incautada ao narcotrá-
fico pola Audiencia Nacional e
cedida en garda e custodia a
ADISBISMUR (Asociación de
Discapacitados da Bisbarra de
Muros), entidade membro de
COGAMI, no ano 2002. Dende
entón subiron a bordo do Laion
preto de 1.900 persoas con
discapacidade.

Nembargantes non pode
haber confusión, para COGA-
MI o obxectivo é que as perso-
as con discapacidade atopen
traballo na empresa ordinaria e
que o emprego protexido
(Centros Especiais de
Emprego) sexa unha alternati-
va para os que o teñan máis
difícil ou para acadar a expe-
riencia e a capacidade necesa-
ria para transitar ao emprego
ordinario.

Cumprir cos fins que teñen
os Centros Especiais de
Emprego é unha tarefa moi
difícil.  Manter o equilibrio entre
viabilidade económica, forma-
ción (no sentido máis amplo),
calidade no emprego e tránsito
á empresa ordinaria, dentro
dun mundo altamente competi-
tivo como é o empresarial,
pode ser imposible.  

Só co compromiso de
todos, Administración e
Axentes Sociais fundamental-
mente, seremos capaces de
conseguir estes fins. 

A regulación dun mercado
protexido (contratación públi-
ca) e uns axentes sociais cun
forte compromiso de apoio e
seguimento son os factores
clave para que a economía
social sen ánimo de lucro
poida ser un elemento xerador
de emprego de calidade e
riqueza solidaria e sostible.
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Inmigración:
fronte a exclusión, integración

Xesús R. Copa Novo, ex director xeral de Emigración

Os movementos migratorios son bidireccionais para quen os protagoniza. A persoa sae do seu
lugar de orixe e entra noutro diferente. Un migrante é emigrante para o seu país e inmigrante no
país que o recibe. Leva canda si unha dobre condición.

España, e moi parti-
cularmente Galicia,
ata o de agora só

coñecía unha dirección no
tocante a migración, esta era a
de emigrante. Fumos, en
Galicia aínda se mantén esa
condición non só na memoria
senón na realidade, un país de
emigración. Dende hai uns
poucos anos o cambio é radi-
cal. España é, tralos Estados
Unidos, o maior país receptor
de inmigrantes do mundo,
tanto en cifras porcentuais
coma absolutas. A finais de
2006 o número de estranxeiros
residentes en España é de 4,5
millóns de persoas, un 10% da
poboación española, e conti-
núa crecendo, orixinando que
a nosa poboación total incre-
mentarase en ó redor de 5

millóns de persoas  no período
2000-2007, un 12% máis,
modificando substancialmente
o noso patrón demográfico.

Poren para o migrante,
para o emigrante que sae do
seu lugar de orixe, que deixa
familia, amigos, paisaxes, cul-
turas, en definitiva a súa vida
cotiá o se converter en inmi-
grante no país de recepción é
bastante máis que un cambio
de status, el non cambia,
segue sendo o mesmo, non se
ve coma unha cifra que contri-
búe o cómputo global da inmi-
gración, sofre  o desarraigo co
seu pasado e as incertidumes
do que lle pode agradar no
futuro. Sexan cales sexan as
razóns que orixinan a decisión
de migrar, as consecuencias
desa decisión provocan un

cambio substancial na vida
destas persoas.

É evidente que canto maio-
res sexan as diferencias
sociais, culturais, económicas,
lingüísticas, relixiosas, etc.,
entre o país de recepción e o
de emisión, máis dificultoso
será o proceso de adaptación
a esa nova realidade. Tamén é
máis que evidente que a actitu-
de da sociedade de acollida
terá un papel decisivo nese
proceso de adaptación.

Por definición, case dende
a orixe da humanidade, póde-
se dicir que as actitudes ini-
ciais son de récelo respecto
dos “outros”, dos que non per-
tencen á familia, ó clan, á tribu,
á aldea, ó pobo, á rexión, ó
país, … nese proceso evoluti-
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vo do xénero humano dende a
prehistoria. Récelo respecto
dos “outros” que non teñen a
mesma lingua, que non profe-
san a mesma relixión, que
teñen diferentes costumes,
que se rexen por outros valo-
res particulares. Tampouco
serán iguais esas actitudes ini-
ciais respecto dos “outros” si
se ven coma competidores
polos postos de traballo, servi-
cios públicos, servicios sociais,
vivendas, etc.

Sirva esta introducción para
situarnos no obxecto deste
artigo, a relación que se pode
establecer entre inmigración e
exclusión ou marxinación
social se se observa o lado
negativo, ou entre inmigración
e integración social se face-
mos unha lectura en clave
positiva.  Titulo esta colabora-
ción “Inmigración: Fronte a
exclusión, Integración” porque
non adopto unha postura de
espectador, senón que tomo
partida.

Dicía no número 2 desta
mesma revista: “Ante a globali-
zación hai dúas posturas, dúas
actitudes, dúas caras dunha
mesma moeda, a dos globali-
zadores e a dos globalizados.

No fenómeno migratorio
esta dobre faceta é máis que
evidente. Na migración non hai

un “efecto chamada”, sempre
hai, sempre houbo, sempre
haberá, un “efecto saída”, un
“efecto fuxida” dunha realidade
sen futuro no pais de orixe cara
a unha realidade distinta no
país de acollida, que hoxe coa
globalización, coa mellora das
comunicacións, e coa da tele-
visión e o uniculturalismo
audiovisual permite coñecer,
ou pensar coñecer, dende cal-
quera curruncho do mundo,
como se vive nos países des-
e n v o l v i d o s .
Independentemente de que
logo xurda a dura realidade da
marxinación, das dificultades
da vida,  da integración. O que
chama a emigrar son as enor-
mes desigualdades dunha
orde mundial inxusta, asoba-
llante, que fundamenta a pros-
peridade dalgunhas zonas na
pobreza doutras, ou que, lonxe
de poñer remedio ás causas
iniciais da migración, pretende
centrarse só nas consecuen-
cias non desexadas desta.

Penso que a inmigración é
necesaria e inevitable.
Témonos que concienciar delo
e isto non ten porque se tradu-
cir forzosamente nun problema
ou nun conflicto, temos que ser
quen de aceptar esta conse-
cuencia da realidade social e
económica do mundo en que
vivimos. Lonxe  de xerar alar-
mismo, de caer na imposible

demagoxia de poñerlle portas
ó campo hai que definir unha
política de inmigración, de con-
trol dos fluxos e, sobre todo, de
actuación sobre as causas nos
países de orixe. 

É preciso o consenso máis
amplo posible, pero tamén é
evidente que ante a inmigra-
ción hai modelos diferentes de
actuación, hai posicionamen-
tos ideolóxicos contrapostos.
Sen ambigüidades, hai un dis-
curso de progreso, de tentar
artellar solucións integradoras,
de ríspeto á dignidade das per-
soas e ós dereitos humanos,
de evita-lo tráfico de persoas,
pero tamén a explotación no
ámbito da economía somerxi-
da, fronte a outro discurso
máis conservador, de que todo
continúe como está, de solu-
cións policiais, xudiciais e, en
casos máis extremos de postu-
ras demagóxicas de fomento
do odio, da “xenofobia.”

A consolidación do fenóme-
no inmigratorio no noso país
débese a que existen oportuni-
dades para os inmigrantes á
hora de mellora-las súas con-
dicións de vida e de traballo, o
noso mercado laboral esta a
manifestar un enorme dinamis-
mo a hora de contratar inmi-
grantes. 

Este enorme crecemento
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(o salto de 2004 a 2005 reflexa
o proceso de regularización)
do emprego inmigrante está
sendo compatible, polo de
agora,  con cifras de emprego
elevado. Os inmigrantes son
xa o 10% dos cotízante á
Seguridade Social, presentan
unha taxa de actividade vinte
puntos superior a dos espa-
ñois, además de contribuír
considerablemente o crece-
mento  económico (Na década
1995-2005 o PIB creceu a un
ritmo do 3,6%, sen a inmigra-
ción  podería ter caído a un
ritmo superior ó 1% anual e a
renda per capita diminuiría

neste período un 0,64% anual
cando a realidade é que cre-
ceu un 2,60% anual a prezos
de 1995).

Os inmigrantes pagan os
seus impostos, consumen
(incluído unha cada vez maior
compra de vivendas), están
incrementando a natalidade e
a taxa de fecundidade, enri-
quécennos culturalmente,
están presentes, forman parte
da nosa realidade , xa non son,
non deberían ser “outros”; son,
deberían ser “nós”.

Ogallá puidesemos rematar

aquí e así. A realidade, poren,
e moito máis complexa. A cara
da inmigración que mais se fai
notar non é a da vida e do tra-
ballo do inmigrante cada día. O
que o conxunto da sociedade
constata tódolos días a traveso
dos medios de comunicación
en relación coa inmigración
son as “pateras” no Estreito, os
“caiucos” en Canarias, coa súa
traxedia de mortos,  asenta-
mentos ilegais de tempereiros,
queima  ó bonzo dun inmigran-
te romano, etc., etc., e vaise,
consciente ou inconsciente-
mente, relacionando inmigra-
ción con problemas, con traxe-
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dias, con todo o negativo.  A
inmigración irregular, o tráfico
de persoas, os abusos e a
explotación laboral existen son
unha realidade a que non nos
podemos acostumar, coa que
hai que loitar. Pero a inmigra-
ción é outra cousa, é sobre
todo un fenómeno positivo,
que está a dar pulo a nosa
sociedade que nos está enri-
quecendo, en tódolos sentidos
do termino.

Non se debería facer unha
relación directa entre inmigra-
ción e exclusión social ou mar-
xinación. Certo que o colectivo
inmigrante vese moi afectado
se falamos de exclusión social
ou marxinación.  Enfrontados a
empregos de baixa calidade, a
duras condicións laborais,
cando non á explotación.
Exclusión ou marxinación que
se agrava cando está en situa-
ción de irregularidade, ou por
factores como a raza, relixión,
lingua, etc. Non é preciso insis-
tir nisto. Os inmigrantes son un
dos colectivos máis vulnera-
bles e polo tanto sofren moi
directamente a exclusión.

Con datos da Secretaría de
Estado de Seguridade Social
do Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais, vemos como
a inmensa maioría dos inmi-
grantes realizan traballos por
conta allea, tan só hai un 10%
de autónomos, sen diferencias
significativas entre Galicia e o
conxunto de España, agás
cuestións moi puntuais como o
maior peso en Galicia das acti-
vidades pesqueiras e o menor
en agraria, non porque haxa
menos actividade agraria

senón pola tipoloxía de explo-
tacións familiares centradas na
gandería con pouca necesida-
de de man de obra en cóntas-
te coa recolleita en zonas de
predominio hortofrutícola. 

Salientar, asemade, que o
réxime de fogar o que maiorita-
riamente cotiza o servicio
doméstico sitúase como tercei-
ro sector de actividade en
Galicia e quinto na media de
España, indicador de que os
empregos de menor nivel sala-
rial son os de máis doado
acceso para os inmigrantes.

Neste senso o seguinte
cadro que reflexa a distribución
por sectores de actividade no
réxime xeral e indicativo de
cómo o emprego inmigrante
concéntrase moi maioritaria-
mente en construcción, hosta-
lería e servicios empresariais
(fundamentalmente de mante-
mento e limpeza) e ocupando
os postos de menor nivel sala-

rial dentro destes sectores. 

