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Como indicabamos no número
anterior, a revista CLARIDADE es-
trea este ano 2012 un novo formato
que esperamos sexa do agrado dos
nosos lectores. Non estamos vivindo
tempos doados para sacar adiante
publicacións como esta, e de aí o
noso agradecemento a todos os que
coa súa colaboración altruísta e des-
interesada o están facendo posible.

Este número pon o acento dun
xeito singular sobre a empresa pú-
blica, e por extensión “no público”, no
compartido, no que é de todos, como
filosofía e como valor a recuperar,
para facer fronte con máis eficacia
ós gravísimos problemas cos que
nos atopamos, froito da política eco-
nómica que nos impoñen dende Bru-
xelas.

Denostada polos gurús neoli-
berais e os grandes poderes finan-
ceiros, acusada interesadamente de
tódolos males que sofre a economía,
sometida a un calculado e minucioso
proceso de desmantelamento e pri-
vatización, particularmente acen-
tuado en Galicia, o acoso á empresa
pública alcanza xa na actualidade a
servizos básicos como a sanidade e
a educación, poñendo abertamente
en cuestión o estado social. Os re-
sultados son moi dubidosos, por non
dicir claramente negativos. Lembre-
mos tan só un exemplo: a privatiza-
ción de “Autopistas del Atlántico”,
malvendida a concesión a entidades
privadas, obxecto de novas e suce-
sivas vendas especulativas, con su-
culentas e tamén sucesivas
plusvalías para os seus novos
donos, para acabar cunha suba de
prezos escandalosa, unha transfe-
rencia innecesaria de recursos ás
multinacionais que hoxe a controlan,
e un costo engadido que lastra gra-
vemente a nosa economía.

Como queira que os resultados
destas políticas de privatización non
só están moi lonxe das melloras e

avances prometidos, senón que
mesmo semellan ser auténticos fra-
casos, non só en Galicia e en Es-
paña, senón no plano internacional,
parece chegada a hora dunha refle-
xión a fondo do modelo de privatiza-
cións xeneralizadas e a ultranza,
retomando o control e a xestión pú-
blica, sobre todo, en actividades es-
tratéxicas, nas que o puro e simple
ánimo de lucro sen medida nin con-
trol estase a converter en seria ame-
aza.

Cando este número de CLARI-
DADE está a piques de rematar a
súa elaboración, unha noticia sa-
code ó país e mesmo suscita ampla
atención internacional: a expropia-
ción de YPF á multinacional REP-
SOL por parte do Goberno
arxentino. A alarma internacional
entre os grandes sectores financei-
ros e os seus ámbitos de influencia,
que son moitos, é comprensible, por-
que medidas como esta aplicadas a
multinacionais que operan en secto-
res estratéxicos si poden poñer freo
á especulación que está arruinando
a moitos países e condenando á po-
breza a millóns de persoas.

Cando a crise económica que
vimos padecendo parece non ter so-
lución, atados como estamos por
normas e disposicións feitas a me-
dida dos intereses dos grandes gru-
pos financeiros. Cando ademais se
pregoa que “non existe outra política
posible” máis que a imposta polos
mercados e os seus testaferros polí-
ticos, é lexítimo e inevitable que pen-
semos “no público”, na empresa
pública como unha posible solución
ós nosos males. De feito, a demanda
dun “banco público” en España é xa
un clamor, e as mobilizacións en de-
fensa da sanidade e do ensino pú-
blico alcanzan niveis de participación
impensables ate non fai moito
tempo, síntoma indubidable da fonda
preocupación existente entre a cida-
danía. En consecuencia, numerosas

son as colaboracións e variados os
traballos que se ofrecen neste nú-
mero para achegarnos ó problema.

O profesor Ramón Núñez Ga-
mallo, nun documentado artigo, pre-
gúntase precisamente sobre a
oportunidade de recuperar a em-
presa pública como instrumento de
política económica no marco da crise
actual. Pola súa parte, Manoel Bar-
beitos Alcántara ofrécenos unha por-
menorizada análise sobre a
realidade actual da empresa pública
en Galicia, e os antecedentes histó-
ricos das políticas levadas a cabo ó
longo dos últimos anos. Roberto
García González denuncia, no seu
artigo, o peche masivo de explota-
cións de leite como consecuencia,
en gran parte, da carencia dun sec-
tor industrial propio que acolla e co-
mercialice a producción, permitindo
así, a continuidade das explotacións.

Diversos son os traballos neste
número sobre a empresa pública no

Este número pon o
acento dun xeito
singular sobre a

empresa pública, e por exten-
sión “no público”, no com-
partido, no que é de todos,

como filosofía e como valor a
recuperar
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sector industrial. Así, Manuel García
González, analiza a traxectoria his-
tórica, e a situación actual do sector
público naval en Galicia, de grande
incidencia na economía galega, e
particularmente en Ferrol. Pedro
González Sordo, no artigo titulado
“ALCOA: do público o privado”, fai
historia e unha análise crítica sobre o
proceso de privatización de INES-
PAL, con balance final e perspecti-
vas actuais. Pola súa parte, Manuel
Daveiga Miranda, analiza a xénese,
a traxectoria e os avatares de GEA
ate a súa desaparición tras ser pri-
vatizada.

Polo que respecta á empresa
pública no sector servizos, o profe-
sor Xaime Barreiro Gil aborda un
tema de enorme actualidade, a mo-
dernización do sistema ferroviario de
Galicia, con especial referencia ó
AVE, unha cuestión na que incide
tamén Cándido Rodríguez Graña,
ambos bos coñecedores do tema.

Dos servizos públicos no sector da
sanidade trata o artigo de Manoel
Barbeitos Alcántara e Xavier Martí-
nez Fente.

Amplo é o número de artigos
referidos á situación da mocidade
galega actual,  duramente castigada
pola crise. Magníficos traballos ofré-
cennos neste senso, Bebíana Calvo
Ares, Francisco Xavier Quintas Fe-
rreño, Amelia Fraga Mosquera e
Rocío Botana Iglesias, esta última,
cun traballo sobre a xuventude na
súa vertente de novos emigrantes.
Mª Carme Brea Iglesias denuncia no
seu artigo as consecuencias da crise
sobre as políticas de igualdade.

Noutra orde de temas, compre
mencionar o traballo de Xesús Mos-
quera Sueiro sobre o xuíz Baltasar
Garzón, e o de Xurxo Martínez Gon-
zález sobre o mestre Luís Soto Fer-
nández. Polo que respecta á
recensión de libros, ofrécese unha

ampla referencia ós dous últimos
Premios Luís Tilve de Investigación
e Divulgación Histórica: “As viaxes
de Pablo Iglesias por Galicia”, do
que é autor Emilio Garrido Moreira,
e “Xaime Quintanilla Martínez. Vida
e obra dun socialista e galeguista o
servizo da República”, do que son
autores Ana Romero Masiá e Carlos
Pereira Martínez. Tamén o magnífico
libro editado recentemente pola Aso-
ciación cultural Fuco Buxán, “O la-
texo da vida e da conciencia.
Memorias colectivas de Rafael Pi-
llado-I”, ten aquí un espazo.

Desexamos que este novo nú-
mero de CLARIDADE sexa de utili-
dade e do agrado dos nosos
lectores, e contribúa a abrir o nece-
sario debate sobre o papel da em-
presa pública como instrumento para
facer fronte a unha xa longa crise
económica, con consecuencias que
a están convertendo tamén nunha
crise social e política.

6
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INTRODUCIÓN

Actualmente estamos inmer-
sos nunha situación económica e
social crítica: a economía española
presentou un crecemento de ape-
nas un 0,7% no ano 2011, e a  taxa
de paro supuxo un 22,85% se-
gundo os datos publicados polo
INE. En Galicia, o crecemento do
PIB foi dun 0,5%, e o paro alcanzou
unha taxa de 17,4 no conxunto do
ano 2011, con datos publicados
polo IGE. Ademais, as previsións
para o ano 2012 non son para nada
positivas (as máis pesimistas para
España, as de FUNCAS prevén un
descenso do -1,7% do PIB e unha
taxa de paro do 24,5%).

A economía española, e galega,
presenta unha serie de problemas im-
portantes, pero a situación do mer-
cado laboral destaca de entre todas
elas, tanto pola súa magnitude como
polo complexa que é a súa solución.
Por outra banda, as fortes restricións
crediticias ás que está sometida o
conxunto da economía, xunto coas
expectativas desfavorables fan que
as empresas non poidan acometer as
inversións necesarias para xerar em-
prego.

En semellante escenario,
cabe preguntarse se a empresa pú-
blica pode ter un papel significativo
á hora de, por un lado, ir reducindo
a taxa de paro, e por outro, favore-
cer o crecemento económico a
longo prazo. Para intentar dar unha
resposta, a continuación faremos
un breve repaso histórico do papel

da empresa pública en Galicia e
España, e do soporte teórico e ar-
gumental a esta actuación, ase-
made das críticas deste modelo de
actuación. Finalmente, preséntase
un esbozo da situación actual e
ofreceranse posibles vías de actua-
ción no futuro.

ÁmbITO TEÓRICO,
XUSTIFICACIÓNS E CRíTICAS

O Sector Público é o que ten
a misión de delimitar o campo de
actuación da economía e dos mer-
cados, para iso dispón de diversos
instrumentos, como a lexislación, a
regulación, o presuposto (tanto os
ingresos como os gastos teñen
unha fonda repercusión no funcio-
namento da economía) e como pro-
dutor de bens e servizos, no que se
encadran, entre outros, as empre-
sas públicas.

Hoxe, estas últimas vense
case coma un instrumento de épo-
cas pasadas dado o intenso pro-
ceso privatizador levado a cabo nos
últimos vinte anos.

Os cambios producidos na
economía mundial dende os anos
80 do século XX levaron a poñer en
cuestión a maior parte dos argu-
mentos que sustentaban o papel da
empresa pública: os fallos do mer-
cado, como os monopolios natu-
rais, ou ben os efectos externos,

que poden ser positivos ou ben ne-
gativos; cada vez se van segmen-
tando máis para poder separar
“partes” que poidan ser provistas
polos mercados.

Dunha banda, o progreso téc-
nico ten feito que moitos dos mo-
nopolios naturais do pasado poidan
deixar de selo, doutra, o abandono
de postulados keynesianos provo-
cou unha deriva cara a unha maior
presenza do sector privado no
mundo económico.

Outros aspectos de importan-
cia como o seu papel como correc-
tor de desigualdades económicas;
para a preservación do emprego en
situacións difíciles; como fonte de
ingresos públicos; e como instru-
mento de política rexional, tamén
foron moi cuestionados nestes últi-
mos anos.

A pesares da evidencia na
existencia dos fallos do mercado en
moitos campos, o que constitúe o
principal argumento que xustifica a
presenza da empresa pública, de-
bemos ter coidado con esta solu-
ción, dado que non ten porque
representar unha solución ideal, es-
pecialmente no longo prazo, dado
que da intervención de grupos de
presión e en sectores cunha moi li-
mitada competencia onde non se
coñecen con precisión o volume ou
cantidade ofertados, a solución pú-
blica tamén pode fallar.

As críticas á empresa pública
céntranse principalmente en que,

X U L L O  2 0 1 2
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RECUPERAMOLA EMPRESA PÚBLICA COMO
INSTRUMENTO DE POLÍTICA ECONÓMICA NO
MARCO DA ACTUAL CRISE?

Ramón Núñez Gamallo

Diante da situación de crise que está a atravesar a economía galega, con fortes repercusións sobre a producción e o
emprego e cando  as dificultades de acceso ó crédito son superlativas cabe preguntarse se a empresa pública podería
teren un papel serodio na recuperación da actividade e o crecemento económico.



segundo as teorías da axencia (que
sinala que os directivos poden ter
obxectivos diferentes e incompati-
bles cos da empresa), e a da elec-
ción pública (o obxectivo da
empresa pública non é único, e
ademais é cambiante), estaría en
inferioridade de condicións para
acadar unha eficiencia técnica
fronte á empresa privada en mer-
cados competitivos. Poren, en mer-
cados non competitivos, os
resultados de diversos estudios
empíricos non están tan claros, par-
ticularmente nos mercados regula-
dos, onde as empresas privadas
non mostran unha maior eficiencia
técnica que as públicas.

A solución neoliberal a este
problema consiste na privatización
da empresa pública, e o desregula-
mento dos mercados (e como que-
darían suxeitos á competencia, a
empresa pública non tería sentido).

Esta solución pode ser válida
para aqueles sectores “maduros”
no que atinxe tanto á oferta (non hai
restricións ós aprovisionamentos a
prezos razoables, tanto no mer-
cado interno como no mundial),
como á demanda (a poboación, os
consumidores, ten obtido o nivel de
renda suficiente para poder acce-
der á oferta). Poren, non tódolos
sectores son “maduros” e non
teñen acadado o grado de desen-
volvemento suficiente para ser pri-
vatizados ou desregulamentados,

dado que persisten, en moitos
casos, os fallos de mercado que
propiciaron a súa regulación ou es-
tatalización.

Ademais, aínda en sectores
moi desenvoltos e suxeitos á com-
petencia, a presente crise móstra-
nos como a súa autorregulación
fallou estrepitosamente.

Á vista do anterior, é necesa-
ria unha análise de casos para
identificar os fallos do mercado na
provisión de bens ou servizos pú-
blicos, e para propoñer a súa solu-
ción, sexa por medio de empresas
públicas ou ben de empresas pri-
vadas reguladas ou, chegado o
caso, da súa provisión enteira-
mente privada; non entanto deberí-
amos rexeitar as solucións de
carácter xeneralista.

ANTECEDENTES
hISTÓRICOS EN GALICIA

Non é o propósito deste artigo
facer un repaso histórico da evolu-
ción e comportamento da empresa
pública en Galicia, poren, o sector
público tivo unha presenza ampla,
en sectores dos que foron conside-
rados estratéxicos (e algúns, aínda
o son) como o refino de petróleo, a
metalurxia, o aluminio, pasta de

papel, o naval, etc., e que foron bá-
sicos para o desenvolvemento eco-
nómico dos anos 1950 e 60,
vinculado ós “Polos de Desarrollo”
e ós plans de desenvolvemento na-
cional. Nos anos 1970 foi empre-
gado para manter a paz social,
conservando empresas con fortes
perdas co obxectivo de manter o
emprego, igual que o que sucedeu
no conxunto do estado español.

O asentamento de empresas
públicas dende o punto de vista da
política rexional, resposta ó cha-
mado modelo “concentración-difu-
sión” levado á práctica en Francia e
Italia, principalmente. Hoxe temos
avaliado ese modelo como fraca-
sado dado que as rexións máis
atrasadas nos anos 1950 continúan
nas mesmas posicións á cola das
desenvoltas case sesenta anos
despois. Poren, parece excesivo
falar de fracaso por canto a implan-
tación de empresas públicas, aínda
que desconectadas do resto do te-
cido produtivo (coa excepción do
naval), favoreceron o crecemento e
o desenvolvemento económico a
través das novas relacións sala-
riais, actividades e hábitos induci-
dos.

Como sinala Sánchez Ca-
rreira (2009), a empresa pública en
España non tivo encomendado o
obxectivo do desenvolvemento re-
xional, polo que non se pode eti-
quetar como fracaso a súa
actuación neste senso na nosa
terra.

A maior parte do sector pú-
blico empresarial de titularidade es-
tatal asentado en Galicia foi
privatizado dende mediados da dé-
cada dos 1990 en adiante, de tal
xeito que hoxe só é salientable a
súa presenza no sector naval e na
fabricación pasta de papel.

SITUACIÓN ACTUAL E
pOSIbILIDADES FUTURAS

Hai outra dinámica que debe-
mos sinalar: dende os 1990, á par
que as institucións do sector pú-
blico estatal están a reducirse (em-
presas públicas incluídas), as
vinculadas ó sector público autonó-

8
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mico estiveron a experimentar unha
forte expansión de tal xeito que o
número de entidades dependentes
da comunidade autónoma tense in-
crementado en máis dun 41%
dende 1994 ó 2009, pasando de
199 a 284 entidades en total, como
podemos observar na táboa nº 1. Á
vista destes comportamentos dife-
renciados podemos argumentar
que se deu unha substitución en
canto á titularidade e non tanto
unha redución do peso conxunto do
sector público en Galicia.

Como sinala Álvarez Corba-
cho (2000) a súa presenza é rele-
vante a partires do 1997, e moitas
delas téñense comportado como
unha administración paralela máis
que como empresas que deberían
seguir criterios mercantís e non cri-
terios de xestión esencialmente po-
líticos. Este feito ten contribuído a
fomentala mala imaxe do sector pú-
blico na sociedade.

No catálogo autonómico de en-
tidades do sector público galego, en
2009 figuran cento vinte e unha enti-
dades das que dúas son organismos
autónomos de carácter industrial, co-
mercial e financeiro, doce entes pú-
blicos, vinte e tres sociedades
públicas mercantís e sete consorcios.

No ano 2010 a Xunta de Gali-
cia promulgou a Lei 16/2010 pola
que se organiza o sector público
galego e establece a estrutura das
entidades instrumentais (art. 45) do
seguinte xeito:

• Entidades públicas ins-
trumentais:

- Organismos autónomos

- Axencias públicas autonómi-
cas

- Entidades públicas empresa-
riais

- Consorcios autonómicos

• Outras entidades instru-
mentais:

- Sociedades mercantís públi-
cas autonómicas

- Fundacións do sector público
autonómico

Con esta lei a Xunta de Galicia
pretende dar un empuxe á figura da
axencia pública coa creación de tres
delas nas disposicións adicionais:
Axencia Galega de Innovación, a
Axencia para a Modernización Tec-
nolóxica de Galicia e a Axencia Ga-
lega de Infraestruturas. Á vez, trata de

dar pulo á reorganización de todo o
enramado institucional. O que afec-
tará á información ofrecida na táboa
nº 2. Polo momento, é pronto para
xulgar os resultados desta lei.

A táboa nº 2 tamén amosa a
dispersión en canto a actividades

X U L L O  2 0 1 2
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TÁBOA Nº 1. SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL GALEGO, EXERCICIO 2009

Fonte: Consello de Contas de Galicia



TÁBOA Nº 2. ENTIDADES DO SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL GALEGO, EXERCICIO 2009

Fonte: Consello de Contas de Galicia



desenvolvidas pola actuación pú-
blica, e dende este punto de vista,
Galicia conta, ou pode contar, coas
ferramentas necesarias para facer
política económica por medio da em-
presa pública, que debería adoptar
un papel dinamizador e innovador no
tecido produtivo galego, suxeitán-
dose a criterios de xestión mercantís
e mantendo obxectivos favorecedo-
res da colectividade. Poren bótase
en falta a disposición a asumir o li-
derado claro en canto á liña de des-
envolvemento produtivo industrial
por parte do sector público.

Precisamente no eido da polí-
tica rexional e sectorial onde a inicia-
tiva pública pode seguir tendo un
papel destacado: substituíndo ó sec-
tor privado alí onde se aprecien fallos
de mercado que leven a que non se

realicen determinadas actividades
polo seu alto custe o polas incertezas
que levan, o caso máis claro sería o
das actividades de I+D+i, especial-
mente nos seus primeiros estadios,
básico e de desenvolvemento.

Tamén se poden incluír os de-
nominados “sectores estratéxicos”,
substituíndo ó capital privado cando
non tivese unha dimensión suficiente
para levar a diante as inversións ne-
cesarias, pero poñendo unha espe-
cial atención a súa definición e
elección, porque o público, como xa
se ten sinalado, tamén pode fallar e,
ademais, está suxeito ós cambios
tecnolóxicos e ó comportamento a
longo prazo da economía mundial.

Ademais, polo propio carácter
das actividades nas que se podería

desenvolver atoparémonos proba-
blemente con actividades que
fosen relativamente intensivas en
capital co que o emprego directo
xerado non sería moi numeroso.
Así, no curto prazo, o emprego non
se vería moi beneficiado por un im-
pulso da empresa pública; en tro-
ques, no longo prazo, o pulo ó
crecemento e ó desenvolvemento
económico, especialmente en
novas actividades e sectores diná-
micos, tería un impacto positivo no
emprego e na renda media dos ga-
legos.

Aínda que o sector público es-
pañol estatal se atope en retroceso,
o sector público empresarial auto-
nómico pode ser empregado para
dinamizar o tecido produtivo e para
favorecer os procesos innovadores.

X U L L O  2 0 1 2
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A ORGANIZACIÓN DA
EmpRESA pÚbLICA EN
ESpAÑA

A década dos oitenta, no sé-
culo pasado, foi unha data decisiva
para a empresa pública española,
pois se por unha parte esta acadara
nos anos anteriores – entre os anos
1976 e 1983 produciuse o desem-
barco do INI nas empresas privadas
en dificultades – a súa quizais maior
relevancia económica – en termos de
VEB e emprego – foi tamén por esas
datas cando se iniciaron os primeiros
grandes movementos privatizadores. 

Por aqueles anos as empresas
públicas españolas podíanse agrupar
en catro grandes apartados: 1. Em-
presas públicas dependentes di-
rectamente do Estado; 2.
Empresas públicas dependentes
do Instituto Nacional de Industria
(INI); 3. Empresas públicas depen-
dentes do Instituto Nacional de Hi-
drocarburos (INH); e 4. Empresas
públicas dependentes da Direc-
ción Xeral do Patrimonio Español
(DGPE).

O grupo de maior peso – en
termos de VEB – formábano as em-
presas dependentes do INI que re-
presentaban o 33% do VEB total,
seguidas polas empresas dependen-
tes directamente do Estado co 31%,
as da DGPE co 26% e o grupo INH

co 10%. En termos numéricos “deica
1985 existían en España un total de
130 empresas públicas directas e ao
redor de 850 indirectas (filiais ou sub-
filiais das anteriores), ademais das
empresas públicas dos gobernos au-
tonómicos e as empresas públicas
municipais” (1).

Por razóns de actividade o
sector dos transportes e comunica-
cións era o que aportaba maior VEB
e tamén maior emprego, seguido das
industrias manufactureiras e en
terceiro lugar o sector erxético e
auga quedando o resto a considera-
ble distancia (financeiras, extracti-
vas, construción...). En relación ó
seu peso no sector respectivo – par-
ticipación (%) no PIB sectorial – a pre-
senza da empresa pública ía dende
o 100% – nos transportes ferrovia-
rios e aéreos e nas comunicacións
– ó  30% na enerxía e auga, ó 26%
en actividades metálicas básicas e
os seus minerais, ó 23% en activi-
dades anexas ó transporte, ó 17%
en alimentación... e porcentaxes
menores noutras actividades econó-
micas – manufacturas, comercio, fi-
nanzas... – .

Sen embargo, e en termos ma-
croeconómicos, estas empresas non
tiñan (1986), en conxunto, un peso re-
levante na economía española: 8%
do pIb, 4,5% do emprego e un ex-
cedente bruto de explotación igual
ó 7% do total (2). Así e en compara-
ción cos países europeos do entorno

a Empresa Pública non tiña en Es-
paña unha forte presenza: cun
7,4% do emprego asalariado non
agrario e un 16,5% da FBCF totais, a
empresa pública española tiña unha
dimensión media menor que en Aus-
tria (17,4% e 21,1%), Francia (16,7%
e 34,3%), Italia (26,8% e 49,7%) e
Alemaña RF (11,5% e 14,7%). Real-
mente a empresa pública nunca tivo
un gran peso económico en España.

INICIACIÓN DAS
pOLíTICAS DE AXUSTE

Na década reflectida (anos 80)
varios eran os problemas económi-
cos que arrastraba o sector público
empresarial español froito tanto da
crise económica (dos anos 70) como
da estratexia adoptada fronte á
mesma. Así, estas empresas ago-
chaban unhas elevadas perdas que
superaban, a mediados da década
dos oitenta, os 400.000 millóns de pe-
setas, debido maiormente, pero non
exclusivamente, a que se procedera
“á xeneralización da práctica de ad-
quisición de empresas privadas en
crise, estendida xa a múltiples ramas
da industria (alimentaria, téxtil, meta-
lurxia de transformación, transforma-
ción de minerais non metálicos),
enerxía (combustibles minerais) e
transportes marítimos” (3). Asemade
“a redución da demanda de deter-
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minadas producións industriais ó
longo de todo o período (construción
naval, material ferroviario e química),
e da maior parte delas de 1980 a
1983, traduciuse na aparición de ex-
ceso de persoal, que non foi elimi-
nado por non agravar a situación de
desemprego que se estaba creando
en España. Estes excedentes sumá-
ronse, por outra parte, ós acumulados
xa no período anterior nalgunhas em-
presas como HUNOSA e RENFE. En
1983, o excedente de cadros de
persoal mantido no conxunto de
empresas públicas situábase por
riba das 60.000 persoas” (4). 

Fronte a esta situación o go-
berno español (PSOE) desa época
(1983) procedeu a unha dura política
de axuste que, en termos xerais, tra-
duciuse nos feitos seguintes: “1. Fin
da incorporación de empresas pri-
vadas en crise ó sector público, si
se exceptúa a nacionalización do
Grupo RUMASA” – que contaba en
Galicia co matadoiro mAFRIESA e a
empresa agrogandeira de pRO-
pECSA – “seguida da súa posterior
privatización; 2. Non constitución de
novas empresas públicas, coa ex-
cepción dalgunhas filiais pequenas de
empresas xa existentes” – como foi o
caso de INESpAL (resultado da fusión
de ENDASA e ALUGASA), ImENOSA
(segregada de ASTANO) e REpSOL
(resultado da fusión de varias empre-
sas do INH) – “e  de dúas nacionaliza-
cións, a da Rede Eléctrica de Alta
Tensión, a través de REDESA, e a
empresas de Eléctricas Reunidas de
Zaragoza, ambas froito do proceso de
racionalización do sector eléctrico; 3.
Notable redución de emprego das
empresas públicas probablemente
superior ás 40.000 persoas, que en
boa medida foi compensada pola cre-
ación dos Fondos de Promoción do
Emprego. Iso sen contar a diminución
de emprego derivada da privatización
de empresas públicas. Doutra ma-
neira, a redución de emprego acer-
couse ás 70.000 persoas; 4.
Reordenación do esquema organi-
zativo das empresas públicas,
dunha parte, mediante a creación dal-
gúns subgrupos empresariais de ín-
dole sectorial (subholdings) dentro dos
tres holdings existentes: Grupo EN-
DESA, no sector eléctrico; Grupo
AESA, en construción naval; Grupo
ENDIASA, en alimentación; Grupo IN-
ISEL, en electrónica; e Grupo REP-
SOL en hidrocarburos; 5.
Desnacionalización das empresas,

na súa maioría deficitarias, que non
podían seren competitivas en mans do
sector público sen un elevado custo
(SEAT ou SKF)...” (5).  

pRIVATIZACIÓN DE
EmpRESAS pÚbLICAS

A política privatizadora
neses anos (80) – goberno pSOE –
“en parte veu motivada pola entrada
na Comunidade Europea (CE) e a co-
rrespondente aplicación da normativa
comunitaria sobre desregulamento,
desmonopolización e defensa da
competencia. Esta normativa afectou,
sobre todo, ás empresas e sectores
que recibían elevadas subvencións
(sector mineiro, sector naval, side-
rurxia) e ós monopolios (CAmpSA,
TAbACALERA, TELEFÓNICA, IbE-
RIA, RENFE, CORREOS)” (6). 

Neste contexto as privatiza-
cións – mediante a venda de accións
por puxa ou negociación directa –
apareceron “como un método máis
para facer fronte á necesaria raciona-
lización do sector público empresa-
rial. Non existiu, sen embargo, un
programa de privatizacións con
obxectivos e estratexias precisas
senón que estas producíronse de
xeito espontáneo e caso por caso,
baixo un marco regulador que esixía,
exclusivamente, a aprobación da
operación polo Consello de Ministros.
Deste xeito, a partir de 1985, proce-
deuse á privatización das empre-
sas que non tiñan xustificación
estratéxica (TEXTIL TARAZONA,
MARSANS, ENTURSA) – noutros
casos optouse polo peche e liquida-
ción daquelas que parecían invia-
bles (no INI: SOLER ALMIRALL,
POTASAS DE NAVARRA, IFASA,
ALITEC, ACUASUR, NORATLAN-
TICA, SAPHICO, COGASA, TOA-
GRU; no INh: APLESA e AGULESA;
e na DGpE: CINEESPAÑA, VIAJES
ITA, VASCO MONTAÑESA) –, ou
cando por razóns técnicas ou de mer-
cado considerouse necesaria a súa
integración nunha multinacional
(SEAT, ENASA, SECOINSA, SKF,
MTM, ATEINSA e ENFERSA), e in-
cluso como método de obter ingre-
sos, ben a través dos que proviñan
directamente da privatización, ben a
través da redución da dependencia
dos Orzamentos do Estado.  