A concentración dos inmi-
grantes nos empregos con
menor retribución explica que
o nivel salarial medio de
España teña descendido nos
derradeiros anos, como xa se
ten coñecido.

Tamén contribúe a reduc-
ción dese nivel salarial medio a
elevada porcentaxe de empre-
go feminino entre a poboación
inmigrante, maior no conxunto
de España que en Galicia
como testemuñan estas cifras
referidas a xullo de 2007:

Temos, por conseguinte,
diante de nós un gran reto, ser
quén de reverter unha situa-
ción de exclusión por outra de
plena integración, tanto labo-
ral, de todo necesaria, pero
tamén como cidadán de pleno
dereito e obrigacións. Este pro-
ceso de integración atinxe ós
inmigrantes, pero tamén a
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poboación nativa, na que a
interculturalidade actúa como
valor referencial.

Este proceso non pode
quedar unicamente nas mans
das Administracións (Central,
Autonómica ou local) senón
que debe ser de plena partici-
pación , coas asociacións e
axentes sociais directamente
implicados (sindicatos e orga-
nizacións empresariais), diri-
xíndose a tódalas políticas
públicas que se teñen que
adaptar a esta nova realidade
e que vai más alá do estricta-
mente relacionado co empre-
go, para chegar os ámbitos da
vivenda, educación,  saúde,
outros servicios sociais, etc.

Proceso que ten que aten-
der tamén as diferentes reali-
dades relacionadas coa acolli-
da, infancia, muller, xuventude,
participación, igualdade, etc..

En definitiva a existencia
dunha política de estado que
nos permita facer fronte a rea-
lidades que temos coñecido xa
noutros países onde o fenóme-
no da inmigración e moi ante-
rior no tempo, caso das revol-
tas dos suburbios franceses,
atentados islamitas en Gran
Bretaña, onde a segunda xera-
ción de inmigrantes xa nacidos
no país de acollida son os pro-
tagonistas e testemuñan o fra-
caso dos procesos de integra-
ción que se poderán ter princi-
piado.

Debemos recoñecer que se
está a traballar nesta dirección,
o Plan Estratéxico de
Cidadanía e Integración, cun
período temporal de catro
anos (2007-2010) e cun presu-
posto global de 2.005 millóns
de euros aprobado polo
Consello de Ministros do
Goberno de España na prima-

vera deste ano é un exemplo
dela, como tamén pretende se-
lo Plan Galego de Inmigración. 

Estas actuacións goberna-
mentais son fundamentais,
pero por si solas non resolven
os problemas. A integración da
poboación inmigrante é unha
tarefa social, colectiva, que
esixe esforzo non só por parte
dos propios inmigrantes,
senón tamén do resto da pobo-
ación. De como sexamos quen
de resolver esta problemática
dependerá en boa parte o des-
envolvemento económico e
social futuro do noso país.
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A pobreza e os sindicatos: A resposta
ISCOD

Marisa Rodríguez Vázquez, Secretaria de Servizos aos Afiliados de UGT-Galicia

Delimitar a pobreza en
Galicia 

Os criterios utilizados para
medir a pobreza máis comun-
mente aceptados proceden do
Consello Europeo de Laeken,
celebrado os días 14 e 15 de
decembro no ano 2001 na
cidade belga, para afondar no
reforzamento e ampliación da
Unión Europea.

O indicador máis utilizado é
a taxa de renda despois de
transferencias. E un indicador
de pobreza relativa, xa que se
refire as persoas que viven en
fogares cuxo ingreso está por
debaixo do umbra fixado no
60% da renda mediana e mide
o “risco de pobreza” porque un
ingreso inferior a este umbra
non é condición suficiente para
ser pobre.

En Galicia un fogar consti-
tuído por una soa Persia no ano
2004 é considerado como
“pobre” se os seus ingresos
mensuais non chegan a 459€.

Mentres que “a pobreza
extrema” dáse para  unha per-
soa por debaixo do 306€  mes.

A pobreza en Galicia
móvese entre o 14 e o 15% dos
fogares, así  as persoas catalo-
gadas dentro da pobreza
extrema roldan o 4%. Hai
130.000 fogares en Galicia por
debaixo do considerado limiar
da pobreza (60%) e nada
menos que 34.000 fogares
situados na  pobreza extrema
(40%)

O Instituto Galego de
Estatística  (IGE)  na  estatística
que fai anualmente  “A  Enquisa
de condicións de vida das famil-
ias” (ECV)  recolle información
da situación económica dos
fogares galegos, e por áreas
comarcais, que nos permite
obter unha aproximación da
pobreza na nosa comunidade. 

A pobreza é máis abun-
dante  na poboación emigrante.
Por territorios, abunda máis a
pobreza nos concellos máis
pequenos, e diminúe a medida

que aumenta o número de
habitantes.

A outra cara da
pobreza:  A pobreza no
mercado laboral en
Galicia

Dentro da pobreza no mer-
cado laboral esta é maior no
caso dos desempregados e
nos inactivos, pero non é exclu-
siva deles, xa que tamén se da
nos que teñen traballo, o 9% da
poboación ocupada  vive en
fogares pobres e unha cuarta
parte destas persoas pobres
están  na pobreza extrema. A
pobreza está moi relacionada
co feito de que no fogar  estean
máis persoas dependentes ou
persoas con ingresos.

A pobreza non só abarca
aos pobres en sentido estricto,
tamén as persoas que estando
incluídas no mercado de trabal-
lo se caracterizan por ter unha
relación laboral de inestabili-
dade, inseguridade e de baixos
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salarios. Peor aínda  o teñen os
excluídos do mercado de tra-
ballo, xa sexa como desempre-
gados ou como desanimados
dentro da categoría de  inac-
tivos. 

A formación é un factor
esencial  que determina a
potencialidade da persoa en
obter un nivel de renda no
futuro.

Resposta
sindical  ante a
pobreza

Diálogo Social  UGT
Galicia  Administración
Autonómica fronte a
pobreza global

A Administración do gober-
no anterior elaborou o  I Plan
Galego de Inclusión Social, co

fin de recoller as principais
medidas destinadas á loita con-
tra a pobreza e a exclusión
social en Galicia para o período
2001–2006. A pobreza persiste
en Galicia trala  aplicación do
Plan anterior polo que o esforzo
neste novo período de progra-
mación debe centrarse en
afrontar un novo reto, a loita
contra a pobreza forma parte
do Diálogo Social mantido  por
UGT Galicia ca Administración
Autonómica, nel se deben sen-
tar as bases para o novo Plan
de Inclusión.

ISCOD: A resposta
sindical no ámbito
internacional   

ISCOD  “Instituto Sindical de
Cooperación al Desarrollo”
nace no ano 1990 como instru-
mento para canalizar a soli-

dariedade dos traballadores e
traballadoras  dos países en
vías en desenvolvemento. E un
organismo autónomo , unha
fundación, aínda que vinculada
a UGT.

Ratifícase a labor do
Instituto en 1994, cando a UGT
decide destinar o 0,7% das
cotas dos seus afiliados  á
financiación da acción solidaria
internacional do sindicato.

No ano  1998 ca  aprobación
da Lei de Cooperación ao
Desenvolvemento, se recoñece
aos sindicatos como un dos
Axentes da Cooperación
Española, con esta lei se lexitima
e da contido á acción solidaria
sindical internacional.

ISCOD xurde nun contexto
de  crecemento económico, no
que o incremento no número de
empregos nos países en vías
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de desenrolo non supoñen
directamente unha melloría do
benestar da poboación trabal-
ladora. Encontrándose dentro
de esta poboación sectores con
serias dificultades tales como
mozos e mulleres.

O acceso ao emprego e o
nivel de remuneración están
cada vez máis condicionados
pola cualificación da man de
obra.

A tendencia xeral da pro-
ductividade é que se reduza
debido ao  aumento do
emprego de mala calidade. Os
procesos de reactivación
económica nos países en vías
de desenvolvemento fan que
se agrande a brecha entre a
segmentación do mercado lab-
oral. Os traballadores  con

baixa productividade son cada
vez  máis representativos.

Cada vez representa máis
dentro do emprego total o
emprego terciario e os sectores
de emprego informais, axudas
familiares sen remuneración,
axudas domésticas, emprego
en microempresas, esto se tra-
duce en baixos salarios e
aumenta a segmentación do
mercado laboral.

As políticas neoliberais, nos
países en vías de desenvolve-
mento, producen unha maior
desregulamento dos mercados
de traballo, as consecuencias
son o deterioro da estabilidade
laboral, a substitución dos
asalariados con  contratos fixos
por outros con contratos tempo-
rais, así como o aumento da

subcontratación. De igual
maneira en moitos países,
entre os que se encontra
España facilitaron o despido e a
precariedade do emprego.

A reducción da pobreza
debe camiñar deica o avance
ata  unha modernización cre-
cente dos mercados de trabal-
lo, elevando as condicións de
productividade e ingresos dos
traballadores.

As organizacións dos trabal-
ladores e traballadoras
cumpren un papel determinante
á hora de definir as Políticas do
Mercado de Traballo e con-
seguir que estas se convertan
nun instrumento de loita contra
a pobreza.

Fronte a este contexto, o fin
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que establece ISCOD no seu
Plan Estratéxico é “Apoiar a
existencia e creación de organi-
zacións sindicais fortes, con
capacidade reivindicativa e
prepositiva e, desta maneira,
defender os dereitos laborais
dos traballadores e traballado-
ras dos países en desenvolve-
mento”.

Os sectores prioritarios,
definidos no Plan Estratéxico,
son a promoción do emprego
de calidade e con dereitos, o
dereitos da poboación trabal-
ladora e a  promoción do diálo-
go social e de concertación. 

Os colectivos nos que actúa
son a economía informal, os
traballadores de empresas ter-
ciarizadoras e maquilladoras,
traballadores mozos, as
mulleres traballadoras e a
infancia traballadora.
Formúlanse unhas determi-
nadas liñas de acción para
cada colectivo.

A sostibilidade das
actuacións a levar a cabo pola
fundación  ven dada mediante a
selección de socios locais e
participantes que asegure a
continuidade e a implicación
futura das persoas e organi-
zacións, todas as intervencións
teñen un compoñente formati-
vo, metodoloxías participativas
en todas as fases de propostas,
relación con outros programas
nacionais ou supranacionais,
etc.

Dende que se crea a fun-
dación para a cooperación
internacional realizáronse máis
de 300 proxectos de coop-

eración en diferentes países de
América Latina, África e outros
países como Filipinas e
Bulgaria.

Os proxectos levados a
cabo no orden sectorial van
dende a implementación de 12
microexplotacións gandeiras no
Salvador ata a escola de
hostalería en Casablanca-
Marrocos.

A cooperación sindical
esténdese a varios colectivos,
mostra delo é o proxecto levado
a cabo en Perú relativo a edu-
cación permanente a mulleres
andinas para a cidadanía e
desenvolvemento sostible con
equidade de xénero, como o
proxecto de atención integral á
nenez sen educación do con-
cello de Yalagüina en
Nicaragua.
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Or e c e n t e m e n t e
celebrado en
Vigo seminario

internacional sobre Cambios
Demográficos e
Envellecemento fixo xurdir
titulares sobre o insostible do
noso sistema de pensións
públicas. Certo é que entre o
que din os titulares e o conti-
do das intervencións, que
posteriormente se recollen
nos textos da información, hai
diferencias notables pero a
alarma xa está xerada e as
conclusións de que hai que
atrasar ata os 68 ou 69 anos
a idade da xubilación e que
hai que acudir en masa e con
urxencia ás entidades priva-
das a subscribir un plan de
pensións, están máis que
suxeridas gravadas a lume
nas neuronas do lector. O que
un dos expertos sosteña que
o desastre comezará en 4 ó 5
anos ou que outro, no mesmo
seminario, presente un mode-
lo, elaborado nunha universi-
dade de prestixio como a
Carlos III, que sitúa no 2031 o

comezo do déficit do actual
sistema, ten menor importan-
cia que a música de fondo: o
sistema está enfermo de gra-
vidade. 

Desde a posición dun
cidadán medianamente for-
mado e informado, teño moi
presente que os expertos
tiveron que ir adaptando as
súas previsións segundo
foron fracasando, con estrépi-
to, os seus anuncios que
sempre mantiveron o que
anteriormente cualificaba
como música de fondo. Como
é máis recente, recordo o
informe da Comisión Europea
de 1999 (só fai 8 anos) na
que anunciaba unha gravísi-
ma e inminente crise do sis-
tema español baseándose,
entre outros, nos informes
dos expertos demógrafos que
prevían o estancamento da
poboación, anunciando para
2050 un teito de 41 millóns de
habitantes envellecidos ; o
último censo oficial colócanos
en case 45 millóns dunha
poboación rexuvenecida pola

emigración (hai case 2 mil-
lóns de cotizantes á
Seguridade social dese colec-
tivo). 

Ata onde coñecemos os
cidadáns do montón, o actual
sistema está vivo e en refor-
ma permanente, está con-
seguindo superávit, e ata xer-
amos unha hucha que vai
chegar a 50.000 millóns de
euros en 2008. Aínda cando é
menos coñecida, a cifra de
tódolos recursos dos plans de
pensións privados apeas
chega a ese nivel e debe
cubrir todos os anos futuros,
polo que as garantías de que
os posibles beneficiarvos
para obter rendas son moi
limitadas, iso sen ter en conta
os erros e posibles
apropiacións indebidas dos
administradores, erros e
apropiacións non demasiado
infrecuentes. 

Conclusión : os feitos con-
trastables non coinciden coa
música de fondo 
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-  FORO  -

Outra vez falamos das
pensións

Isidoro Gracia Plaza, ex parlamentario socialista
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As remesas dos
inmigrantes van
camiño de con-

verterse nun dos grandes
“negocios” das entidades
financeiras: “os emigrantes
que xeran a metade do crece-
mento económico español
poden tamén, coas súas
remesas, facilitar indirecta-
mente que as entidades
financeiras españolas
amasen grandes ganancias
con aquelas”.

As remesas de inmi-
grantes en España –cuxo
destino final é preferente-
mente Latinoamérica-
medran a un ritmo anual do
30%. A maior parte destas
operacións        –transac-
cións- son administradas
polas entidades financeiras
españolas que cobran uns
custos notablemente eleva-
dos e que se reflicte nun
desmesurado crecemento
nos beneficios das súas filiais
nos países de orixe da inmi-
gración: “o 40% dos benefi-

cios do BBVA  procederon
(2006) das súas filiais lati-
noamericanas, o 33% dos
beneficios do Banco
Santander tiveron o mesmo
orixe”. Non é estraño, xa que
logo, que haxa unha fortísima
loita entre as entidades finan-
ceiras pola captación das
súas remesas, dos seus afor-
ros: é un negocio redondo.
Hai, nembargantes, un sector
importante da inmigración
que, dada a nefasta experien-
cia habida en Latinoamérica
coas entidades financeiras e
o seu comportamento nas
crises recentes -que provo-
caron a perda de tódolos
seus aforros- prefire face-las
transaccións ó través de
empresas internacionais
(Telefónica, Repsol, etc.) que
se suman así ó negocio.

E un criterio maioritaria-
mente aceptado que “mais do
50% do crecemento económi-
co español nos derradeiros
cinco anos débese os inmi-
grantes”. Por outra parte “a
diferencia entre o que os

inmigrantes reciben por
sanidade, educación e outros
beneficios sociais, e o que
aportan en concepto de coti-
zacións é de cinco mil millóns
de euros: o 0,5% de o PIB
nacional, o 50% do superávit
da administración pública”.
Parecera, xa que logo, que o
notable auxe que coñece a
economía nacional non sería
posible sen a “apartación” dos
inmigrantes: sen os negocios
que as entidades financeiras
fan con as súas remesas, as
ganancias que obtén o capital
privado con os baixos custos
salariais dos traballadores
inmigrantes e o saldo fiscal
que se procura a adminis-
tración pública coas coti-
zacións daqueles.
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-  FORO  -

As remesas dos
inmigrantes como
negocio

Carlos Cunqueiro Pérez, economista
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Seguimos aínda
conmocionados
pola matanza que

o mozo de 18 anos, Pekka
Auvinen, provocou en
Finlandia con resultado, terri-
ble, de nove persoas mortas
no instituto de Tuusula, perto
de Helsinki, incluído o propio
asasino que ademais de matar
á directora, á enfermeira, e a
seis estudantes do dentro, ten-
tou prender lume ó edificio
escolar con máis de 500 alum-
nos e alumnas dentro.

Outro aspecto relevante
dista traxedia é que o autor
anunciou previamente as súas
macabras intencións en
YouTube, con frialdade e pre-
meditación. Como un vingados
solitario, cheo de ira e de
resentimento, ameazaba en
Internet con eliminar a tódolos
“...incapacitados e vergoñas
da raza humana, fracasos da
selección natural...”.

Para maior alarma social
este tráxico suceso coincide

no tempo coa proliferación de
gravacións de móbiles nalgúns
centros educativos de Galicia,
reais ou de ficción, con imaxes
violentas, de diferente tipo, que
son divulgadas entre rapaces
e rapazas e tamén colgados
na rede.

Todos estes acontecemen-
tos teñen provocado regueiros
de tinta, titulares de trazo
groso e aperturas de telediar-
ios nalgunhas televisións,
reabrindo, desta maneira, var-
ios debates, algúns deles, xa
reiterados. Tantos que resulta
ás veces imposible abordalos
coa suficiente serenidade e
rigor.

Mixtúranse ademais temas
e opinións. Aparecen estudios,
expertos, sisudas análises,
informas, propostas, ás veces
contraditorias, que coa mesma
fugacidade coa que aparecen,
esquécense, ata a seguinte
ocasión.

Non faltan voces que se
escandalizan sobre o que din

que está pasando nos institu-
tos e coa nosa xuventude,
case que sempre, desde o
descoñecemento da realidade
ou desde certos prexuízos
morais moi arraigados entre os
adultos e que tenden a crimi-
nalizar ou a descualificar com-
portamentos que atribúen, con
lixeireza, a toda a mocidade.
Xa Sócrates afirmaba no seu
tempo que “os mozos de hoxe
en día son uns tiranos.
Contradín ós seus pais, devo-
ran a súa comida, e lle faltan ó
respecto ós seus mestres...”.

O debate sobre a violencia
tamén é recorrente. Si hai máis
ou menos que antes, si hai a
mesma, si está máis difundida,
si é innata ou aprendida,s i é
culpa da televisión, dos pais,
da escola, dos videoxogos, do
cine, da sociedade, da perda
de valores, da superprotección
ou da educación permisiva,
armarios cheos e corazóns
baldeiros...

Tamén aproveitamos para
preguntarnos publicamente
sobre os propios móbiles e a
súa utilización nos centros de
ensino, ou sobre os límites do
dereito á información e a prob-
able colisión con outros dere-
itos como poden ser os da
necesaria protección dos
menores, honra, intimidade
persoal, imaxe, etc. e sobre se
a mellor forma de abordas esta
problemática é premiar ós
agresores, reais ou ficticios,
proporcionándolles cartos ou
minutos de gloria, incentivan-
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Educación e sociedade

Manuel Díos Diz

Mestre e Licenciado en Xeografía e Historia. Preside o  Seminario
de Educación para a Paz (Fundación Cultura e Paz).

-  FORO  -
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do, desta maneira, as peores
condutas.

Con frecuencia escoitamos
a quen aproveita para procla-
mar, unha vez máis, o fracaso
da educación e do sistema
escolar, para cargar contra dal-
gunhas leis educativas, contra
do profesorado, sobre a exce-
siva permisividade, a perda de
autoridade, ou para mesmo
deslexitimar novas materias
como a de educación para a
cidadanía e os dereitos
humanos, como di o Gran
Wyoming, “ La que está liando
Zapatero”..

A comunidade educativa,
lonxe de unificar criterios, de
cooperar entre os distintos
sectores ( profesorado, pais e
nais, alumnado), con excesiva
frecuencia, tende a respons-
abilizar ós demais do que
acontece, ignorando o vello
proverbio africano de que
“para educar a un neno fai falla
a tribo enteira”...

E as autoridades, en
poucos casos, calan, e esper-
an a que amaine...

Moito ten cambiado a esco-
la, como a sociedade, nos últi-
mos anos, tanto que algúns nin

a recoñecerían si voltaran a
ela. Tan rápido e con tal inten-
sidade que as Facultades de
Educación ou as antigas
Escolas de Maxisterio non son
quen de adaptarse a esta nova
realidade tan cambiante, e
seguen a preparar ós futuros
mestres para unha escola,
para un instituto, que xa non
existen.

Cando as persoas da miña
idade, arredor dos 50, estuda-
ban, iamos ó Instituto,o mellor
de cada cas, de cada barrio,
de cada vila... mentres que a
grande maioría, a inmensa
maioría, remataba a súa esco-
laridade na primaria, no mellor
dos casos. Hoxe, polo con-
trario ( e por sorte), están na
Secundaria todos e cada un
dos alumnos e alumnas, sen
excepción, os que queren
estudar, os que lles gusta, os
que están por obrigacións, os
que obxectan, os que teñen un
ambiente favorable, os que
veñen coa mochila cargada de
carencias e de déficits (emo-
cionais, afectivos, socioe-
conómicos...), os que arrastran
graves problemas de conduta,
enfermidades psicolóxicas,
psiquiátricas ...e esta nova
realidade, en si mesma, signifi-
ca un cambio absoluto, escolar

e social, que está aquí para
quedarse, co que temos que
convivir, e entendelo como un
desafío, como un reto, non
como unha desgraza.