“Como consecuencia de todo
este proceso privatizador, o peso da
empresa pública reduciuse dende
o 5,2% a finais do 1984 ata o 3,5%
no 1995, en termos de emprego, de
acordo á Enquisa de Poboación Ac-
tiva. De feito, o INI, que concentraba
preto do 90% do sector público in-
dustrial, reduce o seu número de
empresas de 65 a 42 entre 1985 e
1994, e a súa presenza pasou de
ser básica en 12 sectores a selo só
en 5, mentres que o seu persoal
caeu de 262.000 empregados a
130.000” (7).

Para algúns autores, tese que
comparto, “a venda das accións das
grandes empresas públicas rendi-
bles” – venda en bolsa de paquetes
de accións de empresas públicas moi
rendibles – “permitiu obter fondos
para reducir déficit corrente e ende-
bedamento público do ano en que se
realiza a operación, pero en contra-
partida, tales vendas implicaron a re-
nuncia a uns ingresos futuros
(dividendos e revalorizacións), da
orde de 5,3 veces o importe equiva-
lente á suma das perdas das empre-
sas públicas deficitarias das que se
liberou o Estado tamén pola vía das
privatizacións. A curto prazo, pois,
tales privatizacións representan
unha importante axuda para o or-
zamento do Estado; concreta-
mente para cumprir con dous dos
principais indicadores macroeco-
nómicos esixidos polo tratado de
maastricht para a incorporación
dende o primeiro momento ó sis-
tema monetario europeo: a taxa de
déficit público e a de endebeda-
mento público. Non obstante, a
medio/longo prazo as repercu-
sións sobre o orzamento estatal do
conxunto de privatizacións leva-
das a cabo serán desfavorables”
(8).

A pesares do reflectido, esta
política privatizadora tería posterior-
mente a súa continuación, amplián-
dose co goberno pp (ano 1995): 15
empresas públicas serían privatiza-
das no ano 1997 e case outras tantas
no ano 1998. “A prioridade do go-
berno conservador de Aznar, de pura
tradición liberal, consiste en librar ó
estado do compromiso co sector pú-
blico segundo dous obxectivos: 1. Di-
minuír o peso da débeda pública
para satisfacer os criterios de
maastrich, e 2. mellorar a compe-
tencia do sector industrial público
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cunha organización dese mesmo
sector” (9). 

Esta estratexia supuxo que as
empresas públicas estatais queda-
ban ordenadas ó redor de “tres cen-
tros de decisión: a SEpI – Sociedade
Estatal de participacións Indus-
triais – a SEppA – Sociedade Esta-
tal de participacións patrimoniais
– e os ministerios funcionais.

A SEpI ten como obxectivo
desvincular ás empresas estatais
dos Orzamentos do Estado, de
xeito que non pode recibir subven-
cións nin fondos de ningún tipo de
Administracións Públicas e, xa que
logo, debe utilizar os ingresos pro-
venientes das súas empresas e das
privatizacións para amortizar a dé-
beda histórica do INI e para axudar
ó axuste das empresas non viables
ou para facer fronte ós compromi-
sos adquiridos en determinados
sectores. A SEPI contaba con dous
tipos diferentes de empresas. En
primeiro lugar as que proviñan da
Axencia Industrial do Estado, para
as que a SEPI tiña como obxectivo
fundamental lograr a súa viabili-
dade, primeiro, para poder privati-
zalas con posterioridade. Dentro
deste grupo atópanse as do sector
naval (ESTALEIROS, ASTANDER,
JULIANA, MANISES DIESEL, AS-
TANO e bARRERAS), de defensa
(bAZÁN e SANTA bÁRbARA), do
sector mineiro (HUNOSA, FIGA-
REDO, POSUSA), do sector side-
rúrxico (CSI, PRESUR) e outros
(PRODUCTOS TUBULARES,
ACENOR, ALTOS HORNOS DEL
MEDITERRANEO, AHV-ENSI-
DESA CAPITAL), cun persoal de
40.500 traballadores e unhas per-
das acumuladas de 300.000 mi-
llóns en 1996, incluíndo
subvencións recibidas (...). En se-
gundo lugar as que proviñan de
Teneo, que aglutinaba a empresas
rendibles e para as que SEPI tiña
como obxectivo a privatización.
Neste grupo atopábanse empresas
do sector enerxético (ENDESA,
ENUSA, RED ELECTRICA), de
transporte aéreo ou marítimo
(IbERIA, ELCANO), aeroespacial
(CASA), da electrónica (INDRA), do
aluminio (INESpAL), da celulosa
(ENCE), da minería (ALMA-
GRERA, POTASAS DE LLOBRE-
GAT, SURIA K), de bens de equipo,
de enxeñería e construción
(GRUPO BWE, ENSA, AUXINI, IN-

ITEC, INI MEDIOAMBIENTE, TGI)
e de servizos financeiros (INFOIN-
VEST, INFOLEASING, MUSINI,
SODIAN, SODIAR, SODICAL, SO-
DICAMAN, SODIEX)” (10).

A SEppA agrupaba ás empre-
sas públicas da Dirección Xeral do
Patrimonio que incluía: “a. As empre-
sas que cotizaban en bolsa e eran fa-
cilmente privatizables (ARGENTARIA
e TAbACALERA); b. Empresas que
podían sela base de alianzas ou fu-
sións con empresas privadas
(TRANSMEDITERRANEA, EM-
PRESA NACIONAL DE AUTOPIS-
TAS E PARADORES DE TURISMO);
c. Empresas cuxa actividade ou ne-
gocio estaba condicionado polo sec-
tor público e cuxa privatización esixía
cambios na regulación ou reestrutu-
racións (CETARSA, TRAGSA, SE-
GIPSA, ALIMENTOS Y ACEITES,
MERCASA, AGENCIA EFE, SE-
NASA, MINAS DE ALMADEN, EX-
PLOTACIONES AGRARIAS
ANDALUZAS e COMPAÑIA ESPA-
ÑOLA DE SEGUROS DE CREDI-
TOS A LA EXPORTACIÓN); e d.
Resto de empresas que ou eran de
pequena importancia ou desaparece-
rían unha vez se cumprira a función
para a que foron creadas” (11). 

Entre as empresas depen-
dentes dos ministerios funcionais
estaban “entre outras, RENFE-FEVE,
RETEVISION, CORREOS, FO-

COEX, SEPES, AENA, ENATCAR,
PUERTOS DEL ESTADO, RTVE,
HISPASAT, IDAE, CDTI, FABRICA
NACIONAL DE MONEDA Y TIM-
BRE, CONSORCIO DE COMPEN-
SACIÓN DE SEGUROS e
SERVICIO NACIONAL DE LOTE-
RIAS Y APUESTAS DEL ESTADO”
(12).

En liña con esta política priva-
tizadora o Estado traspasou (1997)
as súas participacións en TELEFÓ-
NICA (telecomunicacións), REp-
SOL (petróleo), ENAGAS (gas
natural), INESpAL (aluminio) e ACE-
LARIA (siderurxia). Ó tempo traspa-
saría parte das súas participacións en
RETEVISIÓN (telecomunicacións)  e
ENDESA (enerxía). Con estas ven-
das “o Estado español” deixa de ter
participacións “no petróleo, o gas na-
tural ou a siderurxia e está pouco pre-
sente dentro dos sectores da banca
e dos seguros a diferenza da Europa
continental” (13). No exercicio se-
guinte (1998) a política privatizadora
chegaría a abranguer “a segunda
etapa da venda de ENDESA, a
venda do único banco pola súa parti-
cipación pública ARGENTARIA, TA-
BACALERA, a SOCIEDAD DE
ARMAMENTO SANTA BÁRBARA
BLINDADOS, as compañías aéreas
rexionais BLINTER CANARIAS e
BLINTER MEDITERRÁNEO e a
compañía nacional IBERIA privati-
zada totalmente en xuño de 1999
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(14). Segundo os cálculos máis fia-
bles esta ansia privatizadora supuxo
unha perda do 50% dos empregos
anteriores o que representou “unha
perda de 60.000 segundo tódalas
avaliacións” (15).

Os procedementos de priva-
tización nesta fase foron bastante
distintos dos aplicados con anteriori-
dade e adoptaron tres métodos dife-
rentes: privatizacións mediante
operacións de venda (OpV), me-
diante ofertas públicas de adquisi-
ción (OpA) e outros
procedementos        – concursos,
poxas... –.

As privatizacións por ope-
racións de venda (OpV) “foron as
máis importantes en termos de vo-
lume de ingresos (24.200 millóns
de euros, ó redor dun 76% do total),
aínda que en número de opera-
cións as OPV foron só 13, fronte ás
47 realizadas por outros métodos.
Entre as OPV deben destacarse as
de GAS NATURAL, TELEFÓNICA,
REpSOL, ENDESA, ARGENTA-
RIA, TABACALERA, ALDEASA,
ACERALIA, INDRA, RED ELEC-
TRICA e IBERIA (...) ó través do
mercado de valores (...) realizá-
ronse ofertas públicas de adqui-
sición (OpA) como no caso da
privatización de SEFANITRO e

operacións de bought deal (TELE-
FÓNICA) ou book building (ALDE-
ASA, TABACALERA) (...) ó través
doutros procedementos de venta
tiveron lugar concursos restrinxidos
e procedementos negociados (AU-
XINI, ELCANO, INFOLEASING,
INIMA, POTASAS), concursos (pri-
meira fase de RETEVISIÓN), con-
cursos restrinxidos (ENSB e
BABCOCK & WILCOX), as puxas
(TISA, SERAUSA, COMESA e a
segunda de RETEVISIÓN), as ope-
racións de amortización de capital
(ENDESA e ACERALIA) e amplia-
ción de capital (ACERALIA e RE-
TEVISIÓN), as fusións
(CONSTRUCCIÓNS AERONAUTI-
CAS) e as ventas directas negocia-
das (ENAGÁS, PRODUCTOS
TUBULARES, SODICAL e SURGI-
CLINIC PLUS)” (16).

Segundo estes procedemen-
tos “dende xuño de 1996 deica de-
cembro do 2003 efectuáronse 60
operacións de privatización total ou
parcial, que afectaron a 52 empre-
sas” (17). Asemade a privatización
de empresas públicas en España
foi “un proceso que deixou o em-
prego e o valor engadido da em-
presa pública nos niveis do 1,4%
e o 2,6%, respectivamente, fronte
ó 5,2% e o 15,1% de mediados
dos oitenta”(18).

A LIbERALIZACIÓN
DOS TRANSpORTES E
AS COmUNICACIÓNS

O 1 de xaneiro do 2005 en-
traba en vigor a nova Lei do Sector
Ferroviario que abriu a porta á “gra-
dual liberalización do transporte
ferroviario” en España. Dita lei veu a
segregar a compañía RENFE en
dúas empresas: unha encargada da
xestión da rede ferroviaria (ADIF) res-
ponsable de “adxudicar e xestionar os
dereitos de uso das vías (sucos) entre
as empresas que entren no mercado
ferroviario trala liberalización. A outra,
inicialmente tamén pública, será
RENFE-operadora que competirá co
resto das compañías”. Os eixes
“sobre os que xira a reforma son a se-
paración das actividades de adminis-
tración da infraestrutura e de
explotación dos servizos e progre-
siva apertura do transporte ferro-
viario á competencia” (19).  “Esta lei
pretende reordenar por completo o
sector ferroviario estatal e sentalas
bases que permitan a progresiva
entrada de novos actores neste
mercado” (20). “Dende a entrada en
vigor desta lei, ábrese a competencia
á prestación do servizo de transporte
de mercancías por ferrocarril no ám-
bito nacional, e permítese o acceso
de tódalas empresas ferroviarias que
leven a cabo transporte internacional
de mercancías nas liñas da Rede Fe-
rroviaria de Interese Xeral que formen
parte da denominada Rede Transeu-
ropea de Transporte Ferroviario de
Mercancías” (21). Aínda que este cri-
terio de permitir a progresiva entrada
de novos actores no mercado de
transportes ferroviarios queda condi-
cionado, como dixen antes, polo ca-
rácter público da administración
das infraestruturas ferroviarias “e,
no seu caso, a súa construción co-
rresponderán, dentro do ámbito da
competencia estatal, a unha entidade
pública empresarial adscrita ó Minis-
terio de Fomento” – ADIF: Adminis-
trador de Infraestructuras
Ferroviarias – “que terá personali-
dade xurídica propia, plena capaci-
dade de obrar e patrimonio propio”
(22). A liberalización atinxe ó trans-
porte ferroviario, “un servizo de in-
terese xeral e esencial para a
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comunidade e pode ser de viaxeiros
ou de mercadorías. Dito servizo pres-
tarase en réxime de libre compe-
tencia” (23). Réxime no que compite
a entidade pública empresarial
RENFE-operadora cuxo obxecto “é
a prestación de servizos de trans-
porte ferroviario tanto de mercancías
como de viaxeiros que incluirá o man-
temento do material rodante” (24).

O monopolio do transporte
aéreo en España pertenceu durante
moitos anos a IbERIA LINEAS AE-
REAS DE ESpAÑA (fundada no ano
1927), empresa privada que sería na-
cionalizada no ano 1944 integrán-
dose como empresa pública no INI.
Situación que se modificaría a me-
diados da década dos noventa (1994)
cando as autoridades españolas pu-
xeron en marcha un proceso de rea-
xuste que remataría nunha proceso
de privatización (25) que culminaría
coa súa saída a Bolsa (2001), des-
pois de teren formado alianza (1999)
con BRITISH AIRWAYS e AMERI-
CAN AIRLINES.  Unha alianza que
abrirá a porta a unha fusión entre
IbERIA e bRITISh (2009) plasmada
na creación da sociedade IAG
(2011) propietaria de ámbalas dúas
coa sede social e fiscal en Madrid e a
financeira en Londres. Unha fusión
que, segundo tódolos indicios, favo-
rece maiormente á compañía britá-
nica en detrimento da española:
dende a fusión BRITISH aumentou a
súa cota de mercado en España un
23% mentres se reducía a de IBERIA
nun 15%. Segundo fontes sindicais
(SEPLA) esta dinámica favorable a
BRITISH vese confirmada pola case
entrega dos voos de curto e media
distancia (IBERIA EXPRESS) á aero-
liña británica (BRITISH).

No ámbito das comunica-
cións, TELEFÓNICA empezou o
proceso de liberalización e priva-
tización (1987) mediante unha nor-
mativa (26) que, “ó tempo que tratar
de atender os problemas do pre-
sente tende a senta-las bases para
o futuro das nosas telecomunica-
cións, de xeito que sexan unha peza
fundamental do desenvolvemento
tecnolóxico e económico do noso
pais. Para elo configúrase a presta-
ción dos servizos de telecomunica-
ción nun marco aberto á libre
concorrencia e a incorporación de
novos servizos” (27). Lei que sería
seguida dun real decreto (28) que
aprobaba a creación dunha Comi-

sión do mercado das Telecomuni-
cacións e a paralela modificación da
Lei de Ordenación das Telecomu-
nicacións co gallo, ámbalas dúas,
de “crear, de xeito inmediato, as con-
dicións que garanten a libre conco-
rrencia no mercado e a igualdade de
trato ós operadores do sector” (29).
“A introdución da competencia”(30)
“no ámbito das telecomunicacións, e
por conseguinte o mellor servizo ós
usuarios, tanto residenciais como
empresariais nun sector baseado en
redes, esixe a creación de operado-
res cunha mínima masa crítica. Velaí
a importancia de crear un segundo
operador con estas condicións que
poida integrar, ademais, determina-
das redes alternativas existentes na
actualidade (...). A urxencia da crea-
ción é evidente, posto que os com-
promisos de España, na súa
calidade de Estado membro da
Unión Europea, non permite dilatar
máis no tempo a posta en marcha
dun segundo operador viable. Os
efectos beneficiosos desta deci-
sión para o emprego e a economía
nacional en xeral están fora de
toda dúbida (...). O Goberno da Na-
ción foi consciente, dende a súa
toma de posesión, da necesidade
de fomentar o desenvolvemento
do sector das telecomunicacións,
co gallo de potenciar o crece-
mento da economía española e
eliminar os innumerables prexuízos
que, tamén neste sector, xerou a
sobre regulamentación da econo-
mía” (31). Esta normativa sería com-
pletada posteriormente (1998) por
outra (32) que supuxo “o primeiro
marco xurídico básico de rango legal

aplicable ó sector das telecomunica-
cións e ó inicio do proceso liberaliza-
dor no noso país” (33). Unha lei que
“persegue promover a plena compe-
tencia mediante a aplicación dos
principios de non discriminación e de
transparencia na prestación da tota-
lidade dos servizos” (34) “pretén-
dese”  –con esta lei– “implantar, de
forma gradual, os mecanismos pro-
pios dun réxime plenamente liberali-
zado” (35).

A sociedade postal pública
CORREOS E TELÉGRAFOS inicia-
ría o proceso privatizador  (1991) coa
súa transformación nun Organismo
Autónomo de carácter comercial.
Proceso que tería continuación coa
aprobación dunha lei (36) que “pre-
tende garantir unha área liberalizada
de actuación dos operadores postais,
prevíndose o réxime de libre conco-
rrencia respecto dunha parte moi im-
portante do sector (...) dentro da
actividade que desenrolan as opera-
doras postais, establécese un campo
de liberalización no que os prezos fi-
xaranse segundo o xogo da oferta e a
demanda” (37). Unha lei que tería
posteriores modificacións e regula-
mentacións “co gallo de proseguir a
apertura da competencia dos servi-
zos postais da comunidade (...) e lo-
grar a plena realización do mercado
interior dos servizos postais comuni-
tarios” (38).

Como reflexión sobre os bene-
ficiosos efectos do proceso de liberali-
zación e privatización dos principais
servizos en España basten algúns
datos: no proceso privatizador de TE-
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LEFÓNICA, e como subliñaba ante-
riormente, xustificouse en que “os
efectos beneficiosos desta decisión
para o emprego e a economía nacio-
nal en xeral están fora de toda dúbida”.
Pois ben, a mediados do ano 2010
TELEFÓNICA presentaba un ERE
que afectou a 8.500 empregos. 

(Para unha maior informa-
ción sobre o impacto das privatiza-
cións das empresas públicas máis
relevantes recomendo a consulta
de CLARIDADE nº 11: “Traballo e
consumo”, decembro 2011 espe-
cialmente dos artigos: “A liberali-
zación dos servizos e o
consumidor” e “A electricidade e
outras historias sobre a liberali-
zación”).

A EmpRESA pÚbLICA
EN GALICIA

O sector público empresarial
tiña a principios dos anos 80 unha
presenza importante en Galicia
centrada basicamente nas empre-
sas públicas dependentes do Insti-
tuto Nacional de Industrial (INI).
“Por distintos motivos (...) o INI foi lo-
calizando en Galicia unha parte signi-
ficativa dos seus investimentos, en
volumes só superados – se ben dun
xeito claro – por Cataluña e Asturias:
dende a súa fundación nos anos co-
renta, Galicia veu absorbendo algo
máis do 10% do inmobilizado das
empresas do INI – un 15% no má-
ximo do 1980 – cando a contribu-
ción galega á produción industrial
de España era a penas dun 5%. No
exercicio de 1988, aproximadamente
un 8% do investimento total do hol-
ding localizouse en Galicia. 

Que o comportamento das
empresas públicas fora moi determi-
nante, dende un punto de vista cuan-
titativo, da evolución do sector
secundario en Galicia parece probalo
o feito de que entre as dez princi-
pais empresas que neses anos
operan na comunidade por volume
de ventas, catro pertencen ó INI
(ENDESA, ALÚmINA-ALUmINIO,
E.N. bAZÁN e ENCE) e unha ó INh
(pETROLIbER-REpSOL)” (39).

A presenza do INI en Galicia,
como noutras comunidades autóno-

mas españolas, non respondía a un
criterio estratéxico de política rexional
senón a criterios sectoriais. “A lóxica
da presenza do Grupo INI en Galicia
articúlase principalmente en torno ós
seguintes factores explicativos: 

.En primeiro lugar, a abundan-
cia de determinados recursos na-
turais. Por citar os dous exemplos
mais relevantes, a instalación en te-
rritorio galego de ENDESA e a E.N.
DE CELULOSAS (ENCE) debeuse
ás importantes reservas de lignito e
outros minerais, no primeiro caso, e
de masas forestais e auga, no se-
gundo. A actividade produtiva galega
de ENDESA – unha empresa cobizo-
samente rendible nos anos oitenta,
considerada como a xoia do INI – re-
presentaba en 1987 aproximada-
mente un terzo da actividade global
da compañía e preto dun 40% do seu
emprego. Ese mesmo ano ENDESA-
AS PONTES producía un 48,8% da
enerxía eléctrica galega e un 6.5% do
total español.

.O segundo factor de impor-
tancia foi a absorción polo INI de
empresas privadas en crise: tres
das principais empresas do grupo en
Galicia – e de toda a industria trans-
formadora do país – foron transvasa-
das dende o sector privado ó público
ó longo dos anos setenta: ASTANO
en 1972 e o Grupo de Empresas Ál-
varez (GEASA) e bARRERAS en
1976.

.A existencia de certas eco-
nomías de situación tivo menos re-
levancia con carácter xeral pero
nalgún caso concreto resultou deci-
siva: referímonos sobre todo á insta-
lación da grande factoría de
ALUmINA ESpAÑOLA-ALUmINIO
ESpAÑOL na baía de San Cibrao
(espléndida localización para o trans-
porte marítimo e proximidade á cen-
tral eléctrica de As Pontes)” (40).

A ausencia dun criterio estra-
téxico de política rexional que
guiara a actuación da empresa pú-
blica en Galicia ven tamén reflectido
nunha serie de características es-
truturais da mesma: 1º. Escasa di-
versificación como se reflicte no
feito de que “en 1982 o conxunto
dos tres sectores industriais (indus-
trias de cabeceira e transformadora,
enerxía e minería) acaparaban o
92,3% do inmobilizado neto do INI
en Galicia (o 46,3% por si soa, a in-

dustria de cabeceira: ALUMINA-
ALUMINIO) e o 92,7% do emprego
(un 74% a industria transforma-
dora)” (41), 2º Forte concentración
territorial na provincia de A Coruña
que mantivo “o 42,8% do inmobili-
zado e o 69,9% do emprego en
1982” (42), 3º Intensiva en capital,
“mentres o inmobilizado neto case
se duplicou entre 1982 e 1988, o
emprego reduciuse nunha terceira
parte” (43), 4º baixo nivel de arte-
llamento no conxunto da indus-
tria galega: “as grandes empresas
públicas favoreceron en moi min-
guada medida o xurdimento dun
verdadeiro tecido industrial no seu
contorno” (44), 5º Deseconomías
externas, “algunhas das máis im-
portantes empresas públicas que
operan en Galicia ofrecen exemplos
evidentes” –impacto ambiental– “de
externalidades negativas” (45).

AS pOLíTICAS
pRIVATIZADORAS DA
EmpRESA pÚbLICA EN
GALICIA

O proceso de privatización da
empresa pública reflectido con ante-
rioridade (páxs. 2-4) afectou, tamén, ó
tecido industrial de Galicia. “ALU-
MINA e ALUMINIO pasaron a formar
parte do novo grupo INESpAL e PE-
TROLIBER (Grupo INH) integrouse
en REpSOL. Algunhas empresas ou
plantas industriais desapareceron e
outras foron transvasadas ó sector
privado; entre as primeiras é de men-
ción a factoría que ENFERSA tiña en
As Pontes, e que o seu peche signifi-
cou o fin da produción de fertilizantes
en Galicia. As privatizacións máis sig-
nificativas afectaron a FRIGSA,
COmpLESA, mOTORES bARRE-
RAS-DEUTZ e a participación do Ins-
tituto en INDUGASA. No capítulo de
creación de empresas só cabe subli-
ñar a ImENOSA, segregada de AS-
TANO en 1985” (46). O INI tamén
decidiría, logo de non poder deter a
súa dinámica negativa de ventas e
emprego, a nova privatización de
GEASA mediante a súa venda a un
grupo italiano.

Outro dos establecementos
empresariais públicos que sufriría os
avatares das reestruturacións indus-
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triais levadas adiante polo INI sería a
empresa de armamento SANTA
bÁRbARA (A Coruña) que remata-
ría coa venda (2001) ó grupo privado
europeo de GENERAL DYNAMICS
previa unha transformación en Socie-
dade Anónima e a correspondente
mingua do cadro de persoal.

Unha das operacións privatiza-
doras de maior calado afectaría a
unha das xoias da coroa do INI en
Galicia, a empresa líder no sector
enerxético ENDESA que, logo dun-
has polémicas OPAS lanzadas tanto
por Gas Natural como polo grupo ale-
mán EON, pasaría finalmente a estar
baixo o control (2009) do macrogrupo
italiano ENEL, que se faría co 92%
das accións dando así paso ó maior
xigante enerxético europeo.

Asemade se privatizara a E.N.
DE CELULOSAS (ENCE), proceso
que tería lugar en dúas fases: unha
primeira venda do 49% no ano 1991
e unha venda definitiva do 51% res-
tante no ano 2001. Vendas que su-
puxeron un cambio accionarial e de
nome ó pasar a chamarse GRUpO
ENCE sociedade na que entre Arre-
gui e os Albertos teñen case o 50%
das accións.

AS pOLíTICAS DE
AXUSTE NA EmpRESA
pÚbLICA DE GALICIA

Os anos oitenta foron tamén
un período de duro e longo declive
dunha actividade industrial – a cons-
trución naval – que en Galicia con-

taba cunha forte presenza da em-
presa pública: E.N. bAZAN, AS-
TANO e bARRERAS. Un período
caracterizado por unha forte redución
tanto da produción como, moi espe-
cialmente, de man de obra. A pompo-
samente chamada Reconversión
Naval remataría sendo case exclusi-
vamente unha política incentivadora
de baixas laborais e de redución pro-
gresiva de salarios xa que as iniciati-
vas públicas (ZPE e ZID)  de
promoción e industrialización tiveron
escasos efectos destacables na cre-
ación de actividade e emprego.

Esta política levaría ós estalei-
ros públicos galegos a un destino dife-
rente. O reaxuste dos pequenos
estaleiros da ría de Vigo  saldouse, no
caso de bARRERAS, “coa saída do
mesmo do INI e unha importante di-
minución do proxecto que quedaría só
con 124 operarios. Esta circunstancia
forzaría unha adaptación do proxecto
de reconversión de BARRERAS que
establecería o seu cadro de persoal
final en 1.081 traballadores, distribuí-
dos da seguinte forma: 876 no esta-
leiro, 125 no taller de reparación de
motores e prefabricación de tubos e 80
no taller de fundición” (47).

Os grandes estaleiros da ría de
Ferrol (E.N. bAZÁN e ASTANO) sufri-
ron un continuo proceso de axuste la-
boral – a principios dos anos oitenta,
antes da entrada en vigor dos plans
públicos de axuste, o persoal de
ambos estaleiros sumaban 13.500
empregos: E.N. BAZÁN (6.750), AS-
TANO (6.730) –. Un axuste que se tra-
ducirá basicamente nunha continúa
perda de empregos: na primeira fase
ASTANO vería reducido o seu cadro
de persoal en 3.500 empregos (60%),
redución que se incrementaría nos

anos sucesivos. Estes dous estaleiros
pasarían por numerosas vicisitudes –
todas coroadas por perdas continúas
de emprego –: BAZÁN fusionaríase
con AESA (tamén pública) e pasaría a
chamarse IZAR, sen que esta opera-
ción poida impedir, primeiro a súa re-
estruturación, e logo a súa creba.
Finalmente, polo de agora, este brutal
axuste dos estaleiros públicos da ría de
Ferrol remataría na creación, a partires
da creba de Izar, da corporación pú-
blica NAVANTIA que, integrando os
dous estaleiros ferroláns nunha direc-
ción única, nacería (2005) cun cadro
de persoal de pouco máis de 2.400 tra-
balladores: o axuste do sector naval
custou a redución de 11.000 empre-
gos na ría de Ferrol. Compre tamén
destacar outro efecto do axuste: a ope-
ración de NAVANTIA supuxo a acep-
tación de que esta empresa non
podería, ata o ano 2015, facturar máis
dun 20% en obra civil quedando o 80%
restante para construción militar.

EmpRESA pÚbLICA E
DESENVOLVEmENTO
REXIONAL: O CASO
GALEGO

“A empresa pública é un dos
instrumentos dos que dispón o Es-
tado para a súa intervención na eco-
nomía. Entre os múltiples obxectivos
que persegue está a promoción do
desenvolvemento rexional” (48).