Contamos cos mellores
recursos, humanos e materi-
ais, coa mellor xuventude, e os
conflitos, maioritariamente, os
resolvemos razoablemente
ben nos centros escolares.
Témonos dotado, neste
mesmo ano, do Plan Integral
de Mellora da Convivencia
Escolar e do Observatorio
Galego da Convivencia
Escolar, que debemos desen-
volver e aplicar, sobre todo,
elaborar e aprobar os respec-
tivos Plans de Convivencia do
Centro, para intervir, preventi-
vamente, educativamente, na
mellora do clima escolar e na
resolución pacífica dos confli-
tos. A iso, desde hai xa 22
anos, adicámonos nalgunhas
entidades, cooperativamente,
en equipo, organizacións
como a que teño a honra de
presidir, informando, sensibi-
lizando, formando, compartin-
do experiencias e boas prácti-
cas entre a comunidade
educativa, con ilusión, con
entusiasmo, pero sobre todo,
con paciencia, moita pacien-
cia.
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Aperspectiva do
tempo axuda a ver
con mais claridade

os cambios e o papel que orga-
nizacións como os sindicatos
xogan para facelos posibles. Un
papel importante, aínda que
con frecuencia pouco valorado,
cando non deliberadamente
ignorado. O longo do século XX
producíronse avances e cam-
bios importantísimos e positi-
vos, xunto a episodios tristes,
crueis, e dramáticos, con des-
aparición das liberdades e do
respecto o mais elementais
dereitos humanos. Con longos
períodos de emigracións masi-
vas, fame, miseria e radicais e
fratricidas enfrontamentos, a
pesar do cal, os cambios entre
a Galicia de 1.900 e a dos anos
2.000 con seguridade que
superan a moitas das expectati-
vas existentes fai vintecinco
anos, sen que esto nos leve a
ignorar os problemas e as difi-
cultades do momento presente,
sobre todo para os traballado-
res.

O vinte foi un século do que
trinta anos corresponderon a
gobernos dunha monarquía
absolutista, con frecuencia ade-
mais precarios e inestables,
entre os que hai que incluír os
sete correspondentes a dicta-
dura de Primo de Rivera. Tres
foron de guerra civil e trinta e
seis de dictadura franquista.
Tres de “transición democráti-
ca”, e tan só vinteoito de demo-
cracia, os correspondentes o
breve período da República, e
sobre todo os vividos a partir
das eleccións de 1.977 e a
aprobación da Constitución de
1.978. Xunto cos primeiros
anos da República (1.931-
1933) o último cuarto do século
foi sen dúbida o período máis
fecundo e positivo.

Unha porción de tempo tan
dilatada, podémola contemplar
dende moitos puntos de vista.
De xeito breve e esquemático,
queremos intentar facelo dende
a perspectiva do sindicalismo
agrario en Galicia, co único
obxectivo de resaltar a súa

importancia e contribuír a que
outros traballos poidan facelo
con máis amplitude, detalle e
acerto 

OS INICIOS
O amparo da Lei de

Asociacións e Cámaras
Agrarias de 1.887, e a Lei de
Sindicatos Agrícolas de 1.906,
constituíronse en Galicia centos
de sociedades agrarias. Ó pro-
pio tempo, a Lei de Sufraxio
Universal (1.890) abríalle o
mundo agrario, cando menos
teoricamente, unha oportunida-
de de participación política, coa
esperanza de conseguir refor-
mas longos anos demandadas.
A redención dos foros, a loita
contra o caciquismo, os prezos
agrarios, os abusos na fiscali-
dade, e a modernización da
actividade productiva agraria
son algunhas das principais rei-
vindicacións que impulsan o
movemento agrarista, que
acada unha forza crecente.

En 1.907 constituíanse as
primeiras federacións agrarias,
como Solidaridad Gallega,
impulsada por republicanos,
tradicionalistas e rexionalistas,
a Union Campesina, de orienta-
ción anarquista e notable
influencia na comarca coruñe-
sa, e o Directorio Antiforista de
Teis. Posteriormente celébran-
se as Asambleas Agrarias de
Monforte (1.908, 1.909, e
1.911), Ribadavia (1.913),
Redondela (1.915), e A Coruña
(1.919). En 1.912 fúndase
Acción Gallega, liderada por
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Sindicalismo agrario

Xesús Mosquera Sueiro, Presidente da Fundación Luís Tilve
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Basilio Álvarez. En 1.922 celé-
brase o Congreso Agrario de
Tui, e crease a Confederación
Agraria Galega. O agrarismo
convertese no movemento
social máis importante de
Galicia naqueles anos

A instauración da
Dictadura de Primo de Rivera
(1.923 – 1.930), trae consigo
reformas e medidas que
levan á relativa desactivación
do movemento agrarista gale-
go. A realización de obras
públicas, medidas de moder-
nización económica, dignifi-
cación política e recuperación
de orde social que satisfacían
as expectativas das elites
sociais galegas, a cooptación
de dirixentes locais das orga-
nizacións agrarias para a xes-
tión de institucións locais, e
un decreto de redención de
foros que solventaba legal-
mente o problema foral aínda
en condicións totalmente
favorables para os foristas,
son algunhas das causas que
a xuízo do Profesor Raúl
Sotelo Vázquez, explican o
estancamento do agrarismo
nestes anos.

O asociacionismo agrario
de orientación socialista, practi-
camente inexistente ou moi
limitado ate entón, empeza a
cobrar impulso tralo fin da dicta-
dura, coa dimisión de Primo de
Rivera o 28 de xaneiro de
1.930, e o seu posterior deste-
rro e falecemento en París no
mes de marzo de aquel ano.

Pouco despois, o 7 de abril
de 1.930, as 10 da mañá, na
Casa do Pobo de Madrid, inicia-

ba os seus traballos o
Congreso Constituinte da
“Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra”
(FNTT). A convocatoria feita ós
campesiños pola Unión Xeral
de Traballadores (UGT) foi por
medio dun manifesto que se
difundiu en toda España. En
total asistiron o Congreso 235
delegados de 157 poboacións,
representando a 27.340 afilia-
dos. De Galicia participaron a
“Federación Agraria de
Betanzos”, con 541 asociados
e representada por Bernardo
Miño e Ramón Beade Méndez,
e a “Sociedad Obrera de
Fiolledo, Oleiros, e Leirado, de
Salvatierra” con 310 asociados,
e Manuel Mariño como repre-
sentante.

O II Congreso da FNTT, ten
lugar dous anos mais tarde,
concretamente do 18 o 24 de
setembro de 1.932, xa gober-
nando a República. Nas actas
deste congreso (Memoria publi-
cada pola Universidade de
Xaén, ano 2.000) faise constar
que a 30 de xuño de aquel ano,
a Federación contaba con
2.541 seccións  e 392.953 afi-
liados, o que reflexa un crece-
mento extraordinario en tan so
dous anos. Este crecemento
ten o seu reflexo na participa-
ción de Galicia, que pasou das
dúas asociacións representa-
das no congreso constituinte, a
72 asociacións neste segundo
congreso, distribuídas como
segue:
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Provincia da Coruña:Provincia da Coruña:
Betanzos Federación de Sociedades de Traballadores da Terra.
Bemantes e Callobre Unión Agraria e Socialista.
Boiro Agraria de Oficios Varios A Fraternidade.
Caamouco Agrupación Republicana Agraria.
Cabañas Agrícola Nova Concordia.
Cervás Sociedade de Agricultores.
Coirós Agricultores O Espertar.
Fene Agricultores A Necesaria.
Fervenzas Sociedade de Agricultores.
Grixoa e Cícere Agricultores Unión Xeral de Traballadores.
Leiro Agricultores e Oficios Varios.
Mugardos Agrícola Republicana e Gandeira.
Narón Sindicato Agrario e de Oficios Varios.
Neda Sindicato Agrícola e Gandeiro.
Obre Sociedade de Agricultores.
Oleiros Obreiros Agrícolas.
Oleiros Riveira Sociedade Agraria.
Paderne Sociedade de Agricultores.
San Juan de Piñeiro Unión de Agricultores e Oficios Varios.
San Sadurniño Agraria Socialista.
Sobrado dos Monxes Unión Agraria Socialista.
Sorres Sociedade de Agricultores.
Souto Sindicato Agrícola e Gandeiro.
Tiobre Sociedade de Agricultores.
Villezas Sindicato Agrícola e Gandeiro.
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I CONGRESO GALEGO
En febreiro de 1.933 cele-

brase na Casa do Pobo de
Betanzos o I Congreso
Rexional Galego da FNTT,
onde tivo un gran protagonismo

o dirixente social-agrarista,
Ramón Beade. Os foros e os
arrendamentos foron os temas
principais de discusión deste
congreso. 

Para os agrarios uxetistas, a
solución para o pequeno labre-

go, atopábase a través da aso-
ciación, que permitiría a experi-
mentación con plantas e ani-
mais, a introducción de avan-
ces tecnolóxicos, maquinaria,
mellora nas comunicacións,
etc. E, sobre todo a través de
erguer cooperativas de produc-
ción, consumo e distribución.
Todo isto elevaría o nivel de
vida  -material e intelectual- do
traballador da terra, contribuín-
do a democratización da socie-
dade rural, afastándoa do siste-
ma caciquil predominante na
sociedade galega e española.

Segundo os datos publica-
dos no libro “A UGT na Galiza
Republicana (1.931 – 1.934)”
de Manuel González Probados,
os agricultores afiliados a UGT
e polo tanto a FNTT eran 4.412
no ano 1.931, e supoñían o
20% do total de afiliados con
que contaba nese ano o sindi-
cato uxetista na Galicia de
entón que ocupaba na agricul-
tura a grande maioría da súa
poboación.

A GUERRA E A
DICTADURA

Do que sucedeu coas socie-
dades agrarias adscritas a
Federación Nacional de
Traballadores da Terra a partir
de 1.936, resulta ilustrativo o
libro “Memorias de Alfonso
Ortega Prada (1.936 – 1.937),
editado pola Fundación Luís
Tilve, no que se describe o
sucedido coa Sociedade
Agraria de Xares – A Veiga
(Ourense) da que Ortega era
Secretario. A diferencia do
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Provincia de Lugo:Provincia de Lugo:
Cela-Agueira Sindicato Agrario de Labradores.
Chantada Sociedade de Traballadores.
Francos-Guntín Agrupación Socialista Agraria.
Saviñao Oficios Varios.
Vascos-Monforte-Fuentes Agrícola A Luz.
Villalpape Traballadores da Terra.

Provincia de Ourense:Provincia de Ourense:
Armariz Agrícola de Armariz.
Barco de Valdeorras Sindicato de Traballadores da Terra.
Cudeiro Agricultores e Oficios Varios.
Fontey Sindicato de Obreiros Agricultores.
Francelos Obreiros Agricultores.
Xares Sociedade Agraria.
A Veiga Agraria Socialista.
Naurin Agricultores e Oficios Varios.
Paderne Allariz Obreiros Agrícolas.
Petín Comité Republicano Socialista Agrario.
Rúa de Valdeorras Oficios Varios.
Sandiás Sociedade Agraria.
San Miguel de Otero Obreiros do Campo o Porvir.
Santa Baia de Alberiz Sociedade de Agricultores.
San Cruz Sociedade Agraria.
Verin Obreiros Agricultores.
Vilela Obreiros Agricultores.
Villaza Obreiros Agricultores.