A escasa relevancia da em-
presa pública en España reflicte
como o equilibrio territorial escasa-
mente formou parte da política indus-
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trial española primando outros ob-
xectivos. Sería coa creación das
SODI – SODIGA en 1972 a primeira
sociedade industrial de España –
cando o “feito rexional” aparece por
primeira vez como variable de política
industrial. “As SODI que tomaran
como referencia as experiencias fran-
cesa e italiana, tiveron efectos limita-
dos debido á escasa contía dos
investimentos, aos insuficientes re-
cursos e a falta de estratexias secto-
riais. Sen embargo, hai que
recoñecer que supoñen a novidade
de considerar a perspectiva rexional
e o impulso á iniciativa privada” (49).
Sería bastantes anos máis tarde
(1982) cando cos procesos de recon-
versión industrial – vid. páxs. Anterio-
res – se introducen iniciativas de
desenvolvemento rexional (ZUR –
Zonas de Urxente Industrialización
–) que non obstante volveron a mos-
trarse como claramente ineficaces
debido especialmente a falta de re-
cursos. Finalmente, e co desenvolve-
mento autonómico, as diferentes
comunidades autónomas foron cre-
ando o seu sector público empresa-
rial (IGApE: Instituto Galego de
promoción Económica – 1992 –)
que a pesares de pasar a seren o
principal instrumento autonómico de
promoción e impulso territorial tiveron,
e teñen, un impacto moi limitado no
desenvolvemento rexional   – Galicia

e Asturias son un exemplo de como
unha presenza relevante da empresa
pública, neste caso o INI, non foi quen
de evitar o seu desequilibrio territorial
– podendo “concluír que a empresa
pública industrial estatal non foi utili-
zada como instrumento para favore-
cer o desenvolvemento das rexións
atrasadas” (50). Sen embargo, re-
sulta doado subliñar que se a em-
presa pública española non tivo un
papel serodio no desenvolve-
mento rexional tampouco foi un
factor de desequilibrio territorial.

Dende o punto de visto de em-
prego e o investimento a empresa pu-
blica (INI) tivo durante moitos anos
unha presenza serodia en Galicia.
En plena autarquía (1946) Galicia re-
collía o 10,55% do inmobilizado do INI
– ocupando a terceira posición a nivel
rexional – e o 8,3% do emprego – a
sexta posición –. Trinta anos máis
tarde (1976) Galicia acumulaba o 7%
do inmobilizado – 4ª posición – e o
8,8% do emprego – 5ª posición –. Fi-
nalmente, a mediados dos anos no-
venta (1993) Galicia ocupaba un lugar
intermedio tanto polos investimentos
(6,7%) – 7º lugar – como polo em-
prego (9,8%) – 4º lugar –. Unha pre-
senza que, aínda que, como subliñei
anteriormente nunca foi relevante no
conxunto rexional: 10% a nivel de em-
prego ó tempo que foi perdendo peso

no total nacional debido a que nas de-
rradeiras décadas o investimento
da empresa pública foise concen-
trando nas comunidades autóno-
mas máis avanzadas – con madrid
a cabeza –.

ALGUNhAS
CONCLUSIÓNS

A empresa pública é, hoxe
por hoxe, irrelevante tanto a nivel
español como galego, o que ten in-
dubidables consecuencias económi-
cas – na actividade produtiva, no
emprego, no equilibrio territorial... –.
Se no intre de maior empuxe (década
dos 70) a empresa pública chegou a
teren en Galicia un peso específico
importante a nivel sectorial (naval,
enerxético, metalúrxico...) co trans-
curso dos anos – e froito da imposi-
ción das estratexias neoliberais – esa
presenza foi minguando ate chegaren
os tempos presentes en que se pode
dicir que é irrelevante.

Non cabe dúbidas de que a
política rexional española reséntese
desta debilidade da empresa pública
e con ela as comunidades autóno-
mas periféricas como Galicia.
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Cando no Consello de Minis-
tros do pasado 5 de xaneiro o pre-
sidente do Goberno, Mariano
Rajoy, deu o disparo de saída a un
estudio sobre a situación do sector
público empresarial, do que real-
mente se estaba a falar, e da redu-
ción destas empresas no nome da
austeridade, xa consagrada esta
como verdade inquebrantable. Este
novo recorte do público ten como
principal valedor o principio, agora
instalado no ADN dos gobernos eu-
ropeos, de que a xestión pública é
igual a malgastar e a falta de efi-
ciencia no gasto.

Non cabe dúbida de que nos últi-
mos anos se teñen realizado abusos
tanto por parte da administración cen-
tral coma por parte das autonómicas na
creación de distintas fórmulas xurídicas
(sociedades anónimas de capital pú-
blico, fundacións, entes ou axencias pú-
blicas), co fin de xestionar distintas
políticas agrarias. En Galicia temos
exemplos sobrados desde o Seaga a
Galicia Calidade. Nestes organismos, a
carón das tarefas para as que inicial-
mente foron creadas, incorporáronse
todo tipo de actividades, chegando a re-
alizar tarefas tan propias da Administra-
ción como a contratación de persoal
que presta servizo á propia estrutura da
Administración ou á xestión e control de
subvencións. En ocasións constituíndo
unha Administración paralela pouco
transparente e susceptible de actua-
cións non moi claras pola súa arbitrarie-
dade e opacidade.

Pero contra esa realidade inde-
sexable, en Galicia hai que lembrar

que grazas á presenza de empresas
públicas, o sector primario galego viu
como se producían impulsos que
doutra forma serían impensables.
Temos exemplos sobrados, como a
UTE de Bos, que durante moito
tempo foi punta de lanza da mellora
xenética do vacún de leite de Galicia.
Deste centro, agora en fase de des-
investimento por parte da Xunta, saíu
a base do que sería a revolución na
produtividade das granxas de leite de
Galicia. Máis alá no tempo, cabe lem-
brar Complesa en Lugo, que durante
moitos anos foi unha das máis impor-
tantes industrias lácteas do noso
país, o buque insignia daquela Lacta-
ria Española, empresa do INI que
presidía Abril Martorell. O significado
de Complesa na economía galega, e
en particular da lucense, nunca se ex-
plicou ben e  tampouco se ten valo-
rado. Os gandeiros si o saben pola
seguridade que deu no seu momento
con recollidas regulares e prezos xus-
tos. Co tempo, entrou nunha fase de
ir dando tombos de man en man,
como todo o sector lácteo galego. 

Desgraciadamente non é o
único exemplo, xa que tamén no sec-
tor da carne o desarraigo e o aban-
dono truncou a posibilidade dunha
industria transformadora que asen-
tara no país o valor engadido da pro-
dución agropecuaria. A historia de
Frigsa é tamén un claro expoñente
das oportunidades perdidas en Gali-
cia cando o INI vendeu as instala-
cións para sanear Carcesa, co cal
ademais de perder uns 500 postos de
traballo, perdeuse a vía de transfor-
mación do sector cárnico galego. 

O EXEmpLO FRANCÉS

O desinterese dos gobernos cen-
tral e autonómico por manter unha in-
dustria agroalimentaria potente
contrasta coa importancia que recibe
este sector en Francia, no que enca-
beza por volume de facturación o PIB
do país. Un dato que non sorprende si
se ten en conta que alí actualmente se
transforma o 70 % da produción agrí-
cola. 

No campo da alimentación, o
Estado francés, a través do Ministerio
de Agricultura, ten un papel moi activo
na regulamentación no ámbito comu-
nitario ou internacional e nacional, ava-
liando a súa aplicación. A seguridade
do sector agrícola e alimentario e a in-
formación ao consumidor son outras
prioridades para fortalecer o bo papel
dos produtos agroalimentarios france-
ses. Grazas a estas axencias, o Go-
berno de Sarkozy foi quen de domear,
entre outras, a normativa comunitaria
de competencia, de xeito que os pro-
dutores e as industrias francesas pui-
desen establecer contratos e prezos
sustentables para o leite. Unha nor-
mativa, a de competencia, que serviu
para que os gandeiros de Galicia sigan
coa espada de Damocles pendurada
sobre a súa produción, xa que tanto os
organismos autonómicos como cen-
trais de competencia seguen centra-
dos na defensa dos intereses dos
especuladores de prezos, en vez de
defender os dereitos dos produtores
lácteos ante tácticas monopolísticas
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tan evidentes, por parte da industria,
como a venda a perdas ou a imposibi-
lidade real dos gandeiros de cambiar
de compañía láctea ante o reparti-
mento feudal que estas teñen feito das
liñas de recollida. 

CARA UNhA GALICIA SEN
VACAS? 

Nos últimos 15 anos pecharon
entre 80.000 e 90.000 explotacións de
leite; unhas por falta de sucesión, ou-
tras por falta de dimensión mínima.
Hoxe quedamos 12.000 gandeiros,
soportando unha carga de endebeda-
mento acumulada pola compra de
cotas e polos investimentos na mellora
das explotacións, e cuns prezos do
leite que dificilmente cobren os custos
de produción. Despois de pagar o leite
entre 1 e 3 céntimos menos que a
media en España, un de cada catro li-
tros segue a saír en cisternas para a
súa transformación fóra de Galicia,
mentres que o resto é envasado aquí
para a súa venda a baixo prezo como
marca de distribuidor.

Agora, mentres tentamos manter
a actividade, o panorama complícase
un pouco máis coa liberalización do
sector e a eliminación das cotas. Neste
mercado temos que competir, e para iso
temos que prepararnos o mesmo que o
están facendo os demais países. Para
competir consideramos tres factores
esenciais: 1) axustar os custos na pro-
dución; 2) buscar a eficiencia e a valori-
zación dos produtos na transformación,

e 3) a integración e o compromiso na
organización do sector.

Abaratar os custos de produción
require, ademais de rebaixar a carga fi-
nanceira, ampliar a base forraxeira para
reducir a dependencia dos pensos; pero
isto só parece posible baixo un pro-
grama –que só a Xunta pode poñer en
marcha– que mobilice as terras deixa-
das a monte polas explotacións que
abandonaron a actividade.

O leite é a base da nosa agricul-
tura. Somos os principais produtores
en España, pois achegamos máis dun
35% do total e temos duplicado a nosa
produción nos últimos trinta anos.
Todo isto foi froito dun esforzo conti-
nuado por parte dos gandeiros e duns
elevados investimentos na mellora do
gando, instalacións, maquinaria e
tamén na compra de cota. Non foi un
traballo nada doado. 

Por desgraza, esta posición privi-
lexiada na produción non se transmitiu a
escala industrial. O valor dos produtos
lácteos elaborados polas industrias son
pouco máis dun 10% do conxunto de
España, que é menos da terceira parte
do peso que temos na produción,
sendo aínda considerablemente menor
en termos do valor e do emprego xe-
rado, que queda en pouco máis dun
6%. Ningunha das nosas empresas fi-
gura entre as principais de España,
sexa por volume de negocio, sexa por
ter algunha das primeiras marcas co-
merciais de referencia.

Boa parte das causas desta posi-
ción secundaria das nosas industrias
está na falta de solucións propias ás cri-

ses que houbo nalgunhas das principais
empresas e que resultaron coa súa
venda e integración e dependencia en
diversos grupos lácteos españois e por-
tugueses. Primeiro foi, en 1992, a venda
de Larsa, que actualmente está inte-
grada en Capsa, e anos despois a de
Leyma a Puleva, ambas as dúas du-
rante os gobernos de Fraga. Despois
houbo a venda de Lagasa á empresa
portuguesa Lactogal, durante o goberno
bipartito. E agora, co goberno de Feijóo,
hai o perigo de que a fábrica de Clesa
en Caldas e a que fora de Pascual en
Lugo poidan resultar en novas perdas
para o sector lácteo galego.

Estes tres gobernos recoñece-
ron publicamente a importancia do
sector lácteo na economía e na so-
ciedade galega, pero non se corres-
ponderon con actuacións acordes
que solucionasen estes casos, unha
situación que contrasta coa doutros
máis decididos, como o francés, que
apostou decididamente pola vía do fi-
nanciamento, da acción política e do
deseño lexislativo, para protexer un
sector tan estratéxico coma o prima-
rio na vertebración de calquera país
moderno. Máis preto de nós, os go-
bernos de Asturias, Andalucía, País
Vasco e Navarra tamén lideraron ac-
cións nas crises que nos seus mo-
mentos rexistraron Central Lechera
Asturiana, Puleva e Iparlat. O único
territorio onde todas as crises acaba-
ron en vendas a outras empresas foi
en Galicia.

Precisamente para evitar unha
nova perda con Clesa e Pascual é
polo que chamo a atención  sobre
unha solución que vén da man dunha
forte aposta pola creación dun grupo
que comprenda as dúas e integre as
cooperativas que no seu momento
presentaron un proxecto conxunto
para a fábrica de Pascual en Lugo,
algo que sería natural. Daquela, o
Goberno Feijoo xogou a dividir, o que
deu lugar a unha situación inestable
lonxe de consolidarse. Agora hai
unha segunda oportunidade de refor-
zar ese proxecto coa fábrica de Clesa
en Caldas. Non se pode desaprovei-
tar porque é un asunto estratéxico
para consolidar a nosa estrutura in-
dustrial e tamén por integrar un pro-
xecto cooperativo que amplíe a súa
actividade na transformación da súa
produción en Galicia, reforzando á
súa vez o tecido industrial implicando
ás cooperativas no deseño do futuro
industrial.
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A modernización do sistema
ferroviario converteuse nun dos re-
ferentes da modernización econó-
mica de España durante os últimos
vinte anos. E como ten sucedido
con tódolos proxectos moderniza-
dores que se puxeron, ou tan só se
quixeron poñer en marcha na Es-
paña de calquera tempo – parece
unha condena –, este tamén naceu
e segue a desenvolverse envolto
en polémicas. O máis discutido,
nun primeiro momento, foi a opción
de comezar a dita renovación por
tender liñas para a explotación de
alta velocidade ferroviaria, cando
no mundo só era experimentada en
moi poucos países. Foron moitos
os expertos e responsables políti-
cos, na década de 1980, cando ían
tomando corpo as discusións e os
proxectos ó respecto, que acusaron
de tolemia empezar por aí. Púñase
en dúbida a viabilidade económica
de calquera liña de alta velocidade
en España, onde non se lograría
una demanda de servizo suficiente
para financiala. Dubidábase da ca-
pacidade técnica do país para me-
terse en semellantes
complexidades. Dubidábase de
todo. Ate o punto de que os gober-
nos do momento en que comeza-
ron as obras da primeira liña
(Madrid-Sevilla), e mesmo a súa in-
auguración, marcaron prudente dis-
tancia cos eventos. O presidente do
goberno daquela non estivo pre-
sente no primeiro viaxe do AVE. E o

ministro do ramo advertiu nel que
non habería máis liñas que aquela
que se inauguraba.

Aquelas discusións foron
murchando a medida que se foi
vendo que o AVE non só comezou
a circular con fortuna técnica,
senón tamén con suficiencia eco-
nómica. Hoxe en día, as distintas
liñas teñen diferentes resultados,
pero no seu conxunto pode dicirse
que o sistema AVE cubre sobrada-
mente os seus custos, e mesmo
ofrece resultados de explotación
positivos. 

Sen embargo, reviviron tóda-
las voces críticas contra o AVE arre-
dor das obras de tendido da liña a
Galicia. Díxose, e aínda se di delas,
que son un desbalde, pois Galicia
nunca estará á altura de ofrecer un
número de viaxeiros ou demanda
de servizos ferroviarios abondo
para pagalo. Díxose, e dise, que hai
en España outras prioridades máis
urxentes que a de atender as co-
menencias de Galicia. E aínda se
sigue a dicir, que mellor lle sería a
Galicia, e tamén máis barato, mo-
dernizar as súas liñas convencio-
nais que meterse nas
desproporcionadas inversións que
require o AVE. Dixéronse e dinse
mil cousas que é preciso respon-
der, empezando polo menos, polas
que fan máis dano ós intereses ga-
legos.

TREN CONVENCIONAL OU
AVE?

Imos comezar poñendo de
manifesto o que pode ser unha
gran equivocación. Non é necesa-
riamente certo que a moderniza-
ción da rede ferroviaria
convencional sexa máis barata que
o tendido dunha rede nova, incluso
aínda que esta sexa de alta veloci-
dade. Un exemplo: a moderniza-
ción da liña convencional que ven a
chamarse Corredor Mediterráneo e
máis o tendido de Madrid-Sevilla de
alta velocidade, foron acordados
por un mesmo Consello de Minis-
tros no ano 1988; a primeira nunca
acabou de estar “modernizada”
como é debido, mentres que a se-
gunda está en explotación satisfac-
toria desde hai xa vinte anos; na
segunda gastouse menos da me-
tade do que se leva gastado na pri-
meira, sen ter fin; os usuarios da
primeira andan a reclamar a súa
transformación nunha liña de alta
velocidade, porque malia os moitos
e interminables amaños nunca ven
satisfeita a súa espera de ter un
servizo de boa calidade.

Sobre este asunto cabe al-
gunha outra anotación propia para
Galicia: a nosa rede convencional,
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aínda que rematara de construírse
na segunda metade do século XX,
responde a proxectos do XIX, non
pretendendo atender daquela a
servizos ferroviarios que hoxe nos
parecerían imprescindibles. Por
exemplo: decatémonos de que as
vilas de Verín, Xinzo de Limia e
Allariz, na provincia de Ourense,
non están atendidas polo tren,
aínda que este circula por munici-
pios limítrofes ou próximos; da-
quela non se buscaba atender ás
demandas de viaxeiros, que hoxe
seguen sen ser atendidas. Falar,
pois, a comezos do século XXI,
dunha modernización cabal da liña
ferroviaria convencional na provin-
cia de Ourense moi ben debería
querer dicir tender una nova. Pero
dáse o caso de que postos a tender
liñas ferroviarias en Galicia, a dife-
renza de custo entre facelo para
alta velocidade ou para velocidade
convencional quizá merecera non
distinguir tan radicalmente entre
ámbalas dúas.

NON AbONDA COA ALTA
VELOCIDADE NIN COA
REVOGACIÓN DA ACTUAL REDE
CONVENCIONAL

En calquera caso, ó marxe da
alta velocidade, a modernización do

sistema ferroviario en Galicia requi-
riría a extensión da rede abondo
máis alá da actual rede convencio-
nal, achegando o servizo a concen-
tracións poboacionais, como as
ourensáns citadas, pero tamén ou-
tras nesa mesma e nas outras tres
provincias, que non dispoñen del.
De qué vale un tren que non circula
a carón das persoas?

E aínda hai outros servizos
máis de fundamental importancia
que debe cubrir o ferrocarril, e que
probablemente só el pode atender
eficientemente, que hoxe aínda non
atende como é debido: refírome
agora á conexión ferroviaria co sis-
tema portuario, e apresuraríame a
advertir non só cos portos máis
principais, senón con cantos máis
mellor, ou, si se quere que non sexa
tan aberta a proposición, si polo
menos con tódolos portos galegos
que se queira que teñan unha ope-
ratividade significativa. Ningún
porto a terá se non está conectado
á outra única modalidade de trans-
porte terrestre de mercadorías ma-
sivo e barato: o tren.

En fin, para a modernización,
o uso para dispor dun acaído sis-
tema ferroviario en Galicia, que
preste un servizo eficiente para o
transporte de persoas e viaxeiros,
capaz de ser asemade pulo para a
actividade económica xeral e o ar-
tellamento territorial do país, non
abonda co AVE nin coa mellorada

actual rede convencional. Necesi-
tamos o AVE e unha non só ano-
vada, senón tamén nova (por máis
amplía e espallada) rede para os
transportes ferroviarios de veloci-
dade menor.

ANTES OU DESpOIS DA
DEmANDA

Outro asunto de debate é ese
de que en Galicia nunca chegará a
formarse una demanda de servizos
ferroviarios abondo importante
como para xustificar as inversións
nun AVE. É una verdade a medias.
Porque o que se pretende co ten-
dido dunha liña de alta velocidade
a Galicia é, precisamente, darlle
pulo ás potencialidades do país, in-
cluída nelas a demanda do servizo
de transporte de viaxeiros. Vale
dicir: a inversión no AVE a Galicia
non se concibe neste caso como
unha resposta a una situación pre-
via de conxestión dos sistemas de
transporte alternativos (incluído o
ferroviario convencional), senón
como peza dunha política de des-
envolvemento rexional, que ha de
poñer en valor demandas poten-
ciais, aínda que non sexan (previa-
mente) explícitas. Esta é a esencia
dunha política de desenvolve-
mento, que os seus críticos siná-
lana de vez en vez como simple
“retórica”. Pero as políticas de des-
envolvemento, por definición, non
poden ser outra cousa. 

Pola contra, de non aceptarse
que as inversións no sistema de
transportes poden ser utilizadas
como pezas (incluso estratéxicas)
das políticas de desenvolvemento,
resultaría que só serían practica-
bles nas áreas máis desenvolvidas
e de maior renda por habitante,
nunca como arietes contra a súa
carencia. O corolario é que rexións
como Galicia, en comparación con
outras máis desenvolvidas de Es-
paña ou de Europa, nunca pode-
rían aspirar a derrubar as
limitacións estruturais do atraso.
Desde lodo, nunca utilizando como
comodín as políticas de moderniza-
ción do sistema de transportes.
Case poderían ser, pois, os instru-
mentos dunha política de desenvol-
vemento?
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Como engadido a este epí-
grafe permítaseme só un recorda-
torio: cando comeza a construírse
a liña ferroviaria de alta velocidade
Madrid-Valencia, a demanda ex-
presa de transporte de viaxeiros
por tren en tódalas formas, ascen-
día a 768.494 viaxeiros por ano. O
primeiro ano completo que circulou
o AVE por esa liña transportou el só
1.683.772 viaxeiros. O novo tren de
alta velocidade amosou, xa que
logo, unha notoria capacidade para
xerar novas demandas. Cal será o
efecto sobre a demanda de trans-
porte de viaxeiros por tren entre
Galicia e Madrid unha vez que poda
empezar a prestar servizo o AVE
tamén aquí?

En calquera caso, hai que dicir
que, en Galicia, cando falamos do
tren estamos a falar de futuro. Non
só de atender problemas de con-
xestión das outras modalidades de
transporte, senón da cobertura de
necesidades que aínda non están
sendo atendidas, e que resulta in-
escusable atender dentro dunha
política acaída de desenvolve-
mento rexional. Negarnos iso sería
condenarnos a seguir á espera dos
designios dun destino alleo á nosa
vontade, cando o que nós reclama-
mos é poñer en mostra a potencia-
lidade do noso autogoberno, que se
en algo ha de consistir será, preci-
samente, en trazar plans para a
conquista dun porvir mellor.

FORZA pOLíTICA

No período 2004-2011 investí-
ronse 2.366 millóns de euros na
modernización das infraestruturas
ferroviarias en Galicia. O 83,5%

desa cantidade levounos o tramo
Ourense-Santiago, habilitado para
alta velocidade, que forma parte do
corredor de conexión con Madrid, e
o seu través, coa rede europea de
alta velocidade. O volume tan ele-
vado desas inversión foi posible
acadalo grazas ó esforzo sostido
dos gobernos de España, grazas ó
que as inversión en Galicia durante
eses anos nunca baixaron do 6%
do total das realizadas en España.
O goberno actual xa fixo público o
seu compromiso de mantelo es-
forzo inversor en materia de alta ve-
locidade ferroviaria. É un
compromiso de gran importancia. A
súa creba tería gravísimas conse-
cuencias para Galicia.

O que aínda falla é que na
propia Galicia se forme un con-
senso político, social e institucional
abondo amplío para que eses com-
promisos teñan traslado de futuro

e, no anos que veñan, se podan ir
estendendo ó resto da rede ferro-
viaria. É especialmente magoante
que o debate entre políticos en Ga-
licia arredor do ferrocarril, distraera
durante moito tempo a atención
sobre cuestións de interese menos
que secundario. Tampouco é re-
confortante a ausencia de proxec-
tos empresariais ou debates
académicos sobre o aproveita-
mento das oportunidades que o fe-
rrocarril pode brindar a Galicia no
inmediato futuro. Dispor de defini-
cións asentadas nestes ámbitos
sería de gran utilidade para evitar
aquelas outras daniñas situacións.

Anótese, con todo, que a debili-
dade, por non dicir frivolidade, do de-
bate político e a ausencia dos
debates empresariais e académicos
arredor do ferrocarril en Galicia, rés-
tanlle ó país a forza política que lle
viría máis que ben para defendelo. 
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O desenvolvemento das
novas infraestruturas é importante
para todas as comunidades autó-
nomas, e por suposto tamén para a
comunidade galega, dentro destas
infraestruturas, as ferroviarias unha
vez modernizadas, ocupan o papel
principal, xa que son as que consti-
túen dentro do sistema público para
o transporte de masas, o método
ou modalidade de transporte con
máis calidade e polo tanto, capaces
de facer que o cidadán deixe de
usar o seu vehículo privado.

En Galicia existe unha preo-
cupación  sobre a construción, o
deseño e a continuidade das obras
do AVE, xa sexan as de acceso á
meseta ou as de comunicación in-
terior, que segundo vimos e escoi-
tamos están pendentes da
dispoñibilidade económica, e nunha
época de crise  como a actual se fai
particularmente difícil a súa execu-
ción ou terminación.

A culminación das vías de alta
velocidade e de acceso a Galicia
non é motivo para que non se ana-
lice o transporte galego, razón pola
que podemos e debemos realizar
algunhas reflexións e considera-
cións sobre o seu deseño e futuro.

O AVE a Galicia, é importante,
pero non é o único que necesitamos,
tamén é necesario a implantación
dunha auténtica política de transpor-
tes que potencie a intermodalidade,
e como veremos máis adiante, o
aproveitamento das novas infraes-
truturas do Ave dentro de Galicia,
para que por medio dun proxecto de

adaptación que contemple a crea-
ción das estacións necesarias, se
poña en funcionamento un SER-
VIZO DE CERCANÍAS de calidade
onde se estime necesario. A este
respecto convén recordar que a
nova infraestrutura do eixe Atlántico
é de Velocidade Alta (200 Km./h.) e
explotación mixta, polo que se non
se inclúen as cercanías quedará in-
frautilizada pola súa gran capaci-
dade de asumir tráfico de trens, o
cal, a sociedade non o pode con-
sentir, xa que por un lado é unha in-
fraestrutura dun custo moi elevado,
e por outro, débese esixir o seu má-
ximo aproveitamento para beneficio
do cidadán. Para que non haxa dú-
bidas sobre se isto é posible, dirase
que estaríamos esixindo o mesmo
que está en funcionamento, dende
fai anos, entre Valencia e Castellón.
Non é suficiente co desenvolve-
mento da infraestrutura AVE, tamén
é imprescindible deseñar unha polí-
tica de transportes, de usos e de ne-
cesidades, a cal comeza por
considerar a todos os medios de
transportes en xeral e aos públicos
en particular.

É preciso recordar que Galicia
é a única Comunidade Autónoma
que aínda non dispón dun sistema
de cercanías, nin de sistemas de
transportes metropolitanos. Cida-
des como Vigo ou A Coruña que
ocupan un posto prioritario entre as
20 cidades máis poboadas de Es-
paña, e incluso que elevan o seu
ranking cando consideramos as
súas áreas xeográficas ou o en-
torno metropolitano, non dispoñen
de sistemas de transportes públicos

de masas, véxase, sistemas de cer-
canías, metropolitanos ou simila-
res, e que xa existen en cidades do
seu mesmo carácter poboacional, e
incluso noutros inferiores.

Nestas áreas xeográficas
existe unha dificultade para trasla-
darse ás zonas limítrofes de 20/30
Km., e en moitos casos é imposible
realizar os desprazamentos en
transporte público coas frecuencias
necesarias, tendo que recorrer a
desprazamentos en vehículos pri-
vados,  xerando unha saturación
dos espazos urbanos, dos accesos
ás cidades, e cuns custos altísimos
para o tecido produtivo cada vez
que se paraliza a circulación do trá-
fico por calquera tipo de incidencia,
co empobrecemento que iso supón
para a comunidade.

O acceso ós sistemas AVE é
importante, pero non resolve todos
os problemas, tamén  é necesario
o transporte público urbano ou inte-
rurbano en áreas xeográficas den-
samente poboadas, ou incluso en
zonas cunha poboación dispersa
como é o caso de Galicia, e máis
concretamente na área da costa
atlántica galega, que é a zona na
que se produce unha maior con-
centración urbana e poboacional.
Estas áreas xeográficas requiren
sistemas de transporte públicos de
masas, xa que son os que poden
funcionar como elemento dinami-
zador da economía. 