Provincia de Pontevedra:Provincia de Pontevedra:

Beluso Sociedade O Progreso.
Campañó Unión Agraria Republicana.
Corzanes Sociedade de Agricultores.
Crecente Sindicato de Traballadores e Pequenos Propietarios.
Fiolledo Sociedade de Agricultores.
A Cañiza Obreiros Campesiños.
Leirado Sociedade de Agricultores.
Meder Sindicato Agrario Unión Progresiva.
Millerada Agricultores e Oficios Varios.
Moraña Oficios Varios.
Porriño Sociedade de Agricultores.
Soutelo de Montes Obreiros Agrícolas.
Viascón-Cotovar Centro Republicano Socialista Agrario.
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sucedido noutras rexións espa-
ñolas, en Galicia non houbo
guerra dun xeito próximo, pero
si unha fortísima e cruel repre-
sión que se iniciou inmediata-
mente despois do golpe do 18
de xullo de 1.936, e que entre
outras cousas supuxo a perse-
cución e eliminación dos diri-
xentes agrarios, a disolución
das súas organizacións, e a
incautación dos seus bens.

A dictadura impuxo  o nacio-
nalsindicalismo: un modelo sin-
dical único, vertical e obrigatorio
a través da Central Nacional
Sindicalista (CNS), supeditada
a un partido único (FET y de las
JONS), e todo dependente do
Goberno  a través dun
Ministerio específico.
Encadrábanse todos os secto-
res económicos en sindicatos
verticais. A CNS constaba de
25 sindicatos nacionais (ramas
de producción), 1.300 provin-
ciais e 14.000 entidades locais.
Todos tiñan seccións sociais
(traballadores) e económicas
(empresarios), pero as que
decidían eran as autoridades
políticas. A nivel territorial esta-
ban dirixidos pola Delegación
Nacional de Sindicatos, e as
Delegacións Provinciais e
Locais. A Lei de Unidade
Sindical establecía que todos
os españois formaban a
Comunidade Nacional
Sindicalista. Unha enorme
estructura burocrática, sen con-
tidos reivindicativos, nun marco
político carente de liberdades,
destinada a encadrar e discipli-
nar as forzas do traballo e con-
trolar a economía.

A versión agraria da CNS,

foron as Irmandades de
Labradores e Gandeiros, crea-
das a partir da Lei de Bases da
Organización Sindical de 6 de
Decembro de 1.940 e o
Decreto de Unidade Sindical de
1.944, e as Cámaras Oficiais
Sindicais Agrarias, creadas por
decreto de 18 de abril de 1.947
do Ministerio de Agricultura, con
xurisdicción sobre cada provin-
cia, actuando como corpo con-
sultivo da administración públi-
ca e colaborador da política
xeral agraria do Ministerio.
Como organismo sindical inte-
graban as Irmandades
Sindicais de Labradores e
Gandeiros, así como as
Cooperativas, Unións
Territoriais do Campo, e ó con-
xunto de actividades relaciona-
das co sector agrario, sendo
regulada a súa estructura pola
CNS.

DEMOCRACIA E
LIBERDADES 

O 20 de novembro de 1.975
falece en Madrid o Xeneral
Franco, que encabezara a
rebelión militar contra o gober-
no democrático da República o
18 de xullo de 1.936, e que
gobernou España impoñendo
unha dictadura que durou 36
anos, pero que tamén morrería
e desaparecería con el. En xullo
de 1.976, Adolfo Suárez recibe
do Rei o encargo de formar
goberno e a conseguinte des-
montaxe das estructuras fran-
quistas. O 15 de decembro de
1.976, o pobo español aproba
en referendo a Lei para a
Reforma Política, que supoñía

o definitivo fin do réxime.

Nos primeiros meses de
1.977, e non sen tensións, son
plenamente legalizados os par-
tidos políticos, e recupérase a
liberdade sindical que se regula
por Decreto de 1 de abril.
Derrubase todo o aparato da
CNS, desaparece a cota sindi-
cal obrigatoria, e os chamados
daquela “sindicatos libres”, dei-
xan atrás a clandestinidade, e
irrompen con forza na vida
pública. O 15 de xuño, dezano-
ve meses despois da morte de
Franco, terían lugar as primei-
ras eleccións democráticas
dende 1.936.

Por Decreto de 2 de xuño
de 1.977, créanse novas
Cámaras Agrarias en toda
España, no nivel municipal, pro-
vincial e estatal. Estas Cámaras
Agrarias así creadas, subrogá-
ronse, nos seus respectivos
ámbitos territoriais, na titularida-
de dos bens que ate aquel
entonces constituían o patrimo-
nio das súas antecesoras as
Irmandades Locais de
Labradores e Gandeiros, e as
Cámaras Oficiais Sindicais
Agrarias, constituíndose, esen-
cialmente, para a consulta e
colaboración coa administra-
ción. A pesar de esta adapta-
ción lexislativa levada a cabo
dende 1.977 e as cautelas intro-
ducidas na súa regulación, a
práctica pon de manifesto a súa
insuficiencia, en canto que non
se consegue a súa aceptación
por amplos sectores cidadáns,
que ven no mantemento da
integración obrigatoria dos agri-
cultores un atentado contra o
libre dereito de asociación, que
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a constitución aprobaría poucos
meses despois. Así mesmo, a
continuidade das Cámaras
Agrarias Locais considérase
unha traba para o desenvolve-
mento do asociacionismo libre
e reivindicativo.

O 27 de decembro de
1.978, é ratificada en referendo
a Constitución Española, que
consagra o dereito de asocia-
ción e a liberdade de afiliación.
Non hai motivo para manter por
máis tempo a situación actual,
polo que procede devolver o
sector agrario a plenitude dos
seus dereitos en igualdade de
condicións que o resto dos sec-
tores productivos.

O Estatuto de Autonomía,
aprobado en referendo o 21 de
decembro de 1.980 transfire
entre outras, a competencia en

materia de cámaras agrarias a
Comunidade Autónoma de
Galicia, aínda que pasarían
anos ate conseguir cambios
acordes coa nova realidade. En
paralelo, o sindicalismo agrario
libre e democrático inicia o seu
despegue.

Así, o Partido Comunista de
Galicia intenta trasladar o sec-
tor agrario a súa positiva expe-
riencia de Comisións Obreiras,
impulsando as Comisións
Campesiñas, aínda que a ini-
ciativa non ten éxito. Sectores
nacionalistas próximos a Unión
do Pobo Galego (UPG) e o
Partido Socialista Galego
(PSG) impulsan as Comisións
Labregas, das que nacerían
logo o Sindicato Labrego
Galego, e o Sindicato Agrario
Galego (SAGA), xurde tamén
naqueles anos o Sindicato

Independente de Labregos
Galegos (SILGA), entre outros
que acabarían non tendo conti-
nuidade. A dereita política
nucleada maioritariamente en
torno a Unión de Centro
Democrático (UCD), sostén a
estructura das Cámaras
Agrarias, que manteñen por
entón resortes notables de
influencia e poder, a través
tamén das Caixas Rurais e as
Unións Territoriais de
Cooperativas (UTECO), que
aportan incluso importantes diri-
xentes a UCD primeiro e
Alianza Popular e o Partido
Popular despois. En torno a
este núcleo organizaríase
tamén a asociación de Xovenes
Agricultores.

No  congreso celebrado en
Santiago os días 12 e 13 de
outubro de 1.979, a UGT aban-
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dona a súa estructura provin-
cial, constituíndose como Unión
de Nacionalidade integrada por
Federacións Galegas e Unións
Comarcais. Na nova Comisión
Executiva elíxese unha
Secretaría de  Agricultura co
encargo de impulsar a reorgani-
zación da Federación de
Traballadores da Terra, aínda
que logo a realidade aconsella-
ría centrar o traballo na crea-
ción de círculos agrarios enca-
miñados a conformar núcleos
organizados de carácter local
nos que debater os contidos rei-
vindicativos e a orientación
estratéxica do futuro sindicato
agrario, constituído sobre
novas bases. Nace así
UNIONS AGRARIAS, que cele-
bra o seu congreso constituinte
os días 15 e 16 de Xaneiro de
1.983, en Lalín.

O contido reivindicativo e
moi amplo. Mais alá das cues-
tións puntuais, que tamén eran
moitas, reclamábase a demo-
cratización do agro, a moderni-
zación da administración agra-
ria e a supresións das Cámaras
Agrarias herdadas do franquis-
mo, apoio as organizacións sin-
dicais agrarias democráticas e
libremente constituídas, institu-
cionalización de unha política
de negociación e consulta,
entre a administración e os sin-
dicatos democráticos, presen-
cia dos sindicatos agrarios en
tódolos organismos e instan-
cias administración agraria, ela-
boración dun Plan de
Desenrolo do Medio Rural,
negociación de prezos, fomen-
to de cooperativismo, democra-
tización das Caixas Rurais, pre-
paración e defensa do sector

para  a súa entrada na
Comunidade Económica
Europea, desenvolvemento de
políticas sectoriais: leite, carne,
viño, pataca, montes, industria
agraria, etc.

En 1.986, España intégrase
na Unión Europea, subscribin-
do sucesivos tratados deriva-
dos deste integración, encami-
ñados a adecuar as estructuras
productivas o marco económico
da Europa. As políticas deriva-
das traen consigo tensións e
fortes mobilizacións. Son anos
de dolorosos axustes producti-
vos, máis tamén de Fondos
Estructurais, que comportan
notables inversións en infraes-
tructuras, formación, e novas
inversións productivas. O papel
dos sindicatos agrarios resulta
determinante na defensa dos
sectores productivos afectados.

Da mobilización e do cam-
bio político, van chegando
melloras. Durante o mandato
do primeiro goberno de Felipe
González, promulgase a Lei
Xeral de Sanidade 14/86 de 25
abril, que supón o principio da
universalización da asistencia
sanitaria en España, con positi-
va repercusión sobre as condi-
cións de vida e as rendas  do
conxunto do sector agrario
galego. De igual xeito, a progre-
siva mellora das pensións e
subsidios de vellez, contribuirán
a transferir renda o sector agra-
rio, aumentando os ingresos
das familias e a súa capacidade
de consumo, axudando a dina-
mizar a economía das areas
rurais.

Ratificada no seu día a

Constitución, aprobados os
estatutos de autonomía, produ-
cidos en grande parte os tras-
pasos de servicios en materia
de agricultura e gandería, o
goberno de Felipe González
promove a Lei 23/1.986 de 24
de decembro, pola que se esta-
blecen novas Bases do Réxime
Xurídico das Cámaras Agrarias.
Entre as novidades cabe desta-
car a supresión das cámaras
locais, manténdose unha única
cámara provincial, con funcións
de carácter consultivo das
administracións públicas, sen
que en ningún caso poidan asu-
mir as funcións de representa-
ción, reivindicación e negocia-
ción en defensa de intereses
profesionais e socioeconómi-
cos dos agricultores e gandei-
ros,que competen as organiza-
cións profesionais libremente
constituídas. Igualmente, regú-
lase un procedemento electo-
ral, previndo utilizar os resulta-
dos electorais a Cámaras
Agrarias, como unha forma de
cuantificar que organizacións
profesionais son máis repre-
sentativas.