Entón a pregunta é, cómo se
pode desenvolver o transporte de
cercanías?  
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O AVE E A POLÍTICA DE TRANSPORTES EN GALICIA
Cándido Rodríguez Graña

O debate partidario sobre o AVE está impedindo en Galicia o necesario debate sobre unha política de transportes. Así,
aspectos claves como a posta en funcionamento duns servizos de cercanías de calidade non aparece de ningures
cando Galicia é a única Comunidade Autónoma española que aínda non dispón dun sistema de proximidade nin dun
sistema de transporte metropolitano.



As respostas poden ser va-
rias, aínda que podemos especifi-
car algunhas opcións:

1) Utilización das vías en des-
uso, pola implantación das novas
infraestruturas AVE.

2) Construción de novas vías
para uso especifico como rede de
proximidade.

3) Utilización polivalente das
vías de nova construción de veloci-
dade alta.

Para chegar a unha conclusión
sobre cal é a solución máis idónea,
ou incluso a máis eficiente, débese
de facer unha análise seria e profe-
sional das diferentes alternativas ou
posibilidades, xa que doutro modo
produciríase unha dispersión de
ideas e co tempo unha dispersión
dos proxectos ou das inversións,
polo tanto, é imprescindible “PLANI-
FICAR” as infraestruturas e o trans-
porte, e iso debe realizarse desde

Galicia, porque é aquí onde somos
coñecedores dos problemas e onde
debemos buscar a solución máis óp-
tima, máxime nos tempos actuais e
cando as dispoñibilidades económi-
cas son menores. 

Por todo iso, se analizamos as
diferentes opcións podemos afir-
mar:

A utilización das vías actuais,
primeira opción, para o tráfico de
proximidade, ten a súa dificultade,
xa que estas foron deseñadas no
século pasado e presentan un tra-
zado obsoleto e nada adecuado
para os sistemas modernos de
transporte, nos que se esixe cali-
dade e eficiencia. Presentan un tra-
zado difícil e están construídas en
vía única e maioritariamente sen
electrificar. Esta solución, de reutili-
zar as vías para cercanías, pre-
senta inconvenientes, un deles é o
de que nunca poderíamos ofrecer
un servizo de calidade, xa que isto
require un trazado en vía dobre e a

poder ser electrificada, xa que son
os sistemas que ofrecen maior ga-
rantía de seguridade, de fiabilidade
y de homoxeneidade para as fre-
cuencias dos trens. O problema
agrávase na nosa comunidade
onde a orografía e as zonas arbó-
reas xeran grandes inconvenientes
para a explotación ferroviaria en vía
única. En consecuencia, se aposta-
mos por esta solución, apostamos
por unha infraestrutura  obsoleta,
que finalmente será deficitaria e
con difíciles perspectivas de futuro.
Esta  solución  vai  contra a lóxica
do transporte de cercanías e non
poderíamos gozar do que xa dispo-
ñen outras comunidades autóno-
mas dende fai máis de 30 anos. En
calquera caso, o máis grave e que
fai inviable esta opción é que, se o
90% dos viaxeiros do eixo Atlántico
pasaran a circular pola nova in-
fraestrutura, os usuarios restantes
nunca xustificarán o mantemento
do servizo pola vía actual. 

A segunda opción, aposta
por construír novas vías para o
transporte de cercanías, por su-
posto sería unha opción moi válida
de facerse coas debidas condicións
e cos parámetros adecuados, pero
as pregunta que debemos facernos
é, podemos pagala?, é posible
medio ambientalmente?... As res-
postas dependerán dos criterios
que nos impoñamos,  pero é de di-
fícil solución dende o punto de vista
económico e medioambiental polas
características propias  da nosa co-
munidade. Xa vimos a dificultade
que entraña construír unha dobre
vía para a penetración da alta velo-
cidade (tivemos exemplos en Vigo,
Santiago ou A Coruña), e máis  di-
fícil sería realizar un segundo tra-
zado independente para unha nova
dobre vía. Quén se arriscaría a
construír unha segunda dobre vía
para o uso de cercanías? A res-
posta parece clara, suporía un forte
impacto ambiental e de difícil xusti-
ficación económica polo volume de
tráfico do que disporíamos en rela-
ción coa inversión necesaria.

Finalmente, quédanos como
terceira opción, a utilización com-
partida da “rede de velocidade alta”
para uso de ambos medios de
transporte, véxase, alta velocidade
e cercanías, e incluso media dis-
tancia ou rexionais. Para analizar
esta solución debemos recordar
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que as infraestruturas cando se
constrúen para “alta velocidade”
(>250 Km./h), e para  “velocidade
alta” (<250 Km./h) son distintas e
con parámetros técnicos distintos,
sendo precisamente as deste úl-
timo tipo as que se están constru-
índo no corredor atlántico, que é
onde se precisa a rede de proximi-
dade. Substancialmente, podemos
afirmar que, unha infraestrutura
para “velocidade alta” é unha in-
fraestrutura clásica pero de mellor
calidade, e que permite desenvol-
ver maiores velocidades e con me-
llores prestacións de seguridade e
fiabilidade. Esta opción  posible  e
sinxela, pasa por concentrar as es-
tacións actuais e pola construción
doutras alá onde se necesiten, de
modo que se reduza o número
delas e que ao mesmo tempo as de
novo deseño, contemplando en
todo momento a intermodalidade,
conteñan ademais aparcamentos
disuasorios, de forma que poidan
ofrecer un servizo adecuado con
cobertura ao maior número de po-
boacións posibles, incluídos os
asentamentos atomizados. Pola  in-
fraestrutura de “velocidade alta”
que se está construíndo poden cir-
cular os sistemas de transporte de
cercanías, alta velocidade ou trens
rexionais, só dependerá do seu
deseño.

En época de crise hai que
aproveitar os medios e obter o má-
ximo rendemento das infraestrutu-
ras para alcanzar o aproveitamento
óptimo dos recursos públicos.

É absurdo duplicar as infraes-
truturas, isto suporía un maior

custo, e se así o fixéramos poría-
mos en risco a súa rendibilidade, xa
que os pasaxeiros das grandes ci-
dades trasladaríanse polas vías rá-
pidas de “velocidade alta” e o
mercado que quedaría sería mino-
ritario, secundario e insignificante
para alcanzar o rendemento nece-
sario para unha rede diferente de
cercanías.

A solución do uso polivalente
e compartido das infraestruturas,
terceira opción, considérase a máis
eficaz, incluso a súa aplicación non
implica o desaproveitamento das
vías actuais xa que estas pódense
aproveitar e reutilizar para ofrecer
servizo con outro medio de trans-
porte de proximidade, e que tamén
é necesario, xa sexa metro-tren,
tranvía, tren lixeiro, etc. Tecnica-
mente presentan outras caracterís-
ticas, aínda que se están  ben
deseñados, poden ofrecer servizos
públicos diferentes, utilizándose
para aproximar/enlazar ós viaxeiros
en puntos moi concretos coa nova
infraestrutura do eixo Atlántico, des-
eñados dentro do plan de creación
de novas estacións. Estaríamos fa-
lando da INTERMODALIDADE dos
servizos de transporte. 

Exemplos temos noutras Co-
munidades Autónomas que unifica-
ron o transporte urbano absorbendo
as antigas redes de FEVE, transpor-
tes autónomos, e deseñaron ou am-
pliaron as redes onde fose
necesario. Construíronse metros,
tranvías ou metros lixeiros, pero
tamén se reutilizaron as vías para
transportes de cercanías ou de pro-
ximidade.

pLAN DE
TRANSpORTE E
mOVILIDADE

Todas estas  consideracións
son as que debemos realizar para
deseñar un auténtico “Plan de Trans-
porte en Galicia”, por todo isto pode-
mos dicir que o debate non debe ser
só  sobre a alta velocidade que é im-
portante, pero que tamén  debe  cen-
trarse  en  cómo deseñamos o
transporte de Galicia. Debemos im-
plicar a todos os participantes e es-
pecialistas, esquecendo a
reclamación permanente, puntual e
localista, para deseñar un transporte
público  que sexa eficaz e sostible.

Nese debate debe de estar a
sociedade galega ,e sobre todo, a
Xunta de Galicia, que é a que ten
moito que dicir, xa que é a que ten
competencia. Non basta co desen-
volvemento e implantación do billete
combinado, como o que xa existe en
cidades como Barcelona, Madrid ou
Asturias, antes é imprescindible des-
eñar as infraestruturas, reutilizar as
existentes, combinalas e incluso des-
envolver outras de nova creación alí
onde sexan necesarias, e por su-
posto,  sempre  con criterios sociais,
pero tamén con criterios económicos
e de rendibilidade, porque desta
forma  farémolas sostibles e podere-
mos ofrecer o mellor servizo público
que nos demanda a sociedade.

O non desenvolvemento deste
Plan de Transportes implicará a utili-
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Proxecto de Herreros Arquitectos para unha estación intermodad para Santiago de Compostela



zación permanente do transporte pri-
vado e constituirá unha penalización
para a economía  galega. Outras co-
munidades autónomas entendérono
e fixérono, levan anos desenrolando
plans de transporte e de estruturación
do territorio. Exemplos recentes té-
molos no desenvolvemento do se-
gundo “Plan de Mobilidade do
Goberno Vasco” que pretenden apro-
bar este mesmo ano, e no que entre
outros obxectivos, están os de ofre-
cer un servizo de transporte público a
todas as cidades da comunidade au-

tónoma maiores de 5000 habitantes,
e ofrecer estes servizos cunha fre-
cuencia de media hora, optimizando
ao mesmo tempo todos os medios de
transporte e incluso incompatibili-
zando algúns, dándolle prioridade ós
transportes de masas como son os
transportes ferroviarios, xa sexan cer-
canías, metropolitanos, metro ou
tranvía.

O obxectivo final que debe-
mos alcanzar é conseguir unha op-
timización dos medios de

transporte, desenvolver un trans-
porte público sostible e mellorar a
economía no consumo de enerxía
ó alcanzar un desenvolvemento
medioambiental, porque entre ou-
tras cousas, así nolo impón a Unión
Europea no segundo “Libro Blanco
do Transporte Europeo”, publicado
o 28 de marzo del 2011, e no que
se definen estes criterios de soste-
nibilidade e de mellorada eficiencia
enerxética do transporte, e que de-
bemos desenvolver nos próximos
20 anos, no horizonte do ano 2030.          
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O 2012 aparece como un ano
que pode ser definitivo para o sec-
tor público naval galego. Como ben
sinalan os portavoces sindicais, e
recollen os principais periódicos de
Galicia, “A situación non é compli-
cada, é crítica. Levo 39 anos na
empresa” –NAVANTIA, empresa
que resulta da fusión dos antigos
estaleiros BAZÁN e ASTANO– “e é
a peor que recordo, por falta de tra-
ballo e a situación política e finan-
ceira [...] o mes de xuño
empezaremos a ter problemas
tanto o cadro de persoal directo
como o auxiliar” (LA VOZ DE GALI-
CIA, 23.01.2012). Este mesmo dia-
rio facíase eco da situación
económico-financeira de NAVAN-
TIA que “pechou o 2011 cunhas
perdas de 80 millóns de euros e
unha débeda acumulada –en parte
polas demoras do Ministerio de De-
fensa en pagar os seus barcos– su-
perior ós 3.000 millóns de euros”
(Ídem).

UN SECTOR pÚbLICO
INDUSTRIAL ESTRATÉXICO

Aínda que é de sobras coñecido
non resulta banal recordar que o sec-
tor público naval de Galicia, concen-
trado case exclusivamente na ría de
O Ferrol –en torno ós antigos estalei-
ros citados– chegou a contar cun per-

soal superior ós 13.500 traballadores
–só en empregos directos– altamente
cualificados, ser un referente mundial
na construción naval –especialmente
de grandes cargueiros e petroleiros–
,  tamén fabricar produtos navais cun
moi alto nivel tecnolóxico e valor en-
gadido –transbordadores, quimiquei-
ros, buques de apoio,
oceanográficos, etc.– e ter un empra-
zamento estratéxico e privilexiado
para o desenrolo da actividade de
construción naval.

Por outra parte, e dende o punto
de vista da empresa pública, compre
reflectir que “a construción, repara-
ción e modernización de buques en
España conta cunha ampla tradición
no sector público empresarial, no que
a Empresa Nacional Bazán de Cons-
trucións Navais Militares S.A.
(BAZÁN) e Estaleiros Españois S.A.
(AESA) foron historicamente os prin-
cipais protagonistas, contribuíndo a
crear e manter un sector produtivo
destacado no desenrolo económico
español” (INFORME DE FISCALIZA-
CIÓN DO PROCESO DE REORDE-
NACIÓN DAS EMPRESAS
ESTATAIS DO SECTOR DA CONS-
TRUCIÓN NAVAL PRODUCIDO DU-
RANTE O PERÍODO 2000-2006.
BOE 5 de agosto de 2011). Un sector
público naval que, en Galicia, se vería
ampliado na década dos sesenta
cando o INI adquirira o 60% do capi-
tal de Estaleiros e Talleres do Nor-
oeste, S.A. (ASTANO) e o 100% do
capital de Fillos de J. Barreras, S.A.

(BARRERAS) que, estaba en situa-
ción de creba técnica. 

Por todo o reflectido o sector pú-
blico naval de Galicia –nucleado ba-
sicamente en torno aos estaleiros
ferroláns de BAZÁN e ASTANO, pero
co aporte temporal da viguesa de BA-
RRERAS– tivo un papel destacado
tanto na actividade produtiva indus-
trial autonómica como na española. 

A RECONVERSIÓN DOS
GRANDES ESTALEIROS
pÚbLICOS

Unha vez superada a crise pe-
troleira do ano 1973 e coa apertura
do canal de Suez,a navegación ma-
rítima  a actividade no sector de
construcción naval empezaría a de-
clinar e tería un punto de non retorno
coa aplicación do “Plan de bases
para a reconversión do sector de
construción naval” (R.D. 1271/1984,
de 13 de xuño, SOBRE MEDIDAS
DE RECONVERSION DO SECTOR
DE CONSTRUCIÓN NAVAL. BOE,
4 de xullo 1984) que estableceu
como “obxectivo básico da recon-
versión do sector o chegar a dispor
dunha industria de construción naval
capaz de competir con éxito nas
condicións cambiantes do mercado
e de captar a maior cota posible do
mesmo” (Ídem). 
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O SECTOR PÚBLICO NAVAL DE GALICIA
Manuel García González

Dende o punto de vista da EMPRESA PÚBLICA o sector público naval de Galicia pode ser considerado, por mor dos
seus resultados, tanto a nivel de negocio como de actividade e de emprego, como “eficiente” e aí están os resulta-
dos obtidos nos últimos tempos cos portaavións para Tailandia, as fragatas para Noruega e os portaeronaves para Aus-
tralia.  Se este sector chegou a ter un cadro de persoal superior ós 13.500 traballadores directos e 45.000 de auxiliares,
ocupando un lugar prominente na industria naval española e europea, na actualidade cun persoal de pouco máis de
2.000 empregados directos e uns 4.500 en auxiliares, ten  perdas por mor de unha situación comercial marcada pola
volatilidade dos pedidos -retraio no pago do Ministerio de Defensa das fragatas e outros barcos construídos para a
Mariña Española- que levan a que o seu futuro sexa máis que incerto.



Un sector que aparecía dividido
“nos dos subsectores seguintes: a)
Grandes estaleiros, b) Medianos e pe-
quenos estaleiros” (Art. 2º. R.D...) cuxa
reconversión quedaba enmarcada
dentro do chamado “Plan de bases
para a reconversión do sector de cons-
trución naval” (Art. 6º R.D...) e que aco-
llía os respectivos plans subsectoriais
correspondentes ós grandes estaleiros
e ós medianos e pequenos estaleiros.
Neste marco o sector público naval ga-
lego, composto por BAZÁN e AS-
TANO, incluídos dentro do subsector
de grandes estaleiros e H.J. BARRE-
RAS nos pequenos e medianos, es-
taba suxeito á obriga por parte
daquelas de presentar os respectivos
programas individuais de reconversión
(Art. 8º). Programas que deberían in-
cluír medidas de caracter fiscal –“Os
programas presentados polas empre-
sas preverán un plan de saneamento e
capitalización que permita, previo sa-
neamento financeiro, unha capitaliza-
ción axeitada, de xeito que ó final do
período de reconversión [...] lógrese
unha estrutura de pasivo axeitada, es-
timándose por tal aquela na que os
fondos propios sexan equivalentes ó
valor do inmobilizado neto” (Art. 12º.1,
R.D...)–, axudas á produción –“As em-
presas titulares de estaleiros para a
construción de buques de casco de
aceiro de máis de 100 toneladas mé-
tricas de rexistro bruto terán dereito a
percibir, con cargo ós Orzamentos Xe-
rais do Estado, as axudas económicas

que se regulan [...]” (Art. 15, R.D...)– e
medidas laborais –“Os programas que
elaboren as Empresas, no marco dos
plans subsectoriais previamente apro-
bados, deberán incluír a determinación
dos cadros operativos, as accións de
regulación de emprego de todo orde
necesarias para o axuste das mesmas
e o seu calendario de aplicacións” (Art.
31.1º, R.D...) –.

Este plan de bases, que era un
plan de axuste do naval en toda
regra, dou paso aos ”plans subsecto-
riais para a reconversión dos grandes
estaleiros públicos” (outubro 1984) e
os respectivos “plans de reconversión
empresarial” –con negociacións fra-
casadas entre o goberno central e o
movemento sindical representativo
(UGT, CCOO, ELA-STV) e conflitos
de competencias entre os Goberno
autónomos e o Goberno español do
que non dou conta por non saír da in-
tención deste artigo que se centra no
papel da empresa pública no sector
naval–. Resumindo, subliñar que os
plans subsectoriais centráronse fun-
damentalmente en fixar unha impor-
tante redución da capacidade
produtiva dos grandes estaleiros pú-
blicos cunha fortísima redución de
emprego:á 13.913 en dous anos.

A xustificación macroeconómica
a esta estratexia por parte das autori-
dades españolas estaba na situación
do mercado, en que segundo eles “o

desequilibrio a nivel internacional
entre a oferta e a demanda no sector
da construción naval, producido fai
máis de dúas décadas” –anos 70–
“por un incremento da capacidade de
produción moi superior ás necesida-
des do mercado, dou lugar a impor-
tantes distorsións da competencia
entre os Estados con notable retro-
ceso no nivel de prezos, cuxa caída
no caso dos estaleiros europeos,
chegou a situalos por debaixo dos
custos fixos [...]. Para adaptar a oferta
á demanda e con iso corrixir o des-
equilibrio sinalado, no ámbito da
Unión Europea ditáronse normas de
diverso rango para posibilitar a través
de axudas dos poderes públicos,
nuns casos de carácter conxuntural
(axudas de funcionamento) e outros
de carácter estrutural (axudas de re-
estruturación), a adaptación das es-
truturas produtivas dos Estados
membros ás condicións do mercado,
de xeito que a partires desta adapta-
ción as Empresas do sector puideran
desenvolver a súa actividade de xeito
competitivo sen apoio estatal algún”
(INFORME DE FISCALIZACIÓN
DOS RESULTADOS DA APLICA-
CIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE
COMPETITIVIDADE (PEC) 1995-
1998 NA SOCIEDADE ESTATAL ES-
TALEIROS ESPAÑOLES, S.A.
(AESA). BOE 6 de xullo 2002). 

En termos xerais e en canto “ós
resultados conseguidos” –polo sector
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público naval español– estes “foron
dispares: a capacidade de produción
reduciuse en termos previstos, pa-
sando de 1.000.000 TRBC (Tonela-
das de Rexistro Compensado) en
1984 a 445.000 TRBC en 1986, os
cadros de persoal experimentaron
unha redución lixeiramente superior á
programada; a produción foi moi infe-
rior á prevista, a produtividade non
acadou os índices estimados; e en
materia de saneamento financeiro e
capitalización das Empresas o in-
cumprimento foi xeneralizado” (Ídem).

O incumprimento dos obxecti-
vos fixados inicialmente propiciou que
a reestruturación tivera distintas fases
sen que, de ningures, foran quen de
resolvelos problemas profundos do
sector. “Respecto ós resultados do
proceso de reestruturación, o peche
do exercicio de 1994, termino desta
terceira fase, na que proseguiu a re-
dución de persoal, a situación xeral
do sector rexistraba un notable retro-
ceso con relación á de partida, tendo
experimentado un considerable des-
censo a produción e o índice de pro-
dutividade, e acusado un notable
deterioro da situación financeira”
(Ídem).

OS ESTALEIROS pÚbLICOS DE
GALICIA NA RECONVERSIÓN
DO SECTOR NAVAL

No que fai referencia ós estalei-
ros públicos de Galicia o plan de
bases reflectido, xunto cos posterio-
res plans subsectoriais dos grandes
estaleiros, plans de reconversión e
estratéxicos –moi especialmente a
Directiva 90/684/CEE do Consello, de
21 de decembro de 1990, sobre axu-
das á construción naval, o Regula-
mento 3094/95 do Consello, de 22 de
decembro, tamén sobre axudas á
construción naval, e o Regulamento
(CE) número 1013/97 do Consello, de
2 de xuño de 1997, sobre axudas a
determinados estaleiros en curso de
reestruturación, directivas comunita-
rias que, en esencia, prohibían as
axudas estatais– foron o marco xurí-
dico ”que, entre outras medidas rece-
sivas, obrigou a BAZÁN a abandonar
a construción de buques mercantes,
cos que completaba a súa carga de
traballo. Esta situación provocou un
exceso de capacidade produtiva, que

obrigou a realizar un proceso de via-
bilidade mediante accións encamiña-
das a reconsiderar a estrutura da
empresa e a adaptala ás necesida-
des futuras (redución de capacidade,
axustes de persoal, modernización de
medios, melloras de prazos e custos
de produción, así como incremento
da capacidade de enxeñaría) aínda
que non se chegaron a acadar os re-
sultados previstos” (INFORME DE
FISCALIZACIÓN DO PROCESO DE
REORDENACIÓN...). Entre outras
consecuencias esas medidas de re-
conversión –plans de axuste tomados
co gallo da profunda crise do sector–
levaron por unha parte a que o cadro
de persoal de BAZÁN se vira redu-
cida en 3.500 empregos (un 60%),
que ASTANO perdera uns 3.700 em-
pregos (70%), e por outra, que BA-
RRERAS volvera a mans privadas
producíndose, deste xeito, unha forte
mingua do sector público naval de
Galicia, que iniciaría unha imparable
costa abaixo esporeada por sucesi-
vos plans de reestruturación e reor-
denación.

Compre aquí recoller o exposto
en documentos galegos legais sobre
a reconversión naval e os seus efec-
tos sobre os estaleiros públicos de
Galicia. “A reconversión, entendida
como puro recorte da capacidade de
produción, foi especialmente dura, ar-
bitraria e inxusta coa construción
naval galega, especialmente con AS-
TANO. De nada serviron a resisten-
cia dos traballadores nin as
argumentacións emitidas dende os

sindicatos e dende a propia Xunta de
Galicia. Uns e outros expuxéronlle ó
Goberno central que ASTANO non
debería seren a vítima propiciatoria
do axuste, que, se ben a Unión Euro-
pea obrigaba a reducir capacidade,
non apuntaba a ningún estaleiro en
particular e que, entre os grandes es-
taleiros españois, era o que tiña unha
maior experiencia exportadora, o que
construíra e botara os máis grandes
barcos do mundo dende a grada e
que ofrecía un mellor balance produ-
tivo nos anos anteriores ó axuste. Era
o único estaleiro español que cons-
truíra un buque de transporte de
gases licuados, o primeiro en operar
con éxito na tecnoloxía offshore e o
que reducira máis o seu persoal entre
1975 e 1984 [...]. O estaleiro de Per-
lío (Fene) foi sometido a un durísimo
plan de axuste, que comezou a diluír,
primeiro, e facer desaparecer progre-
sivamente, despois, a súa personali-
dade empresarial dentro do
conglomerado da División da Cons-
trución Naval do INI (Antigos Estalei-
ros Españois), no que os seus
principais competidores (A Naval de
Sestao e Estaleiros de Porto Real)
copaban os postos directivos, feito do
que se aproveitaron para facer de AS-
TANO a vítima propiciatoria da cons-
trución naval española” (LEI DA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE
GALICIA 4/2010, de 23 de xuño, DE
FOMENTO DO SECTOR NAVAL .
DOG 126, 5 de xullo de 2010). Como
dixen antes, ASTANO “sufriu un fortí-
simo axuste laboral, e pasou dos
6.500 traballadores, en sucesivas
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fases a só uns mil a comezos da dé-
cada dos noventa, e, por outra parte,
foi inhabilitando para a construción
naval tradicional. A súa oferta debería
limitarse só a producción de artefac-
tos off-shore un mercado moi esi-
xente dende o punto de vista
constructivo, dominado polos deman-
dantes que fixan elevados estánda-
res de calidade derivados das
especiais e esixentes condicións de
traballo do mercado off-shore; un
mercado, xa que logo, no que é moi
difícil operar en beneficios para os
novos ofertantes e que esixe unha
forte peaxe de entrada, que ASTANO
tivo que pagar a xeito de importantes
perdas ó longo de toda a década dos
anos noventa” (Ídem). 

No ano 1993 BAZAN diversifi-
caría a súa actividade orientada a
liñas vinculadas con tecnoloxía de
dobre uso, militar e civil, destacando
na fabricación de turbinas de vapor
para centrais eléctricas convencio-
nais e nucleares. Tamén se potencia-
ría o mercado de reparacións, que
dende o ano 1903 estaba conside-
rado como  liña de traballo indepen-
dente, construíndose portaavións
para Tailandia. No ano 1999 aproba-
rase un plan de empresa que incluía
unha reducción de planeilla de 1.500
traballadores e que parecía dar un
novo impulso a BAZAN que conse-
guiría, no ano 2000, un contrato con
Noruega para a construcción de cinco
fragatas e que situaba a BAZAN
como estaleiro punteiro na industria
naval internacional. Estaleiro que, en
xullo do 2000, integraríase con AESA,
onde xa estaba ASTANO, dando
lugar a creación dunha nova compa-
ñía naval denominada EMPRESA
NACIONAL BAZAN DE CONS-
TRUCCIONS NAVAIS conformando
o décimo (10º) grupo naval mundial
con unha planeilla de 11.700 traballa-
dores cubicados en 12 centros. Esta
fusión supón en Galicia o artella-
mento do sector público naval en
base a unión dos estaleiros de
BAZAN e ASTANO nunha soa em-
presa con mais de 4.000 empregos
que, despois dun período de afianza-
mento, pasaríase a chamar IZAR. 

Durante o ano 2001 negociarí-
ase un PLAN DE EMPRESA, debe
destacarse, viuse acompañado do
“Acordo Marco coas organizacións
sindicais de 23 de marzo de 2001,
que perseguía a consolidación indus-
trial de IZAR e a súa rendibilidade

económica e financeira consonte ó
Plan de Empresa aprobado previa-
mente” (Ídem). Plan de Empresa que,
como é ben sabido, sería parcial-
mente recusado pola Comisión Euro-
pea –que consideraba que unha
parte das axudas aprobadas vulne-
raba o Tratado da UE polo que debe-
rían ser reembolsadas pola
sociedade beneficiaria (IZAR)– o que
obrigaría a unha revisión das axudas
inicialmente aprobadas. 

bALANCE FINAL DA
RECONVERSIÓN: UN
FUTURO INCERTO

Dende o punto de vista empre-
sarial a reestruturación foi un rotundo
fracaso como demostran os feitos se-
guintes: 1. Durante os curtos anos de
existencia IZAR (2001-2005) acumu-
lou perdas continuas –unhas perdas
acumuladas en 2003 de 478 millóns
de euros e de 396 millóns de euros
no 2004– (Ídem), 2. Perdas que pro-
vocaron desequilibrios patrimoniais
que se resolveron con reducións de
capital – que significaron a súa min-
gua como empresa–, 3. Enfronta-
mentos coa Comisión Europea por
mor das axudas estatais concedidas
que foron consideradas por aquela
“incompatibles co mercado común”, e
que remataron coa notificación de
sancións que se transformaron en
obrigas para IZAR –devolver a axuda
outorgada cos xuros respectivos–, 4.
Unha redución do cadro de persoal
da industria pública naval (ACORDO
MARCO SEPI/IZAR E ORGANIZA-
CIÓNS SINDICAIS SOBRE IZAR,
decembro 2004) que en Galicia que-
daría nun cadro laboral de pouco
máis de 2.000 empregados.