Sen embargo, haberá que
esperar a maio do ano 2.002
para que teñan lugar as primei-
ras eleccións democráticas a
Cámaras Agrarias, encamiña-
das sobre todo a fixar a repre-
sentatividade das organiza-
cións sindicais que o longo dos
anos precedentes canalizaran
as principais reivindicacións de
agricultores e gandeiros,
demostrando unha capacidade
de convocatoria e mobilización
realmente importantes. Foi a
primeira vez na historia do
agrarismo galego, en que todos
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os agricultores e gandeiros,
polo feito de selo, puideron
votar de xeito libre e directo,
para decidir que organizacións
e dirixentes querían como
representantes. O resultado
sorprendeu a moitos, pola victo-
ria de Unións Agrarias nas pro-
vincias de A Coruña e
Pontevedra, e a do Sindicato
Labrego en Lugo, o que permi-
tiría acordos entre estas dúas
formacións en virtude dos cales
controlarían as cámaras destas
tres provincias, mentres que
Xovenes Agricultores, unica-
mente conseguiría maioría na
provincia de Ourense. O resul-
tado supuxo a deslexitimación
da elite dirixente do sector agra-
rio galego, ate entón dependen-
te do Partido Popular e da
Xunta de Galicia.

Xa por entonces, transcen-
de os medios de comunicación
que “o campo galego da un
toque de atención o Partido
Popular a un ano das eleccións
municipais”. Certamente o
resultado, sen pretendelo, e
aínda salvando as evidentes
diferencias, foi premonitorio do
que sucedería nos anos
seguintes a nivel político. Nas
eleccións municipais do ano
seguinte, inauguraríanse acor-
dos entre o PSdeG-PSOE e o
BNG que permitirían acceder o
goberno de moitos concellos
gobernados ate entón polo
Partido Popular. O proceso
reproduciríase logo tralas elec-
cións autonómicas do ano
2.005, e nas municipais do
2.007. Trala vontade de acordo
entre socialistas e nacionalis-
tas, hai unha realidade de fondo
anterior: a progresiva perda de

influencia e respaldo político da
dereita galega, que prodúcese
primeiro a nivel social e refléxa-
se logo a nivel político. 

Non resulta esaxerado pen-
sar que a contribución dos sin-
dicatos agrarios, concretamen-
te de Unións Agrarias e do
Sindicato Labrego, para facer
madurar en amplos sectores da
sociedade galega o cambio
político  que xurde entre o 2.003
e o 2.007, foi tal vez decisiva,
porque levaron ate as raíces, ó
fondo de Galicia, aires de liber-
dade e democracia. As cáma-
ras agrarias, ate o ano 2.002,
mantivéranse como entes cor-
porativos, utilizados para o con-
trol político do campo, e canle
para as políticas clientelares
levadas a cabo pola dereita
gobernante o longo  dos últimos
trinta anos, e mesmo de freo a
implantación e avance do sindi-
calismo democrático.

Da man deste avance das
organizacións agrarias, cami-
ñan tempos novos e horizon-
tes de progreso, que auguran
mais cambios positivos para
os agricultores e gandeiros, e
por extensión para todos os
galegos.
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Afinalidade é por a
disposición dos
estudantes, histori-

adores, investigadores, trabal-
ladores e público en xeral o lis-
tado de publicacións, tanto seri-
adas como monográficas que
ten a Biblioteca, incidindo no
noso esforzo por mellorar como
servicio público e facilitando o
acceso a un material, moitas
veces, de carácter único, xa
que o tratarse dunha biblioteca
especializada no mundo do tra-
ballo, conta con moitas obras
pouco coñecidas ou de difícil
adquisición.    

A biblioteca da Fundación
Luís Tilve, está operativa dentro
da rede de bibliotecas de
Galicia,  integrada no proxecto
do Centro Superior Bibliográfico
Galego.

Esta rede funciona a través
de Internet, sendo a súa páxina
de acceso:

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/

Nesta páxina aparecen

todas as bibliotecas galegas
que están conectadas por
Internet co programa MEIGA. O
catálogo tamén pode ser con-
sultado a través da nos páxina
web

www.fundacionluistilve.org,

na sección de Servizos-
Biblioteca, que ten un enlace
directo.

En caso de facer a consulta
a través da páxina principal do
“opacmeiga”, aparecerán varias
subdivisións. Se pinchamos en
“Bibliotecas Públicas
Municipais”, aparece un
despregable con varias
opcións, sendo unha delas a de
“Fundacións”. Se a contin-
uación pinchamos en
“Fundacións”, iremos a unha
nova pantalla onde xusto en
baixo de “Fundacións”, xa nos
aparecerán todas aquelas fun-
dacións que están conectadas
á mencionada rede de bibliote-
cas de Galicia, aparecendo
entre elas a biblioteca da
Fundación Luís Tilve.

Desta forma vostedes
poderán consultar calquera
libro que estea catalogado na
nosa biblioteca. Sempre apare-
cerán as 50 últimas incorpo-
racións do noso catálogo den-
tro da páxina principal, podendo
buscar  outros libros dos que
ata ese momento teñamos rex-
istrados. A día de hoxe, tralos
traballos de catalogación leva-
dos a cabo polo bibliotecario
Jorge García García, temos
catalogados na nosa biblioteca
máis de 3000 libros, incluín-
dose novos títulos tódolos días. 

As opcións de busca que
nos proporciona a mencionada
páxina web son varias. No
marxe esquerdo da pantalla
aparece “Buscar información”,
ofrecéndonos varias opcións de
busca:

- Polo título, autor, mate-
ria, serie, CDU, editorial e ISBN.
(A CDU, siglas da “Clasificación
Decimal Universal”, é o sistema
de clasificación bibliográfica no
que ten cabida e lugar todo o
coñecemento humano).

Con este novo medio esper-
amos mellorar os nosos servi-
zos, pondo a vosa disposición
un amplo material bibliográfico
especializado no mundo
obreiro, sindical e político, sen
esquecer outras temáticas
como a economía, a igualdade
ou a emigración.

123

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

D
E

C
E

M
B

R
O

 2
0

0
7

-  ACTIVIDADES DA FLT  -
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Fundación Luís Tilve xa
está operativa, en
internet, na rede de
bibliotecas galegas
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AFundación Luís
Tilve foi invitada a
participar no curso

“As vítimas do 36 en Galiza”,
organizado pola Asociación para
a Dignificación das Vítimas do
Fascismo, en colaboración coa
Universidade de Santiago de
Compostela, o día 11 de xullo.

O 11 de xullo, ás 17:30
horas, no Salón de Actos da
Facultade de Humanidades de
Lugo, dentro do programa do
curso “As vítimas do 36 en
Galiza”, tivo lugar un encontro
coa familia do sindicalista de

UGT, Francisco Mazariegos e
da súa muller, mestra, Romero
Abella, asasinados en 1936,
aos cales se lles rendeu un
sentido homenaxe. Dito
recoñecemento contou coa pre-
senza, en representación da
Fundación Luís Tilve, de
Roxelio Pérez Poza, que fixo un
repaso pola vida e obra deste
destacado dirixente do sindica-
to de banca, así como da súa
muller, torturada, asasinada e
abandonada nunha cuneta,
polo simple feito de estar casa-
da cun sindicalista e defender
uns ideais de liberdade e
democracia.

No acto estiveron presentes
os fillos de Mazariegos, así
como outros membros da famil-
ia, que agradeceron a home-
naxe e falaron da súa terríbel
experiencia.

Este encontro incluíuse no
programa do curso “As vítimas
do 36 en Galicia. Memoria e
Paz para sempre”, que organi-
zou a Asociación para a
Dignificación das Vítimas do
Fascismo, a través de Claudio
Rodríguez Fer, Director destas
xornadas tan necesarias que
supuxeron, ademais, un nece-
sario encontro de historiadores
na materia (tales como
Lourenzo Fernández Prieto,
Dionisio Pereira, Emilio
Grandío ou Eliseo Fernández,
entre outros), familiares de
represaliados, estudantes ou
asociacións e fundacións da
“Memoria”.
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“As vítimas do 36 en
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para sempre”
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AA g r u p a c i ó n
Socialista de
Ribadumia rendeu

unha sentida homenaxe ao
mestre socialista Herminio
Barreiro, quen sufriu cárcere e
foi separado da súa profesión
durante 30 anos. A este acto
non faltou a Fundación Luís
Tilve, que quixo celebrar xunto
ao mestre os seus 100 anos de
historia. 

O sábado 22 de setembro,
ás 19 horas, no Preescolar de
Sisán (Ribadumia), reuníronse
un nutrido número de persoas,
entre amigos, veciños, com-
pañeiros e familiares de
Herminio, con motivo do seu
100 aniversario, para brindarlle
unha merecida homenaxe por
unha traxectoria impecable de
loita pola liberdade.

Herminio Barreiro Calvete
naceu un 16 de setembro de
1907. 

Aprobou as oposicións de
Maxisterio en 1928 e tivo o seu
primeiro destino en Bordel, na
parroquia de Sarandóns, en
Avegondo (A Coruña). Foi
entón cando se afiliou ó Partido
Socialista e a FETE-UGT. En
1934 trasladouse a András, no
concello de Vilanova de Arousa.

Colaborou coas actividades
de FETE e do Partido Socialista
e el mesmo recordaba, no acto
organizado pola Fundación
Luís Tilve e Escola Viva en
Pontevedra, o ano pasado, as
súas visitas ó socialista pon-
tevedrés Ramiro Paz, na súa
imprenta, da que saía a revista
La Hora, voceiro do PSOE en
Pontevedra. 

Así mesmo a Revista
Escuela Vivida recolle a súa
afiliación a FETE e os seus
donativos para a Comisión
nacional de socorro ós mestres
presos e as súas familias, a raíz
do levantamento que se pro-

duce en Asturias no 34. 

En 1938, seguindo o consel-
lo que lle daban, preséntase
con motivo da mobilización do
seu reemprazo, sendo destina-
do ó Barco de Valdeorras. A
pesar da súa incorporación, é
detido e ingresado no cárcere
de Pontevedra. Máis tarde o
será no de Vigo, onde é xulga-
do e condenado a cadea per-
petua ata que, de novo no
cárcere de Pontevedra, puido
saír libre no ano 1942. A súa
dona, Concepción Rodríguez
tamén permaneceu suspendida
de emprego e soldo ata o ano
1940, en que puido tomar pos-
esión da escola de Meilide, en
Cerdedo, por ser sancionada
con traslado dentro da provin-
cia. 

Herminio Barreiro, gracias a
vellas amizades traballou de
contable en Conservas Peña.
En 1951, cando pechan a fábri-
ca, a súa dona, Concepción
solicita o reingreso no
Maxisterio, no que pedirá exce-
dencia activa, e consigue a
escola de Sisán, en Ribadumia,
pasando en 1967 ó grupo esco-
lar de Barrantes. Alí se xubilaría
en 1978. Durante todos estes
anos, ata o seu reingreso na
docencia, en 1973, Herminio
traballa en diferentes repre-
sentacións. Por fin, no curso
1974-75 imparte clase en
Sanxenxo e, a continuación, en
O Grove, destino no que se
xubila en 1977. 

Herminio Barreiro Calvete
recibiu numerosas homenaxes
por parte de sindicatos e aso-
ciacións de ensinantes. Hai tres
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anos Escola Viva e FETE-UGT
o homenaxearon en Vilagarcía,
nun acto no que participou o
concello de Vilagarcía, con
motivo da clausura da Escola
de Verán, e no ano 2006 recibía
o recoñecemento da Xunta de
Galicia e de tódalas organi-
zacións do ensino en Santiago,
Vigo e Pontevedra. En todos
eles participou a Fundación
Luís Tilve. Escola Viva e FETE-
UGT, que levaron o peso do
acto organizado en
Pontevedra, no que contaron
coa presencia da Conselleira
de Educación, do Alcalde de
Pontevedra e do Director Xeral
de Cultura. 