Fracaso que levaría á disolución
de IZAR (2005) –unha disolución que
custaría, por compensación de per-
das e reposición de patrimonio, máis
de 430 millóns de euros– e a súa pos-
terior transformación –previa consti-
tución dunha sociedade intermedia
NEW IZAR S.L.– en NAVANTIA, S.A.
(2005), cuxo único accionista será a
SEPI, que agora integrará, nunha di-
rección única, ás antigas factorías de
ASTANO e BAZÁN, e que nacería
cun cadro de persoal de 2.016 em-
pregados. A nova empresa, o novo
estaleiro, nacería aínda así cunha li-

mitación moi importante: froito das
negociacións coa Comisión Europea,
co gallo das axudas públicas recibi-
das, o goberno español aceptaba que
NAVANTIA non podería facturar
como obra civil máis do 20% do vo-
lume global de negocio e deica o ano
2015.

Dixen ó principio que o ano
2012 –logo de sete anos de activi-
dade– aparecía como decisivo para o
futuro de NAVANTIA tanto polas
malas perspectivas comerciais –au-
sencia de pedidos– como pola débil
situación patrimonial –débeda acu-
mulada–. En realidade, e dende a súa
creación NAVANTIA –coa excepción
do ano 2009– non deixou de arrastrar
perdas a pesares de que os inicios
aparecían como moi prometedores.
“NAVANTIA, nacida a principios de
marzo do 2005, cumpre o seu pri-
meiro ano de operacións en plena ac-
tividade e con boas perspectivas de
carga de traballo. Todos os seus es-
taleiros (Ferrol e indirectamente Fene,
Cartagena, Puerto Real, San Fer-
nando e Cádiz) manteñen carteiras
de pedidos que aseguran a activi-
dade laboral do grupo público nos
próximos anos” (FUNDACIÓN CAIXA
GALICIA: A Economía Galega. In-
forme 2005). Unha actividade que
confirmaba algo moi importante
dende o punto de vista empresarial,
como que “a experiencia dos estalei-
ros ferroláns coas armadas española,
norueguesa e australiana, e o éxito
internacional que comporta a capta-
ción de produtos tan sofisticados con-
firma o recoñecemento internacional
dos estaleiros ferroláns, da súa enxe-
ñaría e competitividade” (FUNDA-
CIÓN CAIXA GALICIA: A Economía
Galega. Informe 2008). Unha posi-
ción no mercado que, aínda así, non
podía ocultar unha dura realidade que
“o grupo NAVANTIA continúa a bor-
dear o principio de rendibilidade. Des-
pois dun exercicio 2007 –primeiro cun
peche positivo aínda que simbólico
desde a reconstitución do grupo a
partir de IZAR en 2005– o correspon-
dente a 2008 prevíase negativo aínda
que a magnitude das perdas se esti-
maba moderada. A dirección do
grupo atribuíalle o signo dos resulta-
dos previsto á elevación do prezo das
materias primas (aceiro e cobre, prin-
cipalmente). Fontes externas prefiren
relacionalo cun presuposto apurado
dos contratos internacionais a prol de
asegurar o seu atractivo na pugna in-
ternacional pola súa captación”
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(Ídem). Unha realidade que evidencia
unha situación límite marcada pola in-
certeza e conxunturalidade dos pedi-
dos (demanda) e a forte competencia
internacional que obriga a apurar ó li-
mite os prezos (oferta). Unha situa-
ción límite e “inquietante para os
grandes estaleiros ferroláns” (FUN-
DACIÓN CAIXA GALICIA: A Econo-
mía Galega. Informe 2010) que
conforman o sector público naval de
Galicia.

ALGUNhAS CONSIDERACIÓNS
FINAIS SObRE O SECTOR
pÚbLICO NAVAL DE GALICIA

Compre agora pararse a refle-
xionar en como se chegou á situación
actual, especialmente en cales foron
as causas polas que o sector público
naval de Galicia, unha vez pasada a
crise petroleira, non foi quen de apro-
veitar para a súa recuperación o auxe
económico que se viviu na década
dos noventa e que tamén chega a
Galicia. Como xa foi reflectido en nú-
meros anteriores de CLARIDADE, na
fase expansiva dos noventa “os inter-
cambios internacionais comerciais
multiplícanse turrando do transporte,
especialmente do transporte marí-
timo. A entrada en escena con
enorme forza de China e outros paí-
ses asiáticos, xunto co auxe do co-
mercio mundial entre os EEUU, Asía,
a UE, e no interior da propia, UE25,
dan lugar a grandes intercambios co-
merciais que teñen no transporte ma-
rítimo o seu principal instrumento de
apoio por presentar unha serie de ca-
racterísticas, especialmente a que fai
referencia ó menor custo que o fan
máis rendible que outros medios de
transporte como é a estrada, por
exemplo.  Loxicamente o auxe do
transporte marítimo trouxo aparellado
un incremento da demanda de bu-
ques e fretes que dou un novo pulo á
industria naval. Unha industria que se
no plano puramente convencional, e
grazas as súas vantaxes competiti-
vas, ós baixos prezos, estaba sendo
liderada case en solitario polos países
asiáticos, con China moi destacada
no primeiro lugar (controla o 42% do
mercado mundial), seguida de Corea
do Sur (un 34,3%). Galicia ten un
nicho de mercado para produtos in-
tensivos en tecnoloxía e altos en valor
engadido –transbordadores, quimi-

queiros, buques de apoio, oceano-
gráficos, etc.– onde debera posicio-
narse a industria naval galega que
non debe competir en baixos salarios
senón en capacidade de innovación
tecnolóxica (I+D+I)” (“O sector naval
galego diante da mundialización” en
“A economía produtiva galega, hoxe”,
CLARIDADE número 5, maio 2008).
Esta conxuntura, de ser debidamente
aproveitada, podería ter sido, para o
sector público naval de Galicia, unha
oportunidade de medrar e manterse
no tempo. Algo que non sucedeu.

Varias son as razóns que expli-
can esta “oportunidade perdida” e que
están perfectamente subliñadas no tra-
ballo anteriormente reflectido (Ídem), e
que afectan tanto á oferta como á de-
manda. Dende o lado da demanda “o
incerto futuro” –a pesares de estar
nese intre a economía mundial nunha
fase expansiva– “de determinadas ac-
tividades produtivas, como pode ser a
pesca, que tiran da industria naval e
que afrontan posibles medidas de
axuste e redución de actividades, en
moitos casos, promovidas polas auto-
ridades públicas nacionais e interna-
cionais, que de levarse a cabo
provocarán a inevitable caída na de-
manda de buques nun mercado xa de
por se cíclico. A situación internacional
tanto do mercado do petróleo, coa alza
imparable no prezo, como do dólar
cunha continua caída no valor cambia-
rio desta divisa internacional, que
segue sendo unha moeda de referen-
cia no mercado mundial” (Ídem) salpi-
caba, como estaba facendo a outros
mercados manufactureiros, á industria
naval retraendo a demanda.

Dende o punto de vista da
oferta, varias factores confluíron en
dificultar a recuperación do sector pú-
blico naval de Galicia, “en primeiro
lugar, a forte competencia internacio-
nal procedente das economías emer-
xentes, que se inicialmente fabrican
buques, e outros produtos navieiros,
de baixo nivel tecnolóxico e valor en-
gadido, axiña estarán en condicións
de competir en igualdade técnica e
comercial provocando desequilibrios
entre a oferta e a demanda mundiais”
(Ídem). Asemade, actúa como factor
de freo a propia natureza do mercado
mundial naval: a pesares de que os
distintos organismos internacionais
se manifestan, e actúan, a prol de li-
beralización comercial –paradigma
da mundialización– na práctica na in-
dustria naval, como en tantas outras
producións, esta pretendida liberali-
zación non se cumpre, "o funciona-
mento do mercado non é óptimo e
isto débese a prácticas desleais,
entre as que se inclúen prezos pre-
xudiciais e subvencións en varios pa-
íses. Aínda que na UE existe unha
disciplina estrita para a axuda estatal,
internacionalmente non se aplica.
Nalgúns países, mantense unha ca-
pacidade insostible e algúns estalei-
ros aceptan pedidos con perdas
simplemente para enche-las súas
instalacións de produción. As perdas
resultantes provocan novas interven-
cións do goberno para salva-los esta-
leiros da creba, e créase un círculo
vicioso no que o sector europeo da
construción naval afronta numerosos
xeitos de distorsión comercial: dife-
rentes xeitos de subvención directa e
indirecta e outras medidas de apoio,
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practicadas especialmente por un
país construtor importante, con con-
donación de débedas, intercambios
de débedas por accións e eliminación
de xuros por bancos públicos ou con-
trolados polo goberno; prácticas des-
leais de prezos ou dumping; áreas
pouco claras en canto a financia-
mento da construción naval; reservas
do mercado domésticos para estalei-
ros locais, etc." (Ídem).

Pero non só, nin de xeito defini-
tivo, houbo factores de mercado esó-
xenos que dificultaron esa
incardinación do sector público naval
de Galicia na expansión económica
dos anos noventa. Factores internos
interviñeron tamén, e de xeito rele-
vante sen que fora necesariamente ó
maior condicionante, como sucedeu
coa débil aposta por I+D+i dunha in-
dustria naval galega “moi condicio-
nada tanto polas ríxidas orientacións
comunitarias en materia de orzamen-
tos, competencia e mercado interior,
como polo baixo investimento nacio-
nal e autonómico” (Ídem). Importan-
tes tamén son tanto as limitacións nas
infraestruturas, reflectidas nas limita-
cións de espazo nas instalacións, a
non disposición de diques adecua-
dos, instalacións” (Ídem) actualiza-
das. Finalmente, as tensións internas
coas industrias auxiliares derivadas
da adopción pola industria naval dun
fenómeno industrial típico da mundia-
lización: a fragmentación da activi-
dade produtiva que leva a un
crecemento do emprego nas indus-
trias auxiliares en prexuízo do em-
prego nas factoriais centrais.
NAVANTIA chegou a contar cun total

aproximado de 30 empresas auxilia-
res que sumaban un cadro de persoal
(1.900 empregos) que case se equi-
paraba en número ó da factoría cen-
tral (2.000 empregos).

Estes foron, dende a miña pers-
pectiva, os principais factores que in-
fluíron no sector público naval de
Galicia para recuperar o seu lugar no
mercado naval europeo e mundial.
Factores que coadxuvaron a que a si-
tuación actual sexa de moita incer-
teza, algo que se ven arrastrando
dende os últimos cinco anos.

Unha incerteza que podería
seren superada e NAVANTIA recupe-
rar o seu lugar e potencial dentro da
construcción naval e internacional si
se adoptaran medidas como as se-
guintes: 1º Supresión do veto á cons-
trucción civil para a antiga factoría de
ASTANO e negociación con a COMI-
SION EUROPEA, en Bruxelas, do
adiantamento da finalización da pro-
hibición ó ano 2012 xa que agora hai
un reponte do mercado off-shore polo
que resultaría oportuno aproveitar a
conxuntura xa que esta factoría é pio-
neira i especialista neste mercado, 2º.
Poñer en uso os terreos ociosos da
antiga IMENOSA así como as súas
instalacións recuperando o mercado
de enerxía eólica mediante acordos e
consorcios con empresas estranxei-
ras que se desenvolvan neste nicho
de mercado, 3º Potenciar as unidades
de negocio de turbinas e reparacións
mediante, a. A expansión, mediante
unha política comercial agresiva, da
producción de turbinas de propulsión
eólica, e b. A dotación para reparación

dun Dique Flotante de maiores di-
mensións que poida albergar os su-
pergaseiros para o seu carenaxe e
transformación, actividades nas que
NAVANTIA foi líder mundial. Este in-
vestimento sería rentable tanto polo
subministro de carga de traballo que
suporía como pola súa rendibilidade
que permitiría amortizar en poucos
anos o forte  investimento necesario
(140 millóns de euros) –as interesa-
das saídas os medios de comunica-
ción por voceiros gobernamentais que
cuestionan a eficacia e rendibilidade
deste dique aducindo a existencia no
sur de España doutro semellante, pa-
recen esquecer que o tráfico de ga-
seiro discorre polo norte polo que de
non dispor dun axeito sistema de re-
paración en NAVANTIA esta activi-
dade trasladaríase a LISNAVES, o
estaleiro de LISBOA-, 4º Encargaren
a NAVANTIA da construcción de VI
Fragata. A Armada precisa dun relevo
para as fragatas FFG tipo SANTAMA-
RIA que contan cunha antigüidade de
case 30 anos. NAVANTIA está na ac-
tualidade deseñando a Fragata 312 –
mais pequena que a F-100 e do estilo
das noruegas F-310- que substituirá a
aquela polo que, mais cedo que tarde,
terase que acometer este proxecto
polo que sería oportuno axilizar a súa
programación e construcción, e 5.
Todas estas medidas deberán seren
referendadas pola SEPI e polo Con-
cello de Administración de NAVANTIA
o que esixe, con urxencia, o nomea-
mento dun presidente para que sexa
posible programar un proxecto de em-
presa dinámica e rentable que leve a
NAVANTIA ó ocuparen a relevante
posición que historicamente tivo.
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O grupo público INESPAL –do
que formaba parte o complexo de
San Cibrao de Viñas–, que monopo-
lizaba o 100% da produción de alu-
minio español de primeira fusión,
presentaba a finais dos anos oitenta
un panorama empresarial moi posi-
tivo despois de ter coñecido tempos
difíciles. “O grupo público Inespal (In-
espal, Aluminio Español, Alumina
Española) tivo un exercicio moi favo-
rable en 1987, empurrado polas me-
lloras de cotización do metal e o
incremento da demanda que con-
cretara en 1986. A facturación do
Grupo ascendeu no 87 a 91.000 mi-
llóns de pesetas, o que fixo posible
alcanzar por primeira vez beneficios
que se situaron na cifra aínda mo-
desta de 1.700 millóns de pesetas.
As cifras proxectadas para 1988 me-
lloran aínda ás alcanzadas no 87, a
pesar da paralización das instala-
cións de San Cibrao, que a empresa
avaliou nunhas perdas de 11.000 mi-
llóns de pesetas. 

No presente ano 1989 a produ-
ción española de aluminio primario al-
canzará a cifra máxima de 360.000
toneladas, superando desta maneira
a capacidade máxima instalada que
é teoricamente de 350.000 tonela-
das/ano. A produción prevista para
1989 representa o 10% da produción
europea de aluminio primario. Toda
esta produción obtense, como é sa-
bido, en Galicia (San Cibrao-Lugo, In-
espal-A Coruña), se exceptuámo-la
factoría de Inespal en Avilés. Como
mostra do bo momento que atravesa
Inespal, grupo empresarial que mo-
nopoliza o 100% do aluminio español
de primeira fusión, cómpre sinala-lo

feito de que os beneficios deste grupo
ascenderon a 7.200 millóns de pese-
tas, no primeiro trimestre de 1989.

É oportuno sinalar que a base
deste brillante panorama é o fornece-
mento de 800.000 toneladas de alu-
mina cada ano por Alumina Española
de San Cibrao, en Lugo, que supón o
consumo de 4.000.000 de MWH
cada ano, máis do 40% do consumo
eléctrico neto de Galicia. Recorde-
mos tamén que a outra vía de produ-
ción de aluminio, a reciclaxe de
aluminio usado ou de segunda fusión,
situarase en 1989 nas 40.000 tonela-
das: 11% da produción básica de alu-
minio de primeira fusión” (A
ECONOMÍA GALEGA, INFORME
1988. Fundación Caixa Galicia).

Se nesas datas a situación eco-
nómica do grupo público INESPAL era
moi positiva, o complexo de San Ci-
brao, amais de ser un membro empre-
sarialmente relevante, aparecía como
un dos grupos empresariais galegos
con meirande persoal: Aluminio Espa-
ñol e Alumina Española sumaban no
concello de Cervo un total de 1.800
empregos directos o que as situaba,
dende o punto de vista do emprego,
como un dos complexos empresariais
máis importantes de Galicia.

Esta situación experimentaría
unha envorcadura radical na década
dos anos noventa, debido fundamen-
talmente a factores endóxenos. “A in-
dustria do aluminio atravesa en todo o
mundo unha conxuntura crítica pola
caída da demanda, orixinada pola re-
cesión económica xeral e a saída ó
mercado de importantes continxentes

procedentes da antiga Unión Sovié-
tica, agravada en España pola cares-
tía relativa do input enerxético e a
sobreavaliación da peseta” (A ECO-
NOMÍA GALEGA. INFORME 1991.
Fundación Caixa Galicia). Esta caída
da demanda reflectiuse no caso do
grupo público INESPAL nunha con-
tracción das ventas ó exterior, provo-
cando un xiro total nos resultados
económicos que rexistraran “unhas
perdas de 18.000 millóns de pesetas
en contraste cos case 6.000 millóns
de pesetas de beneficios rexistrados
en 1990” (Ídem).

Unha década difícil que queda-
ría marcada na historia do Grupo IN-
ESPAL pola súa venda (64.000
millóns de pesetas) á multinacional
norteamericana ALCOA (1997), unha
das multinacionais –xunto con APA–
que controlan o mercado mundial do
aluminio.

A pRIVATIZACIÓN DE
INESpAL

Aínda que o proceso de privati-
zación tíñase iniciado con bastante an-
telación, non sería deica o ano 1998
cando o grupo INESPAL quede defini-
tivamente integrado no grupo esta-
dounidense ALCOA, líder mundial na
produción de aluminio primario e na fa-
bricación de aluminio e alumina.

Segundo a SEPI a privatización
de INESPAL era practicamente inevi-
table. “O forte carácter cíclico do ne-
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ALCOA: DO PÚBLICO Ó PRIVADO
Pedro González Sordo

O complexo industrial de San Cibrao de Viñas, que o ano pasado cumpriu trinta anos, pasou de ser empresa pública
a empresa privada por mor das decisións políticas dos gobernantes de quenda. En toda a súa traxectoria, a importancia
estratéxica en Galicia, e en España, desta industria de enclave foi, e segue sendo, moi grande, pois non deixa de ser
un referente europeo e mundial na produción de aluminio.



gocio de aluminio forzou a procura
dun socio internacional capaz de
aportar fortaleza financeira, rede co-
mercial e tecnoloxía. O grupo INES-
PAL, aínda que era líder do mercado
español, carecía de tamaño para
competir cos grandes grupos multi-
nacionais que dominaban a industria
do aluminio, cada vez máis globali-
zada e máis concentrada empresa-
rialmente” (SEPI: Privatizacións,
http:www.sepi.es). As preferencias
por ALCOA foron xustificadas en
base a que “O Plan Industrial de
ALCOA para INESPAL perseguía
consolidar ó grupo de aluminio espa-
ñol como un sólido competidor inter-
nacional, sendo os seus puntos
claves” (Ídem), a realización de fortes
investimentos que debían permitir in-
crementar a actividade, reforzar a pe-
netración comercial e a
internacionalización e a estabilidade
laboral.

En realidade, e como declarou
a Comisión Europea, “ALCOA era o
único comprador interesado en prac-
ticamente a totalidade dos activos de
INESPAL [...] e [...] a oferta de ALCOA
era a mellor das recibidas” (http:eu-
ropa.eu/press Releases Action do?).
Aínda así, moitos expertos opinaron
que a venda “fora unha ganga” para
ALCOA. En relación á estabilidade la-
boral só subliñar que se INESPAL no
intre da privatización contaba no com-
plexo de San Cibrao de Viñas cun
cadro de persoal de 1.700 traballado-
res, na actualidade ALCOA conta con
1.100 empregados nese complexo in-
dustrial: unha perda de 600 empre-
gos.

Pero onde atopamos máis ex-
plícitas as razóns da privatización de
INESPAL quizais sexa no discurso de
comparecencia do daquela Ministro
de Industria e Enerxía (Piqué i
Camps) na Comisión do Congreso
dos Deputados de Industria, Enerxía
e Turismo. 

“No programa electoral” –PP–“
a política de privatizacións de empre-
sas públicas en xeral ocupa un lugar
destacado, ó servizo do obxectivo de
xerar emprego e aforro, por que se
considera como parte [...] dun pro-
ceso de liberalización e desregulación
da economía para que esta medre o
seu potencial de crecemento e capa-
cidade de xerar emprego [...], é un
compromiso de rigor e eficacia. O
proceso de privatización ten hoxe
unha dimensión mundial. Tódolos pa-
íses sen excepción, calquera que
sexa o signo político dos seus gober-
nos, están inmersos neste proceso,
sen límites e sen ambaxes, a partir da
absoluta coincidencia de que só a ini-
ciativa privada pode manter o dina-
mismo que a competencia global
esixe. A privatización, convértese así,
na posibilidade de asegurar o rigor e
a eficacia imprescindibles para que
as empresas poidan subsistir no
longo prazo, ou mellorar as súas po-
sicións competitivas e, en definitiva,
garantir un futuro de estabilidade, de
prosperidade e de postos de traballo
dignos e seguros.[...] Está empirica-
mente demostrado que as empresas
xestionadas privadamente son, en
xeral, máis eficientes e teñen mello-
res resultados a longo prazo que as
públicas” (DIARIO DE SESIÓNS DO

CONGRESO DE DEPUTADOS, ano
1997, número 278). 

Despois desas loas neoliberais
á privatización, liberalización e desre-
gulación da economía, o Ministro de
Industria daba un argumento de
maior peso: “As normas do Tratado
da Unión Europea prohiben toda
clase de axudas do Estado, e entre
elas, inclúense as contribucións ó ca-
pital ou calquera outra figura de
achega ou transferencia de fondos
públicos –incluídos préstamos, ven-
das ou compras a prezos distorsiona-
dos– e calquera outra figura que
poida substituílos. En definitiva, por
que non se pode perder outra vez a
oportunidade de modernizar o tecido
produtivo español, dotándoo duns
instrumentos que sexan semellantes
ós do noso entorno” (Ídem).  O go-
berno en exercicio –PP– asumía
como propias as formulacións neoli-
berais da UE para utilizalas no seu
proveito político. 

Con relación máis concreta ó
proceso de privatización do grupo IN-
ESPAL, estas responderon –segundo
o ministro– “a razóns estratéxicas e
de falta de competitividade [...]. A evo-
lución dos resultados netos” –está a
falar de todo o grupo INESPAL– “des-
pois de impostos reflicte un gran com-
poñente cíclico tamén neste negocio
e van dende cifras positivas no ano
1989, en torno ós 13.000 millóns de
pesetas, a perdas de 25.000 millóns
de pesetas nos anos 1992 e 1993; de
16.000 e 18.000 millóns de pesetas
nos anos 1991 e 1994, a uns resulta-
dos no ano 1996 de 2.374” (Ídem).
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Uns resultados que o ministerio xus-
tifica en base a que aínda que “INES-
PAL conta actualmente cun aceptable
nivel tecnolóxico e unha boa xestión
[...] necesita mellorar en determina-
dos aspectos para afrontar os cam-
bios do sector do aluminio; en
concreto, o elevado custo da bauxita
importada, derivado da falta dunha
posición forte diante das fontes de
subministro dese mineral, e uns cus-
tos enerxéticos superiores aos dos
seus competidores e situados entre
os máis altos do mundo. Este factor
é moi importante, xa que os custos
enerxéticos supoñen entre un 25 e un
35 por cento do valor total do metal”
(Ídem).

Velaí a importancia decisiva que
tivo o acordo sobre o prezo da ener-
xía: ALDECOA conseguiría na nego-
ciación que se mantivera a tarifa
deica o ano 2001, e incluso despois
se así o decide o goberno español:
“SEPI e ALCOA pactaron a obriga
mutua de cooperar para que os tres
fornos de fundición de aluminio poi-
dan ter un contrato de subministro de
electricidade a un prezo razoable e a
longo prazo” (Ídem).

Como non podía ser doutro xeito
o Ministro de Industria, Enerxía e Tu-
rismo expuxo tamén as vantaxes que,
segundo o Goberno, ten o proceso de
privatización para INESPAL. “A inte-
gración ALCOA-INESPAL supón para
INESPAL: non quedar ó marxe dos
grandes grupos produtores de alumi-
nio que se están forxando no mundo;
dispoñer de maior capacidade finan-
ceira [...]; dispoñer de maior capaci-
dade tecnolóxica; dispoñer de maior
capacidade comercial e dispoñer,
tamén, dos anteriores para manter o
emprego e as posibilidades de super-
vivencia futura” (Ídem). 

ALGUNhAS CRíTICAS Á
pRIVATIZACIÓN DE INESpAL

O proceso de privatización de IN-
ESPAL sen chegar a ter un rexeita-
mento notable si recibiu algunhas
criticas, especialmente polo procede-
mento. “Se hai unha privatización de
empresa pública española integrada
no sector público empresarial cuxo pro-
ceso non se ativera a eses tres princi-
pios que vostedes manexaron tanto,

case deica a saciedade, que son os de
publicidade, concorrencia e transpa-
rencia, esa é a de INESPAL [...] (moitos
acuñaron) o concepto de nocturnidade
e aleivosía para a privatización de IN-
ESPAL” (Ídem),  segundo declaraba o
Portavoz do Grupo Socialista na comi-
sión. Pero tamén polos custos que po-
dería traer para o goberno se este se
tivera “comprometido a cubrir as dife-
rencias entre o custo actual da factura
eléctrica para INESPAL e o que poida
ter no futuro” (Ídem).

A Comisión Parlamentaria reflec-
tida dou tamén pé a un debate ideoló-
xico-político sobre a privatización de
empresas públicas do que considero
de interese recoller algúns trazos.
“Aínda que sexa de pasada, teño que
referirme tamén ó que o señor ministro
dedicou cinco ou dez minutos, ó dis-
curso ideolóxico. Nós, loxicamente,
tamén temos un discurso ideolóxico”
(Portavoz do Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa por Cata-
lunya) “, pero a pesar de que non sem-
pre se nos achaquen posturas
maximalistas, quero dicir que nós –e o
reitero unha vez máis– cremos que é
compatible a participación conxunta do
capital público e do capital privado e
desmentimos rotundamente, unha vez
máis, a afirmación que vostede fixo ini-
cialmente de que só a iniciativa privada
–e coido que cito a frase case textual–
garanta a boa xestión destas activida-
des en grupos industriais importantes
[...] ,houbo empresas públicas que
foron ben xestionadas –reitero o caso
de ENDESA e, en termos económicos,

o caso de TELEFÓNICA e outros– que
permitiron a este Goberno que hoxe
poida estar recadando unhas sumas
substanciais, precisamente porque
esas empresas eran atractivas ao po-
ñelas no mercado; pero ó mesmo
tempo, podíamos poñer exemplo do
contrario, de como grupos privados
foron un desastre [...] como foi a mara-
billosa operación de KIO e o sector de
fertilizantes [...]. Sigo crendo que a xes-
tión é boa ou mala, independente-
mente de que sexa pública ou privada,
e que a obriga do público precisamente
é xestionar ben, cunha vantaxe sobre o
privado, e é que ten que intentar ser
rendible, pero non ten que moverse por
unha ambición desmesurada de bene-
ficios, o cal permite prestar servizos en
sectores que para os privados moitas
veces non son atractivos, xa que na
pura lóxica que vostede expón parece
que o único desexable é gañar diñeiro
e que, xa que logo, con dedicarse a es-
pecular en Bolsa ou con bens inmobi-
liarios non faría falla ningún outro tipo
de actividade económica, polo que os
servizos públicos esenciais non serían
atractivos nin rendibles para o investi-
mento” (Ídem).

En senso contrario e a prol das
vantaxes da privatización de empresas
públicas o daquela Ministro de Industria,
Enerxía e Turismo expuxo –amais da
exposición inicial–: “creo con toda fran-
queza –e é a miña convicción– que
nestes intres do estadio histórico do
desenrolo do noso crecemento, o pro-
tagonismo industrial debe corresponder
ó sector privado [...]. O que digo é que
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agora, coas circunstancias derivadas da
globalización, coas dificultades para
aportar recursos necesarios, porque se-
rían considerados como axudas públi-
cas, polas propias obvias limitacións
orzamentarias que teñen os gobernos,
a miña convicción é que todo o que
avancemos no protagonismo privado
no ámbito industrial vai na boa dirección.
E coido que non o pensa só o Goberno
español, non o pensa só este ministro,
senón que o pensan, como xa dixen,
todos os países do mundo, sexa cal fora
a cor política dos seus gobernos.

É verdade que sempre é posible
facer referencia a algunhas participa-
cións de determinadas actividades por
impulsos políticos, pero coido que me
concederá vostede que, en calquera
caso, a tentación é maior cando as em-
presas son de titularidade pública e,
sobre todo, cando son monopolios”
(Ídem).