Agora, cando cumpre cen
anos, parece oportuna a iniciati-
va promovida, en Ribadumia,
onde vive, pola Agrupación
Socialista, xa que en Herminio
está representado o maxisterio
progresista do século XX.

Uns días antes, o 15 de
setembro, a Fundación Luís

Tilve tamén estivo presente
noutro acto de xustiza, organi-
zado pola Asociación Viguesa
pola Memoria Histórica do 36,
no que se rendeu homenaxe a:
Eugenio Arbones
Castellanzuelo, deputado
socialista nas Cortes
Constituíntes da II República;
Abraham Muñoz Arconada,
irmán de Alfonso Muñoz
Arconada, activo elemento das
xuventudes socialistas de
Madrid fronte a rebelión militar;
Luis Bilbatúa Zubeldia, irmán
do deputado ás Cortes fusilado
uns días antes; Inocencio
Taboada Montoto; Marcial
Araújo Conde; Segundo
Echegaray García e Adolfo
Morgade Pazos; todos eles
fusilados nunha cuneta, á altura
da curva de Puxeiros, pese a
non haber contra eles ningún
cargo concreto, ata o punto de
que non se lles puidera proce-
sar e foran encarcerados só
polas súas ideas socialistas,
republicanas ou comunistas. 
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OForo comezou a
súa andadura o
mércores 27 de

xuño, ás 20 horas, na Sala
Sargadelos de Santiago, cunha
mesa redonda que versou
sobre “O dereito á vivenda” e
na que participaron varios
expertos na materia.

A Fundación Luís Tilve, na
súa intención de tratar tódalas
problemáticas e necesidades

socioeconómicas do noso país,
a través de tódolos medios
posíbeis, abriu unha canle máis
de opinión e de expresión
cidadá co chamado “Foro
Claridade”, o cal, xurdindo da
revista do propio nome, pre-
tende achegar a un maior
número de xente as temáticas
que cada número da mesma
vaia suxerindo.

O acto, serviu, por tanto, de
presentación do novo número

da revista, que nesta ocasión
trata, con carácter monográfico,
un tema tan de actualidade
como “O dereito á vivenda”, o
cal converteuse nun dos
maiores problemas que teñen
que afrontar hoxe en día os
cidadáns, sobre todo a xuven-
tude, do noso país.

Na mesa redonda, modera-
da polo xornalista Valentín Tato,
estiveron presentes moitas das
persoas que analizan o citado
problema na revista, permitin-
do, de esta forma, debater en
público os análises que fixeron
xente como Xerardo Estévez,
arquitecto i ex-alcalde do
Concello de Santiago de
Compostela, que aportou unha
visión optimista do problema
dende o seu coñecemento
como actor principal da trans-
formación urbanística de
Santiago nos últimos anos,
converténdose na cidade con
maior cantidade de zonas
verdes e onde a construción
adquiriu un marcado carácter
social.
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Outra das participantes foi
Encarna Otero, Directora Xeral
de Fomento e Calidade da
Vivenda, que presentou os
avances e opcións que está a
aportar a Xunta de Galicia na
actualidade, en especial no que
respecta á subvención de
vivendas de protección oficial e
rehabilitación, informando de
que a Consellería de Vivenda
vai centrar as súas tarefas na
promoción do aluguer, así
como vai aumentar a inspec-
ción, prestando unha maior
atención ao cumprimento dos
mínimos de calidade.

Pola súa parte, Celestino
García Braña, Decano do
Colexio de Arquitectos, mostrou
unha visión máis pesimista,
centrada no feito de que a
ninguén lle interesaban as cali-
dades das construcións, senón
as ganancias que estas puider-
an aportar. Juan Pais,
Secretario de Acción
Institucional de UGT-Galicia,
aportou a visión sindical do
problema, incidindo na urxencia
de solucionar un problema que
cada día vai tomando tintes
máis dramáticos. E Manuel
Barbeitos, economista e mem-
bro do Consello de Redacción
da revista, fixo unha análise
global dende o punto de vista
económico, advertindo da crise
que pode provocar o fin do
impulso especulador e o feito
de que toda a economía
española dependa e xire
entorno a industria do ladrillo. 

Tamén estiveron presentes
representantes do movemento
“okupa”, que aportaron a súa
visión do problema, chamando

a atención sobre a falta de
interese polas políticas sociais,
o que está a levar, segundo
eles, a un aumento do absten-
cionismo nas eleccións.
Encarna Otero, tomando a pal-
abra, deulles a coñecer solu-
cións como a “autoconstrución”
ou a rehabilitación de pobos
rurais abandoados, políticas
que está levando a cabo a
Consellería a través de diver-
sos programas; e se mostrou
partidaria de aumentar a carga
impositiva das segundas e ter-
ceiras vivendas, de tal forma
que quen máis vivendas teña
máis pague, co fin de evitar o
gran número de casas baleiras
que se atopan en Galicia, froito
da especulación e da inversión
estranxeira, que non acaban de
entrar no mercado, fundamen-
talmente, de aluguer.

Tódolos participantes
recoñeceron a multiplicidade de
factores que causan o proble-
ma, así como a dificultade que
entraña a súa solución, que
pasa inescusabelmente por
políticas e medidas que han de
ser levadas a cabo pola
Administración, único actor que
pode favorecer un cambio de
rumbo e atallar o problema.    
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Ovenres 22 de
xuño, ás 12 horas,
tivo lugar en Vigo,

no Salón Galicia do Hotel Coia,
a entrega dos Premios da
Fundación Luís Tilve corre-
spondentes ao ano 2007, no
que é xa a súa segunda edi-
ción.

O acto, que contou cunha
boa asistencia de público, esti-

vo presidido polos membros do
xurado: José Antonio Gómez
Gómez, Secretario Xeral de
UGT-Galicia; Salvador
Fernández Moreda, presidente
da Deputación Provincial de A
Coruña; Álvaro Ansias Bacelar,
Director Xeral de Emprego da
Xunta de Galicia; Tareixa
Navaza González, xornalista;
María Xosé Rodríguez Galdo,
catedrática da Universidade de
Santiago de Compostela; e

Roxelio Pérez Poza, Secretario
da Fundación Luís Tilve.

A celebración contou coa
presenza de Abel Caballero,
Alcalde de Vigo; Jesús
Mosquera, Presidente da
Fundación; Olga Alonso,
Secretaria Xeral de UGT-Vigo;
Héctor Santos Rodríguez, con-
celleiro de Vigo; e outras per-
sonalidades da vida política e
social, como a Comisión
Executiva de UGT-Galicia. Así
mesmo, estiveron presentes
representantes doutras aso-
ciacións, ademais do artista
Cesar Lombera Moret, autor da
escultura numerada que da
corpo ao premio, consistente
nunhas mans entrelazadas
realizadas en bronce fundido,
con acabado de pátina bruñida,
sobre unha base de granito
negro de Campolameiro, cunha
placa conmemorativa en prata.

O inicio do acto contou coas
verbas do Presidente da
Fundación, Jesús Mosquera,
quen fixo unha semblanza dos
premios, dándolle logo a pal-
abra a Olga Alonso, que
agradeceu que a entrega tivera
lugar en Vigo, rematando a
apertura do acto Álvaro Ansias,
que destacou os valores que
representaban os Premios.

A entrega dos premios foi
realizada polos membros do
xurado, tras facer unha intro-
dución aos mesmos. 

O Premio “Traballo Digno”,
do que fixo entrega Tareixa
Navaza González, correspon-
deulle á Asociación de padres a
favor das persoas con retraso
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A Fundación Luís Tilve
entrega os seus Premios
2007: “Acción Solidaria”,
“Traballo digno” e
“Defensa do medio
ambiente e dos bens
comúns”
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mental de Ourense
“ASPANAS”, pola súa labor na
integración de persoas con dis-
capacidade no mundo laboral,
colaborando na súa formación
e no fomento do emprego na
provincia, a través de progra-
mas e actividades que propor-
cionan traballo a persoas con
discapacidade intelectual e
xerando emprego entre os
mozos profesionais que se
incorporan aos equipos de tra-
ballo da Asociación. Recolleu o
premio, en nome da asociación,
Óscar Rodríguez, un dos
rapaces empregados pola
mesma, o cal narrou a súa
experiencia persoal e agrade-
ceu que se lles dera esta opor-
tunidade a tódalas persoas na
súa situación, no que foron as
verbas máis entrañables e sen-
tidas do acto, como recoñeceu
a propia Tareixa.  

Salvador Fernández Moreda,
tras indicar que estes premios
representan os valores que
defenden os socialistas, fixo
entrega do Premio “Acción

Solidaria”, que este ano se entre-
gou a Rubén Vázquez Rey,
patrón do “Montfalcó”, pola súa
humanidade i exemplo da soli-
dariedade dos homes do mar no
rescate de 26 inmigrantes de
Costa de Marfil a piques de
afundirse nunha patera no medio
do mar, obviando tódolos proble-
mas que iso lle acarrearía, e
antepondo os dereitos humanos
ao beneficio económico e per-
soal.

Finalmente se fixo entrega
do Premio “Defensa do medio
ambiente e dos bens comúns”,
entregado por María José
Rodríguez Galdo, e outorgado
ao Colectivo Ecoloxista do
Salnés, polo seu compromiso
na defensa do medio ambiente
dende 1988, a través de activi-
dades de educación ambiental
e da realización de informes i
estudos ambientais, coa finali-
dade de mellorar os entornos
degradados, así como denun-
ciando as agresións ao medio.

A continuación falou José

Antonio Gómez Gómez, quen
subliñou a importancia destas
persoas i entidades, así como
dos valores que representan no
día de hoxe, destacando que os
premios deste ano abranguen
problemáticas de absoluta actu-
alidade, como son a inmi-
gración, a axuda aos discapac-
itados ou a defensa da costa
contra o urbanismo descontro-
lado; cerrando o acto o Alcalde
de Vigo, Abel Caballero, quen
considerou moi acertados os
premios deste ano e resaltou
que son valores e actitudes a
ter en conta no novo goberno
de Vigo.
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AFundación Luís
Tilve participou nas
xornadas que

tiveron lugar no Grove entre os
días 15 e 30 de setembro baixo
o clarificador título de: “O dere-
ito a saber, a liberdade de
investigar”, organizadas pola
Iniciativa Galega pola Memoria,
O Consello da Memoria e a
Asociación pola Memoria
Histórica do Grove.

O sábado 22 de setembro,
ás 10:30 horas, no cine O
Mariño, Roxelio Pérez Poza,
secretario da Fundación, inter-
veu na táboa redonda, circun-
scrita ás xornadas, que levaba
por título “A liberdade na inves-
tigación científica”, na cal tamén
participaron os historiadores:
Víctor Santidrián, Francisco
Espinosa e Lourenzo
Fernández Prieto. 