(Dado que o presente número
de CLARIDADE vai sobre Empresa
Pública coido interesante ter recollido
neste artigo algunhas teses político-
ideolóxicos antagónicas que sobre a
empresa pública se expuxeron na su-
sodita comisión).

bALANCE FINAL DA
pRIVATIZACIÓN DE INESpAL

De acordo ós derradeiros infor-
mes a situación económica e comer-
cial aparecen, a pesares da crise
económica, relativamente optimistas.

“As perspectivas da multinacional
ALCOA no peche do último trimestre
de 2010 foron cualificadas favorable-
mente pola compañía. Os portavoces
da multinacional mantiñan perspecti-
vas dun crecemento da demanda de
aluminio do 12% para 2011 e a súa
duplicación no horizonte 2020” (A
ECONOMÍA GALEGA. INFORME
2010. Fundación Caixa Galicia).

Non cabe ningunha dúbida que
estas perspectivas económicas son
tranquilizadoras para os habitantes da
comarca, sexan traballadores ou non
da empresa, e máis, “nunha conxun-
tura económica aínda tan estancada e
inquietante. O emprego de 1.108 tra-
balladores directos e, en torno, ós 450
de empregos nas empresas auxiliares,
así como o trafico portuario necesario
para asegurar a produción de
1.300.000 toneladas de aluminio e
250.000 de aluminio primario en forma
de lingotes, depende da marcha glo-
bal da compañía” (Ídem).  

Hai, aínda así, outros aspectos
da privatización que convén tamén
subliñar. En primeiro lugar, e dende o
punto de vista produtivo e comercial,
a privatización do grupo INESPAL su-
puxo a súa integración no mercado
mundial de aluminio, pero tamén que
“despois da adquisición de INESPAL
por parte de ALCOA, o mercado es-
pañol pertence a ALCOA, aínda que
existe presenza do grupo competidor
APA na actividade de produción de
envases para alimentación. ALCOA
produce, aínda así, aluminio primario
en San Cibrao e na Coruña (300.000
toneladas, 75% da súa produción en
España), e tamén en Avilés, e lami-

nados en Alacante, Amorebieta (Bis-
caia) e Sabiñanigo (Huesca), a parte
doutras factorías en Noblejas (To-
ledo), Valls (Tarragona) e Irurtzun
(Navarra) dedicadas a extruidos e á
produción de aluminio de segunda fu-
sión. INESPAL é responsable do 50%
da facturación de ALCOA en Europa”
(A ECONOMÍA GALEGA. INFORME
1998-99. Fundación Caixa Galicia).

En segundo lugar, e sen des-
prezar o subliñado con anterioridade
referente á importancia da empresa
dende o punto de vista laboral, a pri-
vatización de INESPAL supuxo unha
importante redución do emprego.
Unha perda avaliada en 600 empre-
gos que, tendo en conta as caracte-
rísticas socioeconómicas da bisbarra
(Costa Norte Lucense) en que está
instalada unha das factorías gale-
gas, non deixa de ser moi impor-
tante.

Finalmente, as características
produtivas fan que ALCOA –como
antes INESPA–  sexa moi esixente
en enerxía. “Temos chamado a
atención algunha vez sobre este
importante trazo da economía in-
dustrial galega: as elevadas esi-
xencias enerxéticas atribuíbles ás
actividades metalúrxica non fé-
rreas, é dicir, de ALCOA e FERRO-
ATLÁNTICA (ferroaliaxes e silicio).
É oportuno destacar o peso deci-
sivo do sector metalúrxico na de-
manda eléctrica galega: o 39% da
demanda total e o 68,2% da indus-
trial. A contribución da industria do
aluminio queda patente” (A ECO-
NOMÍA GALEGA. INFORME 2010.
Fundación Caixa Galicia).
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XÉNESE

Sería no ano 1927, e no seo
dunha familia de emigrantes gale-
gos retornados de Cuba, cando coa
creación dunha empresa comercia-
lizadora de artigos de louza, porce-
lana e vidro (Manuel Álvarez e Hijos
– MAHSA), comezaríanse a fraguar
os cimentos do que máis tarde
todos coñeceríamos como GEA
(Grupo de Empresas Álvarez). Pos-
teriormente no ano 1941, iniciaría a
súa actividade industrial, co que
sería o seu principal centro fabril,
localizado no barrio vigués de Ca-
bral e que pronto se convertería na
primeira industria da comarca de
Vigo – ata a aparición de Citroën –
chegando a xerar máis de 5.000
empregos directos.

Pero sería sobre todo a parti-
res dos anos 60 cando, favorecidos
polas boas relacións que mantiña a
familia Álvarez co réxime fran-
quista, esta empresa inicia a súa
expansión e consolidación creando
novas marcas (SANTA CLARA -
ROYAL CHINA - CASABLANCA), e
novos establecementos que serían
a base do GRUPO DE EMPRESAS
ÁLVAREZ (GEA) que chegaría a
estar formada por varios establece-
mentos fabrís como PONTESA
(1964), POVISA (1968), VANOSA
(1969) ou MOAHSA, todas elas na
Comarca de Vigo, a excepción de
PONTESA, que pertence ao con-
cello de Pontevedra. Non podemos

esquecer tampouco a fábrica de sa-
nitarios en Porriño e a de louza
IBERO TANAGRA nas inmedia-
cións de Santander. Durante estes
anos organízase a maior rede de
vendas con 34 "Establecementos
Álvarez", algúns aínda perduran na
actualidade, e que levaban os pro-
dutos a todos os recunchos do te-
rritorio nacional, e coincidindo co
momento da apertura do réxime ao
exterior,  obtendo así as maiores ci-
fras de vendas.

Esta intensa actividade indus-
trial e comercial faría que por esas
datas – finais dos anos 60 – factu-
rando por riba dos 5.000 millóns de
pesetas, cun cadro de persoal de
máis de 5.000 traballadores, cun moi
alto nivel tecnolóxico e cunha rede
comercial potente e ben situada, GEA
aparecía como a primeira industria
cerámica en España.

O ImpACTO DA CRISE
ENERXÉTICA: AbSORCIÓN
pOLO INI

A crise económica iniciada a
mediados dos anos 70, provocada
entre outros factores pola suba do
prezo do petróleo, terá un impacto
moi forte no sostemento de GEA,
dado que só a enerxía representaba
máis do 75% do custo de produción.

Este impacto nos custos de produ-
ción e, xa que logo, na rendibilidade
da empresa, iría acompañado dou-
tros factores non menos importantes
que coadxuvarían a colocar a GEA
nunha situación de extrema dificul-
tade:  neses anos produciríanse cam-
bios decisivos na dirección da
empresa provocados pola morte do
fundador da mesma (Moisés Álva-
rez), ó tempo que GEA agocha un
moi forte endebedamento, froito
dunha agresiva política de expansión
comercial e de reorganización in-
terna, pero carente de instalacións
automatizadas e inversións que
amortecen o impacto do crecemento
nos custos enerxéticos.

Ante este panorama, en 1976
o INI faise cargo de GEA, empresa
que naqueles intres contaba cun
persoal de 3.500 traballadores, e
que a pesares de contar cunhas
instalacións bastante obsoletas e
deficitariamente xestionadas aínda
controlaba  o 70% del mercado de
louza e case o 50% de porcelana
no mercado español. A idea inicial
do Estado a través do INI era exer-
cer un papel regulador que axudara
a recuperar e fortalecer una indus-
tria que xeraba miles de empregos
e que había que manter para así
protexer un tecido industrial nunha
comarca como a de Vigo, que na-
queles momentos atopábase con
moitas dificultades polo impacto
que a crise estaba tendo nos prin-
cipais establecementos industriais.
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GEA: NIN EMPRESA PÚBLICA NIN PRIVADA
Manoel Daveiga Miranda

O debate entre empresa pública e empresa privada aparece, hoxe por hoxe, a nivel de autoridades públicas inclinado
de xeito claro a prol da iniciativa privada. As razóns deste favoritismo son basicamente “ideolóxicas” pois son nu-
merosos os casos que reflicten como a iniciativa pública, de ningures, resulta menos eficaz e positiva que a inicia-
tiva privada. Pero hai tamén casos en que, tanto a avaricia do capital privado, como a incompetencia da administración
pública, son quen de derrubar proxectos industriais perfectamente viables tanto dende o punto de vista produtivo
como comercial. 



Fronte a esta situación de
crise os traballadores, apoiados
polos sindicatos (UGT…), negocia-
ron coa dirección do INI un plan de
salvamento do grupo GEA que pa-
saba pola inversión na moderniza-
ción das instalacións, a adecuación
dos cadros de persoal, a reestrutu-
ración da área financeira e o relan-
zamento da área comercial, que
aparecían como puntos de inflexión
imprescindibles para garantir o fu-
turo do Grupo.

pOLíTICA pÚbLICA DE
AXUSTE

Pero, como sucedería noutros
moitos casos, o INI non tiña unha
estratexia industrial clara e de fu-
turo para GEA.  Unha mostra diso
sería a primeira medida tomada
polos novos reitores que iría contra
a liña de flotación da área comer-
cial, vendendo todas as sucursais
(34) a ARTESPAÑA, pertencente ó
INI, baixo a consigna que o Grupo
tiña que ser orientado única e ex-
clusivamente a producir, cuestión
que levantou como é lóxico as mo-
bilizacións e protestas de traballa-
dores e sindicatos.

Os primeiros anos caracterí-
zanse pola adecuación do persoal,
así dous anos despois, sitúase en
3.000 persoas, a través de baixas
incentivadas, son anos de certa

tranquilidade, pois non falta liqui-
dez, e esta unicamente se ve alte-
rada polos vaivéns que o INI xeraba
na cúpula directiva, na que preva-
lecía o enchufismo político por en-
riba da xestión do Grupo.

Será a finais dos 80, despois
da entrada no Mercado Común Eu-
ropeo, cando o INI expón ós sindi-
catos a necesidade de elaborar un
plan de viabilidade que fortaleza o
Grupo, ante os retos que supón o
novo panorama, é necesario recor-
dar que na comarca de Vigo, neses
momentos existía unha forte axita-
ción socio-laboral. Establécese un
plan que prevé unha forte caída no
emprego, a través de baixas incen-
tivadas y prexubilacións e unha
forte inversión (12.500 millóns) en
maquinaria, así no ano 1990 o per-
soal do Grupo sería de 1.025 tra-
balladores.

pROCESO DE pRIVATIZACIÓN

Dende finais dos anos oitenta
os gobernos centrais de quenda
acometeron unha política industrial
dentro do INI, que tiña como argu-
mento principal, desfacerse daque-
las empresas que entendían que
non eran estratéxicas para a polí-
tica económica do país, así a finais
de 1991 é cando de maneira ines-
perada, con nocturnidade e aleivo-
sía, nun proceso marcado por unha
forte mobilización, nunca visto

nesta comarca, o Grupo GEA será
vendido a una "Empresa", sen facer
caso ós informes elaborados polo
propio Instituto que desaconsella-
ban a venda por carecer aquela da
solvencia e entidade necesarias
para facerse cargo de GEA.

A partir de aquí sería un longo
e duro vía crucis, anunciado e de-
nunciado polos traballadores: saqueo
das arcas públicas, folgas, peregri-
naxe polas institucións, impago de
salarios (7 meses seguidos), inactivi-
dade e peche no ano 2001… Feitos
que puxeron ó descuberto que nin o
INI nin o Goberno español, nin a
Xunta nin SODIGA, nunca tiveron
unha estratexia clara nin nunca exer-
ceron a súa función reguladora e im-
pulsora dos sistemas produtivos que
viñan do antigo réxime, dun sistema
patriarcal e caduco.

CARENCIA DUNhA AUTÉNTICA
pOLíTICA INDUSTRIAL

Se inicialmente os traballado-
res, que pouco a pouco tivemos que
adaptarnos a novas formas de pro-
dutividade e competitividade, obriga-
dos por un mercado cada vez máis
globalizado, cremos que a adquisi-
ción por parte do INI, sería o formato
adecuado, co paso do tempo e a falta
de solucións comezamos a ver que
as nosas esperanzas non tiñan, por
parte daquel, a resposta esperada e
tamén necesaria.

O INI nunca exerceu a súa
función tutelar, para salvagardar e
relanzar GEA e manter un tecido in-
dustrial tan importante na comarca.
Todo foi un canto de sirenas, ao
que os traballadores ávidos de ilu-
sións seguimos, aínda que final-
mente nos arrastraría ao precipicio
dunha privatización sen sentido,
baixo a mirada indiferente de todas
as institucións públicas tanto a nivel
español (Goberno central)  como
autonómico (Xunta de Galicia).

O INI  só foi un "pulmón de
aceiro" que mantivo vivo o grupo
pero sen saber que facer con el. Só
tivo claro que mentres mantiña con
"codelos" ós traballadores, despa-
chaba xenerosamente as súas "dé-
bedas políticas" con xerencias e
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direccións xenerais a discreción,
denunciadas algunha delas con pe-
ches de traballadores. O persoal,
como o touro que envite ó picador,
foi perdendo número e forza ata
que o INI decidiu darlle a estocada
final cunha privatización que final-
mente non solucionaría nada e que
remataría, catro anos despois, co
peche definitivo: foi sinxelamente
una "operación liquidación".

Nunca houbo, por parte tanto
das administracións públicas como
dos axentes privados intervintes
nas operacións de compra-venda,
unha política industrial, que con-
templara o sector e a súa localiza-
ción comarcal, que xerara e
impulsara plans que constituíran
unha saída de futuro e estabilizara
o emprego. Xamais existiu unha
política coordinada entre INI e SO-
DIGA, entre o Estado e a Xunta,
entorno a un plan que orientara ou
salvagardara a GEA. Todo o con-

trario, todos os movementos das
administracións públicas  serviron a
unha estratexia de distracción e
cansazo, para que a mobilización
dos traballadores lles provocara o
menor desgaste posible.

O sector publico a nivel Esta-
tal e Autonómico, non só non foi
quen de impulsar un plan industrial
para  manter a industria, senón que
nin sequera foron capaces de ana-
lizar a posibilidade de que GEA fora
unha industria obsoleta, sen pro-
xección, sen futuro e que podería
ser necesario elaborar plans alter-
nativos que xeraran emprego e
axudaran á recolocación dos traba-
lladores. En definitiva, os poderes
públicos de ningures, tiveron como
estratexia manter o tecido industrial
nunha comarca acosada  por altas
taxas de desemprego.

Goberno Central e Xunta de
Galicia foron cómplices tanto da pri-

vatización GEA como da súa pos-
terior desaparición. Como Pilatos
se lavaron as mans e se desenten-
deron dos traballadores, e da pro-
pia empresa como evidencia o feito
de que non mostraran interese polo
que pasaba cos miles de millóns
das antigas pesetas que se inverte-
ran, xa que ni sequera foron capa-
ces de elaborar sistemas de
fiscalización que garantiran o bo
uso dos cartos e o proceso de pri-
vatización. Lamentable, aínda hoxe
son centenares de traballadores os
que seguen sen cobrar practica-
mente nada da súa débeda.

GEA é un caso paradigmático
de como a avaricia do capital pri-
vado e a incompetencia das admi-
nistracións públicas son quén de
derrubar un proxecto industrial per-
fectamente viable tanto dende o
punto de vista produtivo como co-
mercial. E unha vez máis as vítimas
son os/as traballadores/as.
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UNhA ATENCIÓN SANITARIA
CON DÉFICIT DE
FINANCIAmENTO

Resulta incuestionable, dende
calquera punto de vista que se en-
fronte, que a atención pública sanita-
ria en Galicia agocha un importante
déficit de financiamento. O gasto pú-
blico sanitario en Galicia, expresado
coma porcentaxe do PIB galego, si-
túase entre o 5,9% e o 6,2%, valores
que están por baixo da media espa-
ñola (6,5). Se o analizamos en fun-
ción da poboación, gasto per cápita
en euros, Galicia ten un gasto público
(1.285 euros no ano 2007, 1.333,5 no
2010 e 1.266 no 2011), que pasa a
ser menor que a media española
(1.215,5, 1.344 e 1.288,5 euros) por
mor dun crecemento medio inferior.
Esta real diminución do gasto público
sanitario en Galicia supón, que esta
comunidade ocupa un lugar no fur-
gón de cola (11º) en España, por mor
dun gasto público sanitario per cápita
(1.266 euros) inferior á media espa-
ñola (1.288,5), e tamén inferior ó de
comunidades autónomas de similar
nivel de desenrolo: Asturias (1.496
euros), Estremadura (1.390,5 euros)
e Castela A Mancha (1.283 euros),
agás Andalucía (1.115,8 euros) (SIS-
TEMA NACIONAL DE SAÚDE. Prin-
cipais datos e cifras da sanidade en
España, 2010).

Estes indicadores – gasto pú-
blico en porcentaxe do PIB e per cá-
pita – indican tamén que Galicia –

como o conxunto español – destina
menos gasto público ó financiamento
da sanidade que a media europea: na
UE.15 o gasto público sanitario supón
o 7,7% do PIB, e na UE27 o 7,5%.
Valores claramente superiores aos de
Galicia (1,5 e 1,3 puntos), e España
(1,2 e 1 punto). En termos per cápita
o gasto público europeo ven sendo
de 1.930 e 1.675 euros, respectiva-
mente.

Estes datos reflicten que nin o
Estado español nin o autonómico ga-
lego destinan á sanidade pública ga-
lega os recursos que corresponderían
á riqueza de Galicia, mantendo un
nivel de gasto similar ó prometio da
UE15: se o PIB per cápita de España
equivale ó 94% do prometio dos paí-
ses da UE15 e Galicia o 85%, o gasto
público sanitario de España é só o
79,7% e de Galicia o 77,6% do pro-
metio UE15. Este déficit é incluso su-
perior ó doutras CCAA españolas de
nivel de riqueza comparable a Gali-
cia: Asturias cun PIB per cápita equi-
valente ó 94,2% do prometio dos
países da UE15 ten un gasto público
sanitario do 91,7% do prometio na
UE15, Estremadura un 70,5% e un
85,3%, e Castela A Mancha un 80,8%
e un 78,6%, quedando Andalucía cun
nivel de recursos para sanidade infe-
rior: 76,8% e 68,4%. Como se pode
ver, Galicia é unha das CCAA espa-
ñolas que menos recursos destinan á
sanidade pública en función da súa ri-
queza: o gasto público sanitario en
Galicia equivale ó 65,5% do gasto sa-
nitario medio na UE15, 98,3% de Es-
paña, 84,6% de Asturias, 91% de

Estremadura, 98,7% de Castela A
Mancha e 113,5% de Andalucía
(Ídem).

Por todo o subliñado resulta ati-
nado afirmar que é rotundamente
falso que a sanidade pública galega
sexa cara e/ou non poida financiarse
con fondos públicos. Máis aínda: a
sanidade pública galega está subfi-
nanciada e agocha un importante dé-
ficit de financiamento público. Un
déficit que, por outra parte, e por mor
das políticas de axuste, medra ano a
ano, exercicio a exercicio.

UNhA CRECENTE pRESENZA
DA INICIATIVA pRIVADA

Hai, repito, un claro déficit de fi-
nanciamento público nas sanidades
galega e española: un déficit que se
acompaña dunha notable e crecente
presenza e protagonismo do sector
privado no conxunto da sanidade: Es-
paña (29/28% do gasto sanitario total)
xunto a Grecia (40/39%) e Portugal
(29/28%), forma parte do grupo de
países da UE15 nos que a presenza
da iniciativa privada na sanidade é
mais elevada. Unha sanidade privada
que se ve favorecida por políticas pú-
blicas de incremento das actividades
concertadas (11% do gasto sanitario
público). No caso concreto de Galicia
compre dicir que o gasto sanitario pri-
vado medrou nos derradeiros anos
(dende o ano 1995) a un ritmo anual
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ATENCIÓN PÚBLICA SANITARIA MINGUANTE
Manoel Barbeitos Alcántara

Xavier Martínez Fente

A atención pública sanitaria en Galicia agocha un importante déficit de financiamento. Esta insuficiencia financeira
ten o seu principal efecto sobre a atención primaria que en Galicia ten un peso minguante na atención pública sani-
taria. Esta insuficiencia financeira é tamén unha das causas principais de que a atención privada sanitaria teña unha
presencia crecente na sanidade galega.  Unha mingua da atención pública sanitaria e un ascenso da atención privada,
que prexudican maiormente ós galegos de rendas medias e baixas.   



do 14%, crecemento que se concen-
tra basicamente na atención especia-
lizada e que sitúa a Galicia (cun gasto
sanitario privado equivalente ó 1% do
PIB autonómico) no pelotón de ca-
beza entre as CCAA españolas por
volume de negocio sanitario privado,
só por detrás das CCAA de Madrid,
Cataluña, Baleares, Canarias e Ara-
gón,  pero – en termos de gasto per
cápita (169 euros) – por diante das
CCAA de Andalucía (93), Asturias
(75,5), Estremadura (58) e Castela A
Mancha (47) (SISTEMA NACIONAL
DE SAÚDE...). É unha evidencia em-
pírica que a menor gasto público sa-
nitario maior é o gasto privado.

UN DÉFICIT DE FINANCIAmENTO
pÚbLICO qUE REpERCUTE
mAIORmENTE SObRE A
ATENCIÓN pRImARIA

A atención primaria en España
está escasamente financiada se a
comparamos cos países do noso en-
torno (UE15), como demostra o dato
de que representa o 60% do gasto
medio europeo (37% se desconta-
mos o gasto farmacéutico): unha si-
tuación que se consolida no tempo
dado que o gasto público en AP perde
peso específico ó longo dos anos
(15,1% anual). Unha redución que no

caso de Galicia – ó igual que sucede
con outras comunidades autónomas
españolas con competencias sanita-
rias – é froito tanto do comportamento
xeral do gasto autonómico, como do
aumento do gasto na atención espe-
cializada en prexuízo da atención pri-
maria, o que supón un incremento da
lenda entre ámbolos dous gastos en
beneficio da atención especializada.
En termos comparativos, e en función
do gasto público na AP en relación co
PIB autonómico, Galicia (0,7%)
ocupa un lugar intermedio en España
(0,7), pero por baixo das comunida-
des autónomas reflectidas: Asturias
(0,8), Castela A Mancha (0,8), Estre-
madura (1,5) e Andalucía (1%). Se
comparamos o gasto por habitante a
situación cambia bastante: Galicia
(115 euros) está no furgón de cola en
España (136), e moi distante de As-
turias (138), Castela A Mancha (129),
Estremadura (191) e Andalucía (148).
O mesmo sucede se avaliamos o
gasto en función das persoas prote-
xidas, Galicia (122 euros) mantén po-
sicións de furgón de cola en España
(143) e distante de Asturias (144),
Castela A Mancha (136), Estrema-
dura (204) e Andalucía (156) (VI-
CENC NAVARRO E ARMANDO
MARTIN-ZURRO: “A atención prima-
ria de saúde en España e as súas
Comunidades Autónomas”). 

Este escaso peso da atención
primaria en Galicia é froito entre ou-
tros factores – tal e como subliñei

antes – da lenda entre o gasto sani-
tario en atención primaria e en aten-
ción especializada, cada vez máis
favorable a esta última: Galicia (12%)
é unha das comunidades españolas
nas que a AP representa unha menor
proporción do gasto público sanitario
total, inferior á media española (14%),
e a comunidades autónomas como
Asturias (13%), Castela A Mancha
(14%), Estremadura (19%) e Andalu-
cía (16%). Non é alleo a este déficit o
superlativo papel que ten na AP o
gasto farmacéutico, o que fai que en
moitos casos a atención primaria se
reduza á exposición de receitas,
sendo moito menor o resto da aten-
ción.

Tendo en conta os datos ante-
riores, resulta evidente que Galicia
aparece como unha das comunida-
des autónomas españolas que con-
cede menor prioridade á Atención
Primaria. Algo que ven confirmado
polo feito de que Galicia aparece
como unha das CCAA españolas con
menor taxa de crecemento medio
anual do gasto en Atención Primaria
(5,6%) en España (9,2%), notable-
mente inferior a Asturias (8%), Cas-
tela A Mancha (15%), Estremadura
(16%) e Andalucía (8%). Unha situa-
ción que se mantén ó longo do tempo
(Ídem) e que se consolida con feitos
como a paralización, polo goberno
galego (PP), do Plan de Mellora de
Atención Primaria, que supón “a su-
presión de 60 novos centos de saúde,
193 médicos e 385 enfermeiras”
(ASOCIACION GALEGA PARA A
DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA,
28.01.2012).

UN DÉFICIT DE
FINANCIAmENTO qUE AFECTA
Á ACTIVIDADE ASISTENCIAL
DA ATENCIÓN pRImARIA

A actividade asistencial na aten-
ción primaria presenta en Galicia al-
gunhas diferencias subliñables en
relación tanto co conxunto español
como coas comunidades autónomas
reflectidas: se en Galicia máis do
60% das consultas corresponden a
Medicina Familiar e Comunitaria
(MFeC) e as de Enfermería supoñen
menos dun 40%, no conxunto espa-
ñol son menos as correspondentes a
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MFeC (57%). Asemade as consultas
correspondentes a MFeC nas comu-
nidades autónomas reflectidas de As-
turias, Castela A Mancha,
Estremadura e Andalucía é menor:
rolda o 60%. Esta situación é froito do
predominio do persoal médico  sobre
o persoal de enfermería na AP, e que
fai que, en moito casos, os médicos
de AP teñan que facer labores de en-
fermería. Asemade, reflicte como as
enfermeiras dos centros de AP ac-
túan máis como secretarias e/ou axu-
dantes dos MFeC e dos Pediatras,
que como “especialistas”.

En termos comparativos a activi-
dade asistencial, medida pola fre-
cuentación xeral, en Galicia varía
segundo o tipo de profesional. En Me-
dicina Familiar e Comunitaria (MFeC)
a frecuentación xeral en Galicia (6,7
consultas por habitante e ano) sendo
superior á media en España (5,6), é in-
ferior á das CCAA de Estremadura
(8,6), Castela A Mancha (7,2) e Anda-
lucía (7,2), e superior á Asturias (5,2).
En Pediatría a frecuentación en Galicia
(2,5) é das máis baixas en España (6),
e claramente inferior a Estremadura
(5), Castela A Mancha (4,3), Andalucía
(3,3) e Asturias (3). Finalmente en En-
fermería, Galicia (5,1) ten asemade un
nivel de frecuentación moi baixo,
menor que a media en España (5,5), e
por baixo de Andalucía (6,8), Estre-
madura (6,1), Asturias (5,7) e Castela
A Mancha (5,2). (MINISTERIO DE
SANIDADE E POLITICA SOCIAL. In-
forme resumo evolutivo do Sistema
Nacional de Saúde 2007-2009. Activi-
dade ordinaria en Centros de Atención
Primaria).

“En España, en xeral,” – e Gali-
cia non é unha excepción – “a pres-
tación de atención a domicilio a
demanda do paciente foi diminuíndo
cos anos”. Aínda así, non hai unha
homoxeneidade neste tipo de actua-
cións entre as distintas comunidades
autónomas. Así, e en relación co des-
enrolo das actuacións, a porcentaxe
de consultas realizadas a domicilio é
moito menor en Galicia que a media
nacional e a das comunidades ante-
riormente citadas. En xeral, Galicia
sobresae por unha maior frecuenta-
ción  (consultas anuais) do/a MFeC e
menor do/a Pediatra e o/a Enfer-
meiro/a, noutras palabras, as actua-
cións da atención primaria en Galicia
desenrólanse maioritariamente no
centro de saúde – e por o MFeC – e
en moito menor escala no domicilio

dos enfermos. Unhas actuacións que
sobresae sobre o que sucede nas co-
munidades autónomas analizadas:
Asturias, Castela A Mancha, Estre-
madura e Andalucía nas que as ac-
tuacións de atención a domicilio
teñen un maior peso na actividade da
AP. En consultas domiciliarias – nas
que os maiores de 65 anos son os
principais usuarios – realizadas, ben
polo persoal médico, ben polo persoal
de enfermería de AP, Galicia está no
furgón de cola entre as CCAA espa-
ñolas: se a porcentaxe media de con-
sultas realizadas no domicilio por
persoal médico en España é do
1,3%,  Galicia non acada o 1%, unha
porcentaxe equivalente á de Castela
A Mancha pero inferior á de Asturias
(1,5%), Estremadura (2,3%) e Anda-
lucía (1,8%). Se a porcentaxe de con-
sultas realizadas no domicilio por
persoal de enfermería é en España
do 6,7%, Galicia volve a ocupar luga-
res de furgón de cola (5%) con Cas-

tela A Mancha (5%), lonxe de Asturias
(6%), Estremadura (12%) e Andalu-
cía (14%) (Ídem).  

Unhas actuacións que apuntan
a unha menor aposta en Galicia pola
accesibilidade e unha menor discri-
minación positiva a prol dos núcleos
rurais. Un déficit que, dado o elevado
peso que a poboación maior de 65
anos ten en Galicia, resulta especial-
mente preocupante.

Esta realidade vese confirmada
polo feito de que Galicia foi unha das
CCAA que tivo unha incorporación
máis lenta dos médicos do modelo tra-
dicional – “de cota” – ó modelo de cen-
tros de saúde: se a porcentaxe a nivel
español destes médicos (ano 2006) era
do 4,6%, Galicia ocupaba o lugar de
cabeceira co 21,6%, moi por riba das
CCAA obxecto de análise comparativa:
Asturias (3), Castela A Mancha (2,1),
Estremadura (1,4) e Andalucía (1,1).
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Unha menor “frecuentación” na
atención a domicilio por parte dos ser-
vizos de AP – como é o caso galego
– repercute negativamente na pro-
moción de sistemas tan importantes
como a atención á dependencia
(SAAD), quen esixe da Atención Pri-
maria unha mellora na oferta actual
de servizos: a prevención, atención,
modificación da evolución e reversibi-
lidade da dependencia esixen da AP
unha mellora e ampliación da súa
oferta de servizos, especialmente na
atención domiciliaria.

En relación á atención urxente –
actividade (PAC: Puntos de Atención
Continuada) que, en xeral, está au-
mentando vertixinosamente – que no
medio rural soen ser cubertas maiori-
tariamente polas gardas dos propios
profesionais dos centros de saúde,
ten unha certa restrición en Galicia
pola resistencia da Xunta de Galicia
a facer gardas, o que provoca un des-
vío dos pacientes ós servizos hospi-
talarios de urxencias. “A utilización
dos servizos de urxencias, aínda que
está claramente condicionada por
múltiples parámetros que dificultan a
súa interpretación, pode ser un indi-
cador indirecto de calidade, e sobre
todo, de accesibilidade da AP” (VI-
CENÇ NAVARRO E ARMANDO
MARTIN...). Gardando as precau-
cións debidas por mor de que os
datos non son moi recentes, Galicia
(33%) pasa por ser unha das CCAA
españolas que presenta unha utiliza-
ción máis alta do servizo de urxen-
cias, claramente superior tanto á
media de España (28,2), como ás
das CCAA de Asturias (29,1), Castela
A Mancha (24,1), Estremadura (30,3)
e Andalucía (29,1) (MINISTERIO DE
SANIDADE E CONSUMO...).

Un servizo de urxencias que
pode ver reducidos os servizos míni-
mos que prestan as farmacias nas
zonas rurais (LEI 12/2011, de 26 de
decembro, de medidas fiscais e ad-
ministrativas. XUNTA DE GALICIA.
DOG 30.11.2011). O criterio de que
“na organización das quendas de
garda das zonas farmacéuticas te-
ranse en conta, polo menos, os se-
guintes aspectos: a poboación que se
debe atender; a existencia de punto
de atención continuada, co gallo de
asegurar a continuidade do proceso
de prescrición e a dispensación de
medicamentos; a accesibilidade para
as persoas usuarias; e a demanda de
dispensacións das oficinas de farma-

cia nos distintos tramos de garda.
Estes criterios deberán aplicarse de
xeito que permitan, en todo momento,
a cobertura das necesidades asisten-
ciais da poboación” (Art. 68. Lei
12/2011...).  Como ben subliña o Con-
sello Económico e Social (CES) esta
medida “afecta aos usuarios en nú-
cleos rurais illados, que poden que-
darse sen o servizo de garda,
obrigándoos a desprazarse” (...) dei-
xando “claramente a porta aberta a
non garantir a prestación a un colec-
tivo social ou unhas áreas xeográfi-
cas que requiren de medidas de
apoio, non de negación de acceso a
un servizo importante” (Ídem).

UN DÉFICIT DE
FINANCIAmENTO Ó qUE NON
AFECTA ESpECIALmENTE Á
ATENCIÓN ESpECIALIZADA

A atención especializada ó igual
que sucede coa atención primaria
está escasamente financiada en Es-
paña – e en Galicia – se a compara-
mos cos países europeos do noso
entorno. O gasto público sanitario en
atención especializada en España re-
presenta o 83% do gasto medio nos
países europeos da zona euro
(UE15), e o 92% do gasto medio na
UE25 (Observatorio Social de Es-
paña. Informe 2007).

En termos comparativos, e en
función do gasto público en AE con
relación co PIB autonómico, Galicia
(3,9%) ocupa un nivel intermedio alto
en España (3,4%), pero inferior a
CCAA como Asturias (4,1%), Castela
A Mancha (4,4%) e Estremadura
(5%), e superior a Andalucía (3,7%).
Se consideramos o gasto por habi-
tante, Galicia (815 euros) ten un gasto
superior á media española (772),  in-
ferior a Asturias (884), pero superior
a Castela A Mancha (806), Estrema-
dura (803) e Andalucía (657) (INSTI-
TUTO DE INFORMACIÓN
SANITARIA. Estatística de Estable-
cementos Sanitarios con Réxime de
Internado).

Como podemos ver en termos
relativos, e dentro do conxunto espa-
ñol, non se pode dicir que a atención
especializada en Galicia estea esca-
samente financiada, dado que no

conxunto do gasto en atención sani-
taria presenta unha situación favora-
ble (56%), como sucede a nivel
medio español (58%), e na maioría
das comunidades autónomas como
Asturias (58%), Castela A Mancha
(55%) e, aínda que en menor medida,
en Estremadura (47%) e Andalucía
(51%). Galicia, como sucede na
maioría das comunidades autónomas
españolas – e gardando algunhas pe-
quenas diferencias xa subliñadas –
presta unha atención preferente á
Atención Especializada (Ídem).

A presenza da iniciativa privada
– a nivel de gasto – é importante na
atención especializada. Galicia, aínda
que mantén un gasto privado sanita-
rio (9%) inferior á media española
(14%), é unha das comunidades au-
tónomas que conta con maior pre-
senza privada, superior a Asturias
(6%), Castela A Mancha (4%) e Es-
tremadura (3%), pero lixeiramente in-
ferior a Andalucía (10%) (Ídem).

UN DÉFICIT DE
FINANCIAmENTO qUE, AíNDA
ASí, SERíA pERFECTAmENTE
ASUmIbLE pOR GALICIA

En relación ás necesidades de
financiamento reflectidas – que ava-
liamos nun incremento cércano ós
1.000 millóns de euros anuais –
quero subliñar que é un gasto per-
fectamente asumible pola comuni-
dade autónoma galega: segundo un
recente estudio dos técnicos de fa-
cenda (GESTHA), a Axencia Tribu-
taria podería incrementar en Galicia,
e sen grandes dificultades, a súa re-
cadación anual nun 33%, o que
equivalería a 2.673 millóns de euros.
Bastaría con ter a vontade política
de reconsiderar o Imposto de Socie-
dades para as grandes empresas (o
que permitiría unha recadación adi-
cional de 592 millóns de euros), o
IRPF para as rendas de aforro (90
millóns de euros), e emprender
unha decidida acción contra a eco-
nomía somerxida (1.991 millóns de
euros).

Trataríase, xa que logo, de em-
pregar unha parte importante desa
recadación adicional en mellorar a
atención pública sanitaria de Galicia
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Nos últimos anos asistimos a
un avance imparable de “políticas
de recortes”, que non só non termi-
nan de dar os froitos agardados,
senón que ademais están a confor-
mar un novo escenario, caracteri-
zado polo duro retroceso dos
avances acadados en materia de
igualdade nas últimas décadas. 

Cada vez resulta máis evi-
dente que as mulleres seguiremos
sendo as máis prexudicadas, non
só polo efecto destas políticas
sobre o Estado de Benestar, senón
tamén, pola propia configuración
deste novo marco, que se elabora
sen ter en conta a distinta posición
na que nos atopamos homes e mu-
lleres na nosa sociedade, e que
contribuirá sen dúbida, ao aumento
do empobrecemento e a discrimi-
nación que na actualidade soporta-
mos as mulleres.

Viñamos asistindo ao as-
censo da igualdade en tódalas
axendas políticas, entendendo que
unha sociedade non podía avanzar
deixando de lado á metade da po-
boación, e aínda que quedaba un
bo percorrido para lograr o obxec-
tivo de eliminar as discriminacións
que viñan sufrindo as mulleres no
eido laboral, empezaban a adop-
tarse medidas que timidamente co-
mezaban a dar os seus froitos,
como por exemplo: a evolución po-
sitiva no número de permisos go-

zados por parte de homes traballa-
dores vinculados aos coidados fa-
miliares; a contratación de mulleres
traballadoras que tendo suspendido
o contrato de traballo por materni-
dade ou excedencia para coidados
dun fillo ou filla, se reincorporaran
ao traballo aos dous anos seguin-
tes ao inicio do permiso; ou as me-
didas de acción positiva derivadas
da propia implantación dos Plans
de Igualdade nas empresas, esta-
blecendo entre outras: porcentaxes
mínimas de contratación feminina,
conversións de contratos temporais
a indefinidos, ou o principio de pre-
ferencia no acceso e contratación,
do sexo menos representado, en
condicións de idoneidade, mérito e
capacidade.

Fronte a isto, o actual con-
texto de crise estase a converter
na escusa perfecta para que as
expectativas profesionais e vitais
das mulleres se vexan freadas, e
para que se desprace a atención
sobre o esforzo pola loita pola
igualdade laboral entre homes e
mulleres, entendendo que existen
outros “temas prioritarios” nas
axendas políticas actuais.

Movementos sociais como a
“marea violeta”, organizado por
asociacións feministas e de mulle-
res e outros colectivos, xorden xa
noso país, en contestación aos re-
cortes económicos e sociais que

están padecendo tódalas políticas
de igualdade, e en consecuencia, a
propia cidadanía. 

As organizacións sindicais
tamén respondemos a este duro
ataque, comprendendo que acadar
os mesmos dereitos e oportunida-
des entre mulleres e homes, de-
pende en grande medida da
consecución dunha verdadeira
igualdade laboral entre mulleres e
homes que aínda está moi lonxe.

Non en va, os datos da nosa
Comunidade amosan a súa peor
vertente no ano 20111. Cun desem-
prego feminino do 19,1% (1,5 pun-
tos por enriba do masculino), unha
taxa de actividade do 49,7% fronte
ao 61,5% dos homes, e a existen-
cia dunha diferenza salarial que se
traduce en 4.704 euros anuais
menos para as mulleres. Hoxe máis
ca nunca, podemos afirmar que
temos que seguir loitando para
facer valer os nosos dereitos,
tanto os adquiridos, como os
acadados nos últimos anos no
eido laboral.

Neste senso, resulta impres-
cindible avanzar na corresponsabi-
lidade pública e privada entre
mulleres e homes, entendendo que
mentres os coidados non sexan
trasladados e concibidos como un
problema colectivo e social, segui-
rán sendo “cousa de mulleres” e li-
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As novas políticas de axuste fiscal están minguando de xeito claro as políticas de igualdade e favorecendo, de novo,
a discriminación. No fanatismo ideolóxico de contención do gasto público a protección social e a igualdade lévanse
a palma nos recortes. Si as mulleres representan a metade da poboación galega é  xusto reivindicar que no gasto pú-
blico esa realidade se vexa reflectida.

1 Informe do 8 de marzo, elaborado polo Gabinete Económico de UGT- Galicia.



mitando a plena igualdade laboral.

Resulta moi “rechamante”
por exemplo, que a pesares de que
as mulleres somos as que a día de
hoxe mellor nos formamos (aca-
dando unha elevada porcentaxe de
licenciaturas), seguimos a ter gran-
des dificultades para acceder a
postos de dirección, atopándonos
no conxunto de España, tan só un
6,73% nos postos de alta dirección,
segundo os últimos datos do Insti-
tuto da Muller.

Datos que reflicten con clari-
dade as consecuencias da dura
desarticulación que se ven fa-
cendo do noso modelo social,
danando á poboación traballadora,
ao Estado de benestar social e
como non, á igualdade de xénero. 

En España, as medidas para
reducir o déficit público, estanse le-
vando a cabo a través de sucesivos
recortes, nos que a rebaixa do
gasto en servizos públicos xa
afectou ao desenvolvemento da
Lei de Dependencia (derivado dos
problemas de refinanciamento para
soster servizos municipais como a
Axuda a Domicilio), a diminución
das actuacións dispostas en ma-
teria de atención á infancia, ou
os recortes relativos a servizos
especificamente destinados a

cubrir as necesidades ou intere-
ses femininos, como é o caso do
Instituto da Muller, os Servizos de
axuda xurídica ou os destinados a
loitar contra a violencia de xénero.

Ademais, nun corto espazo
de tempo, asistimos ao establece-
mento de dúas reformas laborais
consecutivas, cuxo obxectivo fun-
damental é acadar unha maior fle-
xibilidade da regulación laboral, e
en concreto, no caso da reforma la-
boral publicada en febreiro, atentar
contra o propio principio de
igualdade de oportunidades.
Cómpre recordar, que esta Lei
deixa en mans da Negociación Co-
lectiva boa parte do desenvolve-
mento e concreción de numerosos
dereitos laborais relativos á igual-
dade (como é o caso da propia ela-
boración e implantación dos Plans
de Igualdade nas empresas), polo
que a ruptura e o debilitamento da
negociación prevista na reforma su-
porá o aumento do poder empresa-
rial e un duro retroceso no avance
da igualdade no eido laboral.

Ademais, medidas como o
novo papel que se lles atribúe ás
ETT (podendo actuar como axen-
cias de colocación) supoñen a base
dunha discriminación no acceso ao
mercado de traballo, a través da
propia “autoselección” que realizan

as axencias privadas, empregando
variables como a franxa de idade, o
estado civil ou as responsabilida-
des familiares.

As novas fórmulas de con-
tratación, tampouco axudan neste
escenario, e lonxe de abordar os
problemas de inestabilidade e tem-
poralidade do noso mercado de
traballo, complícanos aínda máis,
creando por exemplo, un novo con-
trato indefinido de apoio ao empren-
dedor, con altas cotas de
temporalidade, para o que non se
esixe causa nin se prevén gastos de
extinción e para o que se dispoñen
maiores bonificacións no caso de ce-
lebrar os contratos con mulleres.

Actuacións en xeral, clara-
mente opostas á igualdade e coas
que se sacrifican totalmente os
dereitos de conciliación, dando
conta dun cambio na concepción
das políticas de igualdade que
vimos presenciando xa dende hai
anos en moitos Gobernos autonó-
micos.

Un novo escenario marcado
por políticas proteccionistas, que
propician que de novo nos vexa-
mos perpetuadas no rol de coida-
doras, reprodutoras e de
“complemento salarial dos homes”,
algo que na nosa Comunidade se
incorpora ao noso ordenamento xu-
rídico través da Lei de Apoio á Fa-
milia e á convivencia de Galicia,
publicada en xullo de 2011.

Para nós, a igualdade ten
máis sentido ca nunca, compren-
dendo que debemos aproveitar
este momento para defender o es-
forzo e o traballo desenvolto ata o
momento, demandando a nosa pre-
senza na toma de decisións polí-
tica, social e económica, e
esgrimindo para elo, o argumento
contundente de que a actual situa-
ción de crise, xa puxo de manifesto
o fracaso dunha forma de xestión
económica e de concepción social
da muller insostible.

Contamos con espazos de
participación institucional nos que o
sindicato traballa dende hai anos, e
empregaremos os nosos recursos
para loitar contra calquera recorte
no gasto público que provoque
unha redución ou eliminación, de
servizos públicos dirixidos ao coi-
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dado e a atención de menores e
outras persoas dependentes, xa
que para nós, isto supón o principal
retroceso para as mulleres na súa
vida laboral, entendendo que se-
guirán véndose obrigadas a conti-
nuar asumindo o difícil e
impracticable dobre papel de muller
traballadora e coidadora en moitos
casos.

En definitiva, a superviven-
cia da independencia e liberdade
de moitas mulleres traballadoras
do noso país, depende en gran
medida de que as “medidas de
contención do gasto” non sigan
baseándose na redución siste-
mática dos orzamentos destina-
dos ás políticas de igualdade e

de protección social, na ruptura
e debilitamento da negociación
colectiva e dos espazos de con-
certación social, na eliminación
de axudas destinadas aos servi-
zos e recursos directos de aten-
ción ás mulleres, ou no
incumprimento dos principios de
igualdade establecidos na nor-
mativa de aplicación.

As mulleres levamos anos
loitando polos nosos dereitos labo-
rais e vimos aportando á socie-
dade, ao longo da historia e de
xeito gratuíto, o noso traballo de
coidado das persoas dependentes,
sen liberdade de decisión na maio-
ría dos casos, por imposición dun
sistema social patriarcal e protec-

cionista, en detrimento dos nosos
propios intereses persoais. Por elo,
é o momento de que a nosa voz se
eleve, para que os distintos gober-
nos entendan, que neste contexto
de crise, non queremos ser de novo
a man de obra barata e a parte da
cidadanía que ten que sacrificarse. 

As mulleres representa-
mos máis da metade da poboa-
ción, non somos un mero
colectivo, polo que as consecuen-
cias desta crise non poden derivar
nos recortes dun Estado de Benes-
tar que nós, precisamos que siga
avanzando no seu desenvolve-
mento, co fin de ocupar o lugar e o
papel que realmente nos corres-
ponde. 
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Os medios de comunicación
comezan a falar dunha nova “xera-
ción perdida” para referirse a aque-
las persoas menores de 35 anos,
que nacidos xa durante a democra-
cia están a sufrir agora as conse-
cuencias dese monstro descarnado
que chamamos crise económica. A
que escribe pertence a ese grupo
do que se está a falar, así que a
partir de agora usaremos a primeira
persoa, máis que por unha cuestión
de estilo, por unha cuestión de so-
lidariedade xeracional.

Pertencemos a unha xeración
que se sinte “estafada”. Non vamos
caer no tópico de que os mozos
sempre pensamos que o temos
peor que as xeracións anteriores.
Aínda que se fala moito do analfa-
betismo funcional que afecta aos
máis novos, somos moitos os que
coñecemos un pouquiño a historia
do noso país, e sabemos que ver-
dadeiramente, na liña cronolóxica
da nosa historia, somos uns privi-
lexiados: nunca pasamos fame, co-
ñecemos a liberdade desde que
nacemos, sempre nos sentimos
amparados polo estado de benes-
tar, somos fillos da revolución tec-
nolóxica… Pero tamén é ben certo,
que agora mesmo estamos a ver
como todos os nosos esquemas
cambalean. Os nosos pais, son fi-
llos da ditadura franquista e son un
verdadeiro exemplo da cultura do
sacrificio, inculcaron en nós todo
aquilo ao que moitos deles non pui-
deron chegar. Desa maneira, cria-
ron á xeración máis formada da
historia de España, que sinte agora

que vai a ser a primeira xeración
que viva peor que os seus pais.
Mentres vivimos no fogar familiar fi-
xémolo cunha calidade de vida,
que dificilmente podemos reprodu-
cir unha vez que nos independiza-
mos.

Consonte ós resultados
avance da Estatística das Ensinan-
zas non universitarias correspon-
dentes ao curso 2010-2011, o
alumnado no citado curso en Ensi-
nanzas de Réxime Xeral non uni-
versitario foi de 7.763.573. É
significativo o aumento dos estu-
dantes de Ciclos Formativos (un
3% nos de Grao Medio e un 8%
nos de Grao Superior). En canto ás
Ensinanzas Universitarias o total de
estudantes matriculados, tanto en
universidades públicas como priva-
das, é de 1.445.392.

A simple vista e sen entrar en
demasiada profundidade non pode-
mos pensar que estes datos sexan
malos, e fannos reafirmarnos na
idea de que, a pesar de todos os
cambios lexislativos en materia de
educación, en pouco máis de trinta
anos de democracia e tan critica-
dos sempre, en realidade, como so-
ciedade soubemos apostar pola
formación. Pero isto lévanos a for-
mular outra cuestión: que é o que
falla? Porque está claro, á vista dos
datos do paro, que algo está fa-
llando, xa que segundo os datos
que proporciona o Instituto Galego
de Estatística en Galicia hai
113.000 parados menores de 35
anos.

Está claro que a conxuntura
económica non é boa para ninguén
nos tempos que corren, pero defini-
tivamente é moi mala para os máis
novos. A entrada no mundo laboral
é realmente difícil para este sector
da sociedade. Como sinalábamos,
durante anos houbo unha clara
aposta pola formación, tanto pola
formación universitaria, como pola
formación profesional (esta última,
de feito, non para estes últimos
anos de aumentar a súa matrícula
de alumnos). Sen embargo, parece
que xa nada é sinónimo de saída
laboral. 

A entrada no mundo laboral é
realmente complexa para os máis
novos e en moitos casos é “grazas”
a bolsas que se en principio teñen
unha orixe ideolóxica válida que
consistía en ofrecer a posibilidade
de completar a formación teórica
cunha formación práctica que posi-
bilitase a introdución do/a mozo/a
no mercado laboral, hoxe en día, e
sen ánimo de xeneralizar, supoñen
para os empresarios e para as ad-
ministracións públicas unha ferra-
menta para poder atopar man de
obra barata. Aos bolseiros, en moi-
tas ocasións, esíxeselle unhas res-
ponsabilidades e o cumprimento
dun horario iguais ao resto dos tra-
balladores a cambio dunha retribu-
ción económica que está por baixo,
no caso das bolsas ofrecidas polas
universidades da nosa Comuni-
dade, do salario mínimo interprofe-
sional. Outra das posibilidades son
os contratos para a formación e a
aprendizaxe, que presenta novida-
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É a mocidade galega actual unha xeración perdida? Non será realmente unha xeración estafada? Si todos a sinalan
como a xeración máis formada da historia española como é posible que sexa tamén a que coñece as maiores taxas
de desemprego e precariedade? Non parecera que a conxuntura económica sexa boa para ninguén pero si é espe-
cialmente mala para os máis novos que ven como, por mor daquela, teñen que renunciar a moitos dos seus soños.



des coa nova reforma laboral pro-
posta polo goberno do PP, as máis
significativas: ampliación da idade
máxima para ter acceso a este tipo
de contratos, ampliación da súa du-
ración máxima ata os tres anos e a
posibilidade de encadear este tipo
de contratos na mesma ou dife-
rente empresa. De maneira que
existe a posibilidade real de que
desde os dezaseis anos ata os
trinta e tres os/as mozos/as vaian
encadeando este tipo de contratos,
así que cabería preguntarse se son
necesarios dezasete anos de for-
mación ou se só se busca o benefi-
cio para o empresario.

Pero todos estes casos, de
todas maneiras supoñen unha boa
perspectiva para o que poida optar
a eles, xa que a entrada maioritaria
no mercado laboral é a través de
traballos nos que se require persoal
non cualificado, temporais e cunha
condicións que ata o de agora se
consideraban precarias (neste mo-
mento parece que xa non se xulgan
as condicións, agora todo é válido
pois como di o refrán, máis vale pa-
xaro en man que cento voando).

Unha vez que se produce a
entrada no mercado laboral, a ines-
tabilidade e a falta de seguridade
son as características máis salien-
tables do percorrido vital en canto
ao que ao  traballo se refire. Esta é,
quizais, outra das cousas que nos
diferenza de xeracións anteriores,
temos asumido como un pensa-
mento xeral os que temos menos
de 35 anos, que iso é o que o noso
mercado laboral nos pode ofrecer
durante moito tempo. Sabemos que
o percorrido ascendente no que as
oportunidades e condicións labo-
rais ían mellorando, que parece
que viviron os nosos pais, non se
vai a repetir para nós, que imos en-
cadeando contratos precarios sen
ningunha perspectiva de mellora.

Parece unha obviedade dicir
que este panorama inflúe enorme-
mente nos cambios sociais e fami-
liares aos que estamos a asistir.
Pero paréceme oportuno incluír
unha pequena reflexión ao res-
pecto. 

A imposibilidade de entrar no
mercado laboral e a inestabilidade
e precariedade dos traballos que
desempeñamos os menores de 35

anos está a supoñer cambios so-
ciais que non parecen positivos.
Segundo o Informe sobre a xuven-
tude galega publicado pola Direc-
ción Xeral de Xuventude da Xunta
de Galicia no ano 2010, naquel ano
só o 20,75% dos menores de trinta
anos vivían exclusivamente dos
seus ingresos mentres que 76, 85%
era dependente, en todo ou parte,
dos recursos doutras persoas. 

Efectivamente, o retardo na
idade de emancipación estase a
converter nun fenómeno socioló-
xico que afecta estruturalmente
sobre o conxunto da sociedade:
problemas de convivencia familiar,
carencia de achegas á Seguridade
Social, emigración… 

As precarias condicións labo-
rais que sufrimos a maioría dos me-
nores de 30 inflúen tamén no
retraio na idade de maternidade. O
Portal de Inmigración nos Conce-
llos de Galicia informa de que a
idade media de maternidade en Es-
paña no 2011 superou por primeira
vez os 30 anos, chegando a alcan-
zar os 31,17. Pero en catro provin-
cias a situación é máis preocupante
xa que se alcanza unha idade
media de maternidade de 32 anos,
e unha desas provincias é a da Co-
ruña. Isto, unido ao descenso da
taxa de natalidade está a provocar
un grave problema en Galicia de
envellecemento da poboación. De
feito, dos 315 concellos que confi-
guran a día de hoxe o mapa galego
máis do 60% están poboados por
xente de máis de 65 anos, na súa
maioría. É evidente a falta dunhas
verdadeiras políticas de concilia-
ción, que parecen ser só consignas
de programas electorais máis que
unha realidade; a escasa consoli-
dación dunha rede de garderías pú-
blicas (en Galicia parece que a
única preocupación do goberno en
relación coas garderías é cambiar-
lles o nome e intentar privatizalas);
os extensos horarios de traballo,
que máis parecen obedecer a unha
condena que teña que cumprir o
traballador que a unha verdadeira
razón de eficiencia e produtividade;
así como a falta dunha verdadeira
política de axuda ás familias, son
algunhas das razóns que están a
provocar que a medio prazo en Ga-
licia teñamos unha verdadeira des-
compensación entre poboación
activa e poboación inactiva, e entre

as cotizacións á Seguridade Social
e as pensións das que esta, en
principio, tería que facerse cargo. 

Parece que aínda nos queda
moito por achegarnos ao modelo
sueco, que se presenta hoxe por
hoxe como un referente no que ten
que ver coas políticas familiares, xa
que só por citar un exemplo, os ci-
dadáns suecos gozan dun permiso
paternal, que veu a substituír en
1974, gobernando Olof Palme, ao
permiso por maternidade (conver-
téndose así nun verdadeiro instru-
mento para alcanzar a tan ansiada
igualdade de xénero). Este permiso
ten unha duración de 16 meses,
fronte ás 16 semanas españolas,
durante os que se percibe o 80%
do salario ata un tipo máximo esta-
blecido, durante os primeiros 390
días, mentres que os últimos 90
días remunerase segundo un
cuanto fixo garantido e igual para
todos. Pero non chegaremos de
ningunha das maneiras a aproxi-
marnos a este paradigma se o Es-
tado non considera que as políticas
sociais en relación coa familia, sexa
cal sexa o modelo, non é un pro-
blema individual do cidadán, senón
unha verdadeira necesidade da so-
ciedade no seu conxunto. De feito,
quizás que Suecia se teña conver-
tido nun prototipo, radique en que
alí a política familiar concíbese
como unha política social de axuda
aos membros que compoñen unha
familia e como un dos piares fun-
damentais do seu Estado de Be-
nestar.

Pero ademais, baixo o meu
punto de vista, o retraio na idade de
emancipación inflúe moito tamén
no desenrolo persoal do individuo;
o retardo na hora de adquirir res-
ponsabilidades laborais implica
tamén a demora, como víamos
antes, da autonomía económica e
aínda que estas non son as únicas
características da vida adulta, todos
sabemos que a toma de decisións,
a asunción de responsabilidades,
as obrigas laborais, o exercicio dos
dereitos como cidadán… todo isto
é o que che fai ingresar na vida
adulta e cada vez se pospoña máis
este momento xa que a indepen-
dencia económica tamén implica a
independencia como individuo. Na
maioría dos casos, na nosa socie-
dade cada un tomamos a respon-
sabilidade da nosa propia persoa
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cando alcanzamos esa indepen-
dencia económica da que falamos.
Está asumido polo noso grupo so-
cial, gústenos máis ou menos, que
mentres dependes economica-
mente doutras persoas, que no
caso dos máis novos adoitan ser na
gran parte dos casos os pais, estas
persoas teñen o dereito de esixir
xustificacións das nosas decisións
e isto afecta o desenrolo evolutivo
do individuo.

Non parece ousado dicir, que
esta situación produce o que pode-
ríamos chamar a “infantilización” da
sociedade. Non pretendo entrar a
formar xuízos de valor sobre o es-
tilo de vida dos máis novos, pero
creo que non e só unha percepción
persoal se digo que hoxe en día hai
moita xente que leva o mesmo es-
tilo de vida aos dezaseis que aos
vinteseis anos e iso non parece bo
para o desenvolvemento da socie-
dade como conxunto.

De todas maneiras, non se
pode pensar que esta é a situación
na que estamos cómodos os que
non superamos os trinta anos. Fá-
lase ás veces dunha xeración bau-
tizada como “nini” para referirse á
xente pertencente a ese grupo de
idade do que falamos que nin estu-
dia, nin traballa. Sen embargo, per-
soalmente négome a crer que de
súpeto xurda unha xeración que se

defina por unha única caracterís-
tica: a preguiza. Polo contrario, creo
que para a sociedade, en especial
para algúns dos seus axentes en
concreto, é máis fácil asumir ese
presuposto que buscar a responsa-
bilidade que a sociedade en xeral
ten para con esas persoas. En
lugar de buscar nomes para definir
deberíamos buscar solucións ao
fracaso escolar, á desmotivación, á
perda de determinados valores,
etc., e tomar conciencia de que a
clase política, o sistema educativo,
o mercado laboral e a sociedade en
xeral tamén son factores responsa-
bles desa situación.

Chegados a este punto tamén
cabe preguntarse que é o que fan
os máis novos por intentar cambiar
o panorama socioeconómico que
describimos ata aquí. O sentimento
de pesimismo parece xeneralizado
e tamén está estendida a idea de
que os máis novos fan a miúdo gala
dunha actitude pasiva en canto ao
compromiso político e dunha falta
de interese polo asociacionismo
tanto na súa vertente cultural, polí-
tico-sindical ou cívica. Só fai pouco
máis dun ano comezou a mudar
esa idea, xa que o movemento 15-
M mobilizou a gran parte da moci-
dade do Estado e demostrou que
hai unha xuventude moito máis es-
perta do que se pensaba. É opor-
tuno intentar facer una pequena

análise deste movemento e pensar
por qué funcionaron as súas distin-
tas convocatorias e non moitas ou-
tras dos distintos axentes sociais. O
máis importante é que estas con-
vocatorias tiveron lugar a través
das redes sociais. Nin a falta de lí-
deres, nin dun ideario definido res-
taron a capacidade de mobilización
e todo foi grazas á forma de difu-
sión. Por outra banda, foi moi im-
portante a falta de vinculación a un
grupo político determinado, xa que
o triunfo dos indignados, foi que por
primeira vez a mocidade se identifi-
cou cun movemento que nacía den-
tro de si, e non me refiro tanto ás
ideas, que de feito conectan coas
expresadas por Stéphane Hessel
en 2010 e foron defendidas por
xente como José Luis Sampedro,
nacido en 1917, senón á novidade
da súa natureza. O 15-M non utili-
zou mitins, nin carnés nin cotas.
Non respondía a unha natureza
“sectaria”, que ás veces parece
apreciarse nas organizacións polí-
ticas e non esixía un compromiso
con caras visibles que puidesen
restar intensidade ao argumentario
a causa de comportamentos indivi-
duais. 

A maioría dos afiliados de cal-
quera dos partidos que debuxan o
panorama político estatal non se
encontra entre a xuventude. Pero é
erróneo pensar que isto responde a
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unha falta de interese pola política,
aínda que iso sexa o máis doado
de asumir polas organizacións; o
que ocorre en realidade é que hai
unha falta de conexión entre as
dúas partes. Os máis novos non se
identifican coa clase política, nin
coas organizacións sindicais e non
é só por unha falta de identificación
co discurso, senón que tamén hai
unha falta de espazos de encontro. 

É verdade que gran parte do
ideario do 15-M pode considerarse
como propio dun pensamento de
esquerdas. Cal é o motivo entón de
que os partidos de esquerdas non
conten co suficiente apoio do voto
máis novo? En realidade é outro

síntoma do desgaste do sistema.
Moita da xente nova desconfía da
clase política, non apoia o sistema
electoral e percibe unha certa simi-
litude ou unha carencia de dife-
renza evidente entre as actuacións,
especialmente no plano econó-
mico, dos gobernos de distintas
cores.

Equivocados ou non, parece
que os máis novos están a intentar
modificar o sistema, ese que nos
levou a este momento de crise. Así
pois, a crise económica está a en-
sinarnos algo. Estanos a demostrar
que o noso modelo económico xa
non é eficiente, que os patróns so-
ciolóxicos están a cambiar e que a

mocidade, a través de novas for-
mas, está participando no cambio
que parece inevitable e desexable.

Non sabemos se realmente se
producirá un cambio na orde social,
pero parece evidente que debemos
intentar recuperar un modelo eco-
nómico e social máis humano, no
que o individuo gañe en detrimento
do dominio absoluto dos poderes fi-
nanceiros. Tampouco sabemos que
papel xogaremos neste posible
cambio os que agora temos menos
de 35 anos, pero creo que é xusto
recoñecer que estamos buscando
o noso lugar a través de novas fór-
mulas e con novas ferramentas que
nos toca ensaiar.  
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Nos últimos meses estamos
presenciando como desde diversos
organismos internacionais – tales
como a UE, a OCDE ou a OIT – es-
tanse facendo saltar todas as alarmas
sobre a precaria situación laboral que
está a vivir a nosa mocidade desde o
inicio da crise económica global. As
altas taxas de desemprego, precarie-
dade laboral ou abandono escolar no
noso país superan por moito ás taxas
medias observadas en boa parte dos
países do noso entorno, especial-
mente da UE. É tal a situación de
emerxencia que desde estes orga-
nismos ínstasenos a tomar concien-
cia da realidade do problema e á
adopción de medidas urxentes que
palíen estas importantes eivas baixo
a latente ameaza de frustrar o futuro
de miles de mozos e mozas durante
varios anos, co importante custo so-
cial e persoal que isto trae consigo.
Noutras palabras, debemos facer un
adecuado diagnóstico da situación da
nosa mocidade e trazar as liñas mes-
tras das políticas que deban corrixir o
desolador panorama que podería
constituír ver a toda unha xeración de
mozos e mozas do noso país atrapa-
dos nunha espiral de desemprego,
precariedade laboral e pobreza que
lles impida desenvolver con normali-
dade os seus proxectos vitais.

Segundo o último informe de
tendencias mundiais para o emprego
da OIT (2012), o gran desafío da eco-
nomía global é a creación de 60 mi-
llóns de novos postos de traballo
anuais durante a próxima década
para manter a cohesión social e ga-
rantir un crecemento sostible da eco-

nomía. Na actualidade a tendencia
que experimentan as taxas de des-
emprego xuvenil en todo o mundo é
claramente á alza, situándose na ac-
tualidade nun 12,7%. É máis, este
mesmo informe describe un pano-
rama desolador para a nosa moci-
dade ó concluír que os mozos
comprendidos ente os 15 e os 24
anos teñen case tres veces máis pro-
babilidades de estar desempregados
que os adultos, o que sen dúbida nos
dá unha idea aproximada das dimen-
sións que está acadando o problema.

No noso país, cunha taxa de
desemprego do 22,85% segundo a úl-
tima EPA (4º trimestre 2011), os mozos
e mozas menores de 25 anos sopor-
tan unhas cifras de desemprego cer-
tamente alarmantes (48,56%), pero
que son absolutamente catastróficas
se as vemos nas franxas de idade
comprendidas entre os 16 e os 19
anos (69,35%), ou entre 20 e 24 anos
(44,25%). No noso entorno a taxa de
paro xuvenil sitúase nun 22,3%, ou o
que é o mesmo, menos da metade do
experimentado en España.

En Galicia lamentablemente a
situación non é moi diferente. Se-
gundo o informe de xuventude galega
de 2010 (Consellería de Traballo e
Benestar, setembro 2011), só o
35,4% dos mozos e mozas compren-
didos entre os 16 e 29 anos teñen
como única ou principal ocupación o
desempeño dalgún tipo de actividade
profesional, mentres que o 64,6%
restante ou ben estudia (39,1%), ou
ben anda á procura dun emprego ou
noutras situacións análogas. Mante-

mos que a situación en Galicia é aná-
loga á do noso país tendo en conta
que o informe elaborado pola Xunta
de Galicia inclúe segmentos de idade
da poboación incluídos entre os 25 e
29 anos, o que sen dúbida provoca o
descenso da porcentaxe de mozos e
mozas en desemprego e o aumento
da taxa de ocupación nun claro in-
tento por maquillar as estatísticas.
Unhas estatísticas que, por outra
parte, non reflicten a realidade do
desemprego xuvenil en Galicia, xa
que ás cifras oficiais terían que enga-
dirse os mozos galegos que emigran
(nos derradeiros anos hai un fortísimo
repunte da emigración especialmente
moza), xa que son realmente “activos
á procura dun emprego” que non ato-
pan en Galicia, polo que deberan ser
tomados en conta á hora de avaliar a
demanda real de emprego.

Desgraciadamente, esta situa-
ción parece agravarse se analizamos
os elevados índices de abandono es-
colar do noso país nun contexto eco-
nómico de crise que demanda unha
man de obra cada vez máis cualifi-
cada. Os países da OCDE, incapa-
ces de competir en custes de man de
obra con potencias como China ou a
India, vense na necesidade de pro-
ducir bens e servizos cun alto valor
engadido que requiren para o seu
desenvolvemento dunha man de
obra ben formada e capacitada.

Segundo un recente in-
forme da UE o noso país – como
Portugal ou Malta –  sufre unhas
taxas de abandono escolar de case
o 30%, o que supón duplicar a media
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europea. En Galicia, a porcentaxe de
mozos e mozas menores de 24 anos
que non remata os seus estudios de
Educación Secundaria e non segue
ningún tipo de formación posterior é
dun 23,1% segundo a EPA, o que
nos sitúa lixeiramente por debaixo
da media estatal. Malia todo, é unha
realidade incontestable que a situa-
ción da nosa mocidade dista moito
de ser a idónea, pois na súa in-
mensa maioría son dependentes
economicamente, en todo ou en
parte, doutra persoa (76,58% dos
mozos e mozas en Galicia). Desgra-
ciadamente esta situación verase in-
cluso agravada de non inverterse
esta tendencia, xa que o nivel retri-
butivo dos nosos mozos e mozas – e
en xeral as súas condicións laborais,
económicas e de vida –  están liga-
das ao seu nivel de formación ou ca-
pacitación profesional.

DESEmpREGO XUVENIL E
AbANDONO ESCOLAR: DÚAS
CARAS DUNhA mESmA
mOEDA

Desde hai xa varios anos, a ci-
dadanía española está a presenciar
como unha boa parte dos nosos
mozos e mozas abandonan prematu-
ramente o sistema educativo para in-
corporarse ó mercado de traballo. As
causa, como case sempre, son múlti-
ples e de diversa natureza, mais tal
vez poidamos atopalas na boiante si-
tuación económica vivida no noso
país, na relativa facilidade de acceso
ao mercado de traballo ou na perda
de valores como a cultura do esforzo

persoal e o consumo responsable,
agora substituídos polos da recom-
pensa inmediata, o consumismo des-
medido e o xa manido aforismo de
“tanto tienes, tanto vales”.

Durante os anos gloriosos da
especulación urbanística e financeira
no noso país, os nosos mozos e
mozas deixáronse seducir facilmente
por un mercado laboral que lles ga-
rantía abundantes postos de traballo
cunhas condicións económicas que
cubrían as súas pequenas expectati-
vas – que non quere dicir boas –, pois
moitos destes mozos non chegaron a
emanciparse realmente do fogar fa-
miliar.

Camareiros, peóns de obra, de-
pendentes de supermercado, trans-
portistas e tantas outras profesións
que non requiren dunha grande capa-
citación foron ocupados por esta mo-
cidade que a duras penas rematou os
seus estudios de ESO, e que no me-
llor dos casos, adquiriu certa formación
a través da FP ou os programas de
garantía social. Certamente, o mer-
cado laboral demandaba abundante
man de obra grazas ó impulso que o
sector da construción estaba a dar a
toda a economía, pero que como xa
sabemos, foi absolutamente nefasto
para todos.

Así as cousas, a percepción de
que era preciso esforzarse en acadar
unha boa formación para poder ac-
ceder en boas condicións ó mercado
laboral foise perdendo, pois non eran
poucos os mozos e mozas que des-
pois de rematados os seus estudios
superiores de formación profesional,
e mesmo universitarios, acababan
desempeñando empregos en peno-
sas condicións laborais, con baixos
soldos e non mellores expectativas
de crecemento profesional, cando
non desempeñando funcións que
nada tiñan que ver coa súa formación
inicial. Para que entón estudar tanto?
Para que entón dedicar tanto tempo
e traballo a acadar unha formación se
despois o mercado laboral non lla re-
coñecía ou puña en valor? A men-
saxe que a sociedade lle enviaba era
clara: ponte a traballar e poderás
mercar tamén o teu iphone, ipad, o
teu primeiro automóbil, unha casa…
Estamos na primeira división da eco-
nomía mundial e nada fará cambiar
este mundo que estamos a construír.
Nunca iremos a peor, todos podere-
mos mellorar…
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A facilidade do acceso ó crédito
fixo que moitos destes novos profe-
sionais crearan as súas propias mi-
croempresas, que en moitas
ocasións daban importantes benefi-
cios, incluso a conta de traballar máis
horas, pagarlle baixos soldos ós seus
empregados ou mesmo endebedarse
un pouco máis se fose preciso, mais
non precisamente por seren exem-
plos de boa xestión empresarial, in-
novadora e adaptada ós novos
tempos, senón máis ben por poder
vivir da gran burbulla económico-fi-
nanceira na que todos estabamos in-
mersos. 

Co inicio da crise, hai xa uns
cinco anos, o que parecía un inalte-
rable estado das cousas puxo cabeza
abaixo todo este sistema, facéndoo
caer como un castelo de naipes. Xa
nada sería como antes… Os nosos
mozos e mozas, ocupados en em-
pregos precarios e de baixa cualifica-
ción foron os primeiros en ver como
os seus sonos se esvaecían, como o
facían os seus empregos na constru-
ción ou as súas microempresas afo-
gadas polos impagos e as débedas.
Miles de mozos pasaron agora a en-
grosar as listas do paro, vendo como
a súa baixa capacitación condená-
baos a subsistir cunha modesta pres-
tación por desemprego, cando non
polos escasos catrocentos euros que
o goberno lle outorga á finalización da
súa prestación. Son, e serano por
bastante tempo, o colectivo laboral
máis vulnerable. Mozos e mozas moi
vulnerables xa que, moitos deixá-
ronse enganar polo mito do “impara-
ble crecemento económico español”,
e estimulados tanto polas facilidades
dadas polas entidades financeiras
como pola irresponsabilidade da
clase política gobernante (PP, PSOE)
que falaba dun “crecemento envi-
diado en toda Europa”, asumiron dé-
bedas hipotecarias superlativas que
agora os sitúan nun posición de pre-
cariedade e insolvencia tal que, pola
falta de emprego, non poden facer
fronte a aquelas coas consecuencias
sabidas tanto para o seu presente in-
mediato como para o futuro.

O novo panorama económico e
financeiro fan imprescindible un cam-
bio radical no tecido produtivo do
noso país, cambiando o modelo im-
perante baseado no ladrillo e a pres-
tación de servizos de escaso valor
engadido a un baseado na produción
de bens e servizos que requiren un

gran desenvolvemento científico e
tecnolóxico, pois aquelas tarefas e
traballos que precisan unha menor
especialización e destreza están a
ser desempeñados, cuns custes infi-
nitamente inferiores ós que nós po-
demos asumir, en países en vías de
desenvolvemento e/ou superpoboa-
dos, auténticas economías emerxen-
tes que non só compiten con nós
cunha man de obra moito máis barata
e case semiescrava, senón que están
a monopolizar o consumo de enerxía
e materias primas das que ata o de
agora case nos beneficiabamos en
exclusiva. É dicir, o noso tecido eco-
nómico e industrial perdeu competiti-
vidade – se é que algunha vez a tivo
– provocando a masiva expulsión de
man de obra do mercado laboral, en
primeiro lugar da nosa xuventude.

Xa que logo, a nosa mocidade
deberá centrar os seus esforzos en
acadar novas habilidades profesio-
nais que lles axuden a posicionarse
adecuadamente nun mercado laboral
tan competitivo e escaso de oportuni-
dades no que xa non só se lles esi-
xirá unha boa capacitación, senón no
que ademais se lles imporán – grazas
á última reforma laboral do goberno
do PP – unhas penosas condición la-
borais e de traballo, con baixos sol-
dos, desprotección ante o
desemprego e xornadas absoluta-
mente desregulamentadas que dificil-
mente lles posibilitará desenvolver os
seus anhelados proxectos vitais.

O futuro, de certo, preséntase
moi escuro para os nosos mozos e
mozas se non se mudan con urxen-
cia as actuais políticas de emprego
do goberno.

UNhA XERACIÓN pERDIDA: O
AbISmO Ó qUE SE ASOmA
pERIGOSAmENTE A NOSA
SOCIEDADE

Pero, realmente é condición ne-
cesaria e suficiente a mellora da ca-
pacitación de toda unha xeración de
homes e mulleres para frear esta au-
téntica sangría? Que outras medidas
son necesarias para transformar esta
dura realidade? A que perigos nos en-
frontamos como sociedade de non
facer os oportunos cambios? Esta-

mos aínda a tempo?

O presente  incerto que hoxe
todos nós estamos a vivir convértese
nun futuro negro e pouco esperanza-
dor, ao estudar detidamente os datos
que desprenden as diferentes enqui-
sas referentes á mocidade, e ao ver
cales son as medidas correctoras que
están tomando os gobernos autonó-
micos e central, agora maioritaria-
mente en mans do Partido Popular.

Cada día que pasa, a nosa mo-
cidade perde un pouco máis a espe-
ranza e apraza sine die os seu
proxectos vitais de emancipación.
Moitos deles, coñecedores das súas
eivas, comezan pouco a pouco a re-
tomar os seus estudios de secunda-
ria, bacharelato ou Formación
Profesional, cando non o fan nas
nosas universidades realizando más-
ters de especialización ou doutora-
mentos cos que engrosar os seus
currículos. Son sabedores tamén de
que hai que ter amplos coñecemen-
tos de linguas como o inglés, o ale-
mán e o chinés, polo que procuran
ocupar o seu tempo co estudio de
idiomas que tal vez lles abra as portas
a un posto de traballo, quen sabe se
en Londres, Berlín ou Pekín. Os
nosos mozos e mozas, como xa o fi-
xeron seus pais e avós, teñen ben
presente que moi posiblemente terán
que emigrar – agora seica chámanlle
á emigración “internacionalización
dos recursos humanos”, manda
truco!.. – na busca dun futuro que a
súa nación lles nega. 

Malia todo, sen expectativas os
nosos mozos e mozas corren o risco
de caer nunha espiral de apatía tal
que se somerxan na inacción, a
frustración, a carraxe ou mesmo o
abusivo consumo de  alcohol e/ou
outras substancias estupefacientes
– riscos todos eles xa explicitados
no último informe da OCDE – que
lles fagan máis soportable unha vida
absolutamente dependente de seus
pais no mellor dos casos e sen au-
tonomía persoal. Ademais, non son
descartables graves altercados de
violencia nas rúas como forma de
iracunda protesta contra unha so-
ciedade que permanece xorda ás
súas lexítimas ansias de liberdade e
vida digna, tal e como un ano atrás
experimentaron os habitantes da ci-
dade de Londres. En definitiva, pode
mesmo destruírse a estabilidade e a
paz social da que aínda hoxe, e ve-
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remos por canto tempo máis, esta-
mos a gozar.

Mentres vemos como a nosa so-
ciedade envellece por momentos, e
demanda cada vez máis e máis recur-
sos económicos e sociosanitarios.
Vemos como a nosa xuventude, a que
está chamada a tomar o relevo xera-
cional no tecido produtivo do noso país,
quen debe contribuír economicamente
ó sostemento do noso sistema de SS,
non pode facelo, poñendo en grave
perigo os fondos de pensións, o soste-
mento da sanidade pública e as co-
berturas sociais dos máis débiles da
nosa sociedade. Un sector da socie-
dade cada vez máis amplo e ó que
cada vez máis mozos se verán irreme-
diablemente abocados a pertencer. En
definitiva, o empobrecemento xenera-
lizado da nosa sociedade e o aumento
das desigualdades son, sen dúbida, os
principais riscos de non poñer fin a esta
tráxica realidade que cada vez parece
achegarse máis.

Dende logo, as políticas de re-
cortes levadas a cabo ata o de agora
polos diferentes gobernos do PP, lonxe
de tentar paliar esta situación, parece
empeñada en acelerar aínda máis este
proceso de destrución masiva.

Nunha sociedade como a espa-
ñola, que precisa urxentemente un

novo sistema educativo, con máis e
mellores docentes formados, no que
se atenda realmente á diversidade do
alumnado para que poida buscar o
seu sitio na sociedade, no que a for-
mación profesional teña un impulso
decisivo, no que todo o mundo ad-
quira unhas boas competencias lin-
güísticas en idiomas estranxeiros, no
que as universidades deixen de ser
centros de expedición de títulos des-
valorizados e desconectados da rea-
lidade socioeconómica do país, no
que prime a investigación e o desen-
volvemento tecnolóxico, o Partido Po-
pular aplica un brutal recorte nas
políticas educativas que provoca a
masificación das aulas – convertidas
en garderías –, a escaseza de prazas
en escolas de idiomas, o empeora-
mento xeneralizado da calidade da
educación e, finalmente, un incre-
mento das desigualdades e fracaso
escolar.

Nunha sociedade como a espa-
ñola, cuns 4.700.000 desempregados
á busca de traballo e que precisa un
sistema de formación para desempre-
gados moderno, eficaz e flexible que
forme adecuadamente ós traballado-
res para competir no novo mercado la-
boral, o Partido Popular aplica as
tesoiras. Cando poderemos os espa-
ñois compatibilizar a nosa prestación
por paro coa formación regrada en FP

ou na Universidade? Por que un uni-
versitario español en paro non pode
cursar un máster mentres cobra a súa
prestación pero se lle obriga a facer un
curso de cantería, como se fose esa a
solución a todos os seus problemas?
Por que as nosas universidades non
dan bolsas ós desempregados e ha-
bilitan máis prazos de matrícula para
os seus títulos de grao e posgrao? Re-
cortes, recortes, recortes…

Nunha sociedade como a espa-
ñola, cada vez máis avellada e de-
pendente, o Partido Popular
practicamente suprime o gasto para a
atención á Lei de Dependencia, aban-
donando a miles de persoas necesita-
das de atención e destruíndo miles de
postos de traballo que ben poderían
ocupar os nosos mozos e mozas.

Señores do PP, queren acabar
con todo. Queren destruír a socie-
dade xusta e solidaria que os espa-
ñois construímos nos últimos trinta
anos, negándolle masivamente o de-
reito á educación, ó emprego e ó fu-
turo á nosa mocidade, á que queren
converter en man de obra barata e
semiescrava ó servizo das grandes
corporacións e do capital, ó que re-
presentan e defenden como se fose
seu propio fillo…

Pero, realmente imos permitilo?
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Chámome Amelia, teño 27
anos. Dende hai case 6 anos dedico
parte do meu tempo á representación
estudantil, nunha asociación estu-
dantil de ámbito universitario cha-
mada IESGA (Iniciativa Estudantil
Galega). Actualmente son investiga-
dora contratada na Universidade da
Coruña. Son unha persoa nova e for-
mada pero...con futuro? 

Titulei este artigo A.C-D.C. por-
que, como explicarei entre as liñas
deste documento, dende hai uns
anos, ditas siglas, trocáronse nunha...
referencia obrigada. Toda a nosa
vida, o noso presente, o noso futuro
(ou o noso non futuro), e as nosas ex-
pectativas, están marcadas polo A.C.-
D.C.; para min, o ANTES e o
DESPOIS da CRISE! 

Gustaríame reflexionar sobre a
crise en xeral, pero tamén en particu-
lar dende a miña perspectiva e a da
miña xeración; a xeración dos oitenta.
ANTES da CRISE a mocidade era-
mos un valor en alza, salvo algúns
sectores aos que se denominou
NINIS, pero este non é o tema. A
cuestión está en que éramos a xera-
ción máis formada. Unha xeración
que conseguira rematar os estudios
obrigatorios e acceder aos estudios
superiores. Estivémonos formando
para favorecer o progreso do país,
pero… onde estamos agora? 

Empezarei por dicir onde estou
eu. Como dicía, teño 27 anos. Toda a
miña vida, dende que teño uso de
razón, empregueina en formarme.
Dende que con 2 aniños e medio en-

trei en párvulos ata que con 12 fun o
curso experimental da ESO (si, si,
esa que din que só preparou a parvas
e parvos), e con 17 acabei o bacha-
relato e aprobei a selectividade. En-
trei na universidade cando aínda non
cumprira a maioría de idade e…
aínda non saín dela! Dende o pri-
meiro ano de universidade (ano
2002) puiden gozar de bolsas de es-
tudios que cubrían a maioría dos
meus gastos, por sorte para a miña
familia, de clase traballadora. Creo
lembrar que o primeiro ano cobrei
pouco máis de 2000 euros, acompa-
ñados da exención de pago da matrí-
cula, porque pagouna o Estado, cos
impostos de cada contribuínte. Estu-
dei unha diplomatura de 3 anos, Edu-
cación Social; despois un segundo
ciclo, dous anos máis, de Psicopeda-
goxía. Un mestrado dun ano e os
meus estudios de doutoramento, nos
que aínda continúo, completan o meu
currículo académico. Sempre enlacei
unha bolsa con outra; perdo a conta
de todo o diñeiro público que fun reci-
bindo durante este tempo, case que
10 anos de estudios. Toda a forma-
ción que fun quen de acumular, agora
onde acabará? ou, máis ben, onde
me vai levar? 

Calquera podería pensar que
con toda a formación que levo ás
miñas costas son pouco máis ou
menos que un valor seguro, a ter en
conta para calquera administración
ou empresa, igual que calquera das
miñas compañeiras e compañeiros.
Pois parece ser que non... explícome.
A día de hoxe, e grazas á bendita
crise e a súa reforma laboral pode-

mos ser contratados por 3 anos e ate
os 30, en situación de “formación e
aprendizaxe”; imos en período de
prácticas e poden botarnos sen que
lles doian prendas, saímoslles de
balde, ou máis ben saímoslles a
conta pois… perciben bonificacións
por facernos “o favor” de contratarnos
nestas condicións! 

Así é como nos valoran? Está
a reducirse o investimento en for-
mación e investigación. Particular-
mente este é un tema que me
interesa e me afecta directamente.
Son investigadora predoutoral con-
tratada pola Universidade da Co-
ruña, contrato grazas ao que
acabarei a miña tese de doutora-
mento e que, por certo, acábanme
de prorrogar por un ano, este si im-
prorrogable. Agora mesmo existen
varias posibilidades de acceder a
un posto como o meu, presentán-
dose a esa mesma convocatoria,
da universidade, ou ás convocato-
rias que saen a nivel nacional (FPI
e FPU) e autonómico (María Bar-
beito). Estas bolsas, lonxe de ser
un trampolín directas á piscina da
investigación como unha carreira
laboral de verdade, agora mesmo,
son un tobogán ao fondo, sen auga,
desa mesma piscina. Ou o que é o
mesmo, que despois de acabar coa
miña bolsa estarei de novo, for-
mada, pero sen lugar onde por en
práctica e sacar rendemento á miña
formación. Onde antes había con-
tratos posdoutorais e unha estabili-
dade dubidosa, aínda que
existente, agora directamente hai a
negativa de calquera tipo de con-
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trato por obra e graza da crise.
Mostra diso témola na universidade
veciña, Santiago de Compostela,
onde numerosos investigadores
posdoutorais foron botados á rúa,
tras das promesas electorais in-
cumpridas por falta de orzamento,
tal como explicou o reitor. Quen
compensa a perda desta xente for-
mada e a súa achega á nosa cien-
cia? Quen compensa os seus anos
de dedicación que agora os levan á
rúa? Quen da conta dos cartos pú-
blicos investidos na formación e o
rexeitamento agora da súa aplica-
ción para a mellora da calidade de
vida nos diferentes ámbitos de in-
vestigación? 

As redes sociais son un ferve-
doiro dende hai uns