Nos relatorios, coordinados
polo historiador Ánxel
Rodríguez Gallardo, quedou de
manifesto a necesidade de que
as investigacións sexan

apoiadas dende a adminis-
tración, tanto económica como
politicamente, investindo nos
arquivos, tanto públicos como
privados, nos estudios que se
están a realizar, apoiando leis
como as da “Memoria”, etc. Así
como tamén se pediu a colabo-
ración por parte do colectivo de
arquiveiros, os cales moitas
veces están atados de pes e
mans por culpa da falta de dis-
posicións claras sobre as súas
facultades, o dereito de coñe-
cer, o uso da información, etc.
En calquera caso, tódolos par-
ticipantes advertiron as mel-
loras que se teñen realizado
nos últimos anos nestes aspec-
tos, aínda que queda moito por
facer.

Unha dos principais proble-
mas nos que se incidiu foi na
falla de liberdades que teñen
algúns investigadores á hora de
enfrontarse á realidade históri-
ca, como é o caso do histori-
ador Dionisio Pereira, tamén
presente no acto, que está pen-
dente de xuízo simplemente
por deixar patente nos seus

escritos os feitos históricos tal
cal foron; pois a historia non se
fai ao gusto da xente se non
que é a xente a que fai a histo-
ria que logo os investigadores
recollerán, para ben ou para
mal. Precisamente, para incidir
nesta problemática de plasmar
unha verdade que molesta a
algúns, contouse coa presencia
de Dolòrs Genovès, recoñecida
documentalista catalana que
sufriu en moitas ocasións pre-
sións, incluso xuízos, polos
seus traballos sobre a
República e a Guerra Civil.
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Xornadas “O dereito a
saber, a liberdade de
investigar”
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Entre os días 2 e 4
de xullo tivo lugar
na Universidade

de Alcalá de Henares un
curso organizado pola
Fundación Pablo Iglesias
para tratar a historia do socia-
lismo e a súa investigación,
que contou coa colaboración
da Fundación Luís Tilve.

A Fundación Luís Tilve,
seguindo coas súas labores

de recuperación e investi-
gación da historia do move-
mento obreiro en Galicia,
colaborou coa Fundación
Pablo Iglesias nun curso
impartido na Universidade de
Alcalá de Henares sobre o
socialismo e a metodoloxía
investigadora a seguir para o
seu estudio. 

O encontro tamén serviu
para levar a cabo uns semi-
narios encamiñados a marcar

as pautas de investigación
para a producción dun dic-
cionario biográfico dos social-
istas españois ata o ano
1939, no que tamén colabora
a Fundación Luís Tilve, xunto
a historiadores de tódalas
comunidades autónomas.

No curso interviñeron his-
toriadores de recoñecido
prestixio como: Santiago
Castillo, que falou dos orixes
do socialismo; Aurelio Martín
Najera, que tratou o tema das
casas do pobo; Enrique Moral
Sandoval, que explicou a
labor do PSOE na crise da
“Restauración”; Rosa Mª
Capel Martínez, que mostrou
o papel das mulleres socialis-
tas; Santos Juliá, que expuxo
a labor lexislativa e de gober-
no do socialismo na
República; Pedro Barruso e
Roxelio Pérez Poza, secre-
tario da Fundación, que fixe-
ron unha análise de dous
casos rexionais como o vasco
e o galego; Julio Arostegui,
que fixo un balance da impor-
tancia dos socialistas na
defensa da República durante
a Guerra Civil; e Francisco de
Luís, que comentou as mani-
festacións culturais do social-
ismo e a importancia que
estes lle daban a cultura e a
educación da clase obreira
para mellorar o seu futuro,
apartando aos obreiros das
tabernas, que afogaban o seu
intelecto. Finalmente cerrou o
curso Luís Gómez Llorente,
histórico dirixente do PSOE e
da UGT, quen falou da ética
socialista que representaba o
“pablismo”.
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As conferencias, de gran
calado analítico, resultaron
fundamentais para a com-
prensión da historia do social-
ismo, aportando unha gran
cantidade de datos históricos;
así Francisco de Luís, xunto a
Aurelio Martínez Najera,
destacaron a importancia das
casas do pobo, que ofrecían
os únicos servizos sociais
que tiñan daquela as clases
traballadoras, tales como:
escolas para nenos, edu-
cación de adultos, farmacias,
asistencia sanitaria, forma-
ción musical e teatral, forma-
ción de cadros sindicais,
fomento del deporte, bibliote-
cas, cooperativas de casas
baratas, asistencia ás familias
durante as folgas, etc. En fin
un gran cooperativismo entre
a familia obreira, apoiándose

en todo momento como se
foran un único ente. Conta
tamén De Luís, que a FETE,
por aquel entón, tiña como
prioridade mellorar a edu-
cación pública, empezando
porque pasaran a oposición
tódolos profesores.

O Dr. Arostegui, pola con-
tra, expuxo a destacada labor
da UGT no comezo da Guerra
Civil, impoñéndose no PSOE
a visión de Largo Caballero,
máis sindical. Precisamente,
Arostegui, que está a
preparar unha biografía de
Largo Caballero, dixo que
había que recuperar a imaxe
deste dirixente, mostrado
sempre como radical e culpá-
bel, cando a súa labor, farto
complexa, tivo máis acertos
que desacertos e non

comeza coa guerra, senón
que ven de moito máis atrás,
sendo o artífice das grandes
políticas sociolaborais.
Tamén destacou que os
grandes perdedores da
Guerra foron os anarquistas e
os republicanos, que case
desapareceron co final da
contenda.

Santos Juliá, pola súa
parte, resaltou a aposta dos
socialistas polas políticas de
pactos e as accións pacíficas,
nun intento de asentar a
República, como primeiro
paso para a conquista final da
clase obreira.

Na intervención de Rosa
Mª Capel, esta incidiu na
importancia que os socialistas
lle daban as mulleres, xa que
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como nais eran as primeiras
educadoras da clase obreira;
de aí que Pablo Iglesias dix-
era que había que acabar coa
sociedade burguesa para lib-
erar á muller, cuxo papel, por
aquel entón, era o de escra-
va, razón pola que había que
conseguir leis que fomen-
taran o traballo feminino.

Finalmente, o discurso de
Gómez Llorente, resultou ser
o máis intenso i emotivo,
destacando a autenticidade
daqueles homes, que trabal-
laban como grupo conxunto,
non resaltando nunca en
ningún cartel a figura individ-
ual, de aí a U de UGT, que
significa a unión de tódolos
traballadores, pertenzan a un
ou outro oficio. Tamén indicou
as características nas que se
fundamentaba aquel socialis-
mo: pacifismo, racionalizando
sempre a rebeldía e con-
seguindo máis coa súa labor
constructiva que outros
dende unha acción destructi-
va; metodismo, cumprimen-
tando sempre as actas e
tendo coidado da súa docu-
mentación; compañeirismo e
camaradería, sempre
respectando aos com-
pañeiros, usando o diálogo e

aceptando as decisións
maioritarias como se foxe a
propia; gradualismo, avanzar
paso a paso; ideoloxización,
os grandes líderes son
grandes escritores, de largos
discursos nos que teñen que
inventar unha realidade que
non hai, ao contrario que os
discursos de dereitas, breves,
pois a súa realidade é a que
hai; igualdade, que significa
acabar coa posibilidade de
facerse obedecer por parte
dos patróns; traballo, xa que
a auga que discorre libre non
ten valor mentres que a auga
dirixida polo home mediante o
seu traballo si adquire valor,
hai que devolverlle a clase
traballadora o seu orgullo,
pois o resultado do seu tra-
ballo é o que lle da valor o
conseguido, do que logo
alardean os patróns; paixón
pola educación, destacando o
labor dos mestres; idealismo,
a ideoloxía sempre por
diante; espírito societario,
sempre oposto ao individual-
ismo, imposto polo capitalis-
mo e co que este consegue
dividir aos traballadores
enfrontándoos; defensa das
liberdades, incluídas as relix-
iosas; e finalmente a súa aut-
enticidade.         
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Pablo Iglesias Posse
(1.850-1.925) con-
stitúe unha excep-

ción no conxunto de líderes do
socialismo europeo de finais do
século XIX e principios do século
XX, pois, a diferencia de Jules
Guesde, August Bebel, Karl
Kautski e o propio Lenin, a súa
carreira estivo marcada por uns
orixes moi humildes e iniciouse na
vida laboral sendo moi novo no
ameto de industria tipográfica
española; Pablo Iglesias foi un
home que se fixo a si mesmo,
tanto no aspecto persoal e profe-
sional como no político.

Joan Serrallonga céntrase
precisamente neste aspecto que
singulariza a Pablo Iglesias fronte
os principais líderes socialistas, e
que tanto marcou non so a súa
traxectoria persoal senón tamén
os primeiros e importantes pasos
do socialismo español. Un
exhaustivo coñecemento das
condicións de vida e de traballo
en España permiten a Joan

Serrallonga trazar un detallado
contexto que, en boa medida,
contribúe a situar e explicar a trax-
ectoria do fundador do PSOE e
da UGT. Non foi Pablo Iglesias un
teórico o uso, pero o coñecemen-
to de primeira man que tiña dos
problemas os que se enfrontaba
o groso da sociedade española
na súa vida cotiá, así como unha
actividade  política infatigable e
abnegada, aínda a risco da propia
saúde, o converten –en palabras
de José Luís Martín Ramos no
prólogo desta obra-  “nun dos ref-
erentes fundamentais da España
contemporánea, da España de
hoxe, pois, a súa actividade políti-
ca foi, con moito, mais transcen-
dente que a de moitos que ocu-
paron o poder”.

Mais alá do panexírico ou da
apoloxía santurrona, non dispoñi-
amos dunha biografía histórica
que fixera xustiza a Pablo
Iglesias.

Joan Serrallonga Urquidi e
profesor de Historia

Contemporánea na Universidade
Autónoma de Barcelona, e ten
centrada a súa labor investigado-
ra nas condicións de vida e de tra-
ballo na época contemporánea e
no colonialismo español no Norte
de África. Entre a súas
numerosos publicacións desta-
can os libros La vida i la mort a la
Catalunya treballadora. Osona,
1880-1920 (1.992), El groc a la
tardor: febre, misèria i explotació
(1.995),Refugiats i desplaçats
dins la Catalunya en guerra,
1936-1939 (2004), e Els movi-
ments socials, segle XIX (2006).

LIBROS

“PABLO IGLESIAS.
Socialista, Obrero y
Español”.

Autor: Joan Serrallonga

Editorial Edhasa. 2007.
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Oprofesor Manuel
G o n z á l e z
Probados, que

leva publicados numerosos
estudios históricos sobre o
movemento obreiro e o
socialismo en Galicia, ofré-
cenos neste libro publicado
por Edicións do Castro, un
admirable traballo de investi-
gación sobre a realidade
orgánica da UGT en Galicia,
nos comezos da etapa repub-
licana, con detallados e pre-
cisos cadros sobre afiliación o
sindicato segundo locali-
dades e provincias, sectores
productivos e oficios, relación
das sociedades adscritas e
principais dirixentes entre out-
ros datos de interese. Unha
obra de indubidable utilidade
para os novos investigadores
e os estudiosos do sindicalis-
mo e da sociedade galega
naqueles anos, mais tamén
para os dirixentes e cadros do
sindicato agora, setenta e
cinco anos despois.

LIBROS

“A UGT NA GALIZA
REPUBLICANA
(1.931 – 1.934)”

Autor: Manuel González Probados

Edicións do Castro, 2.006.

De venta en librerías, e dispoñible para
consulta na Biblioteca da Fundación Luis
Tilve.
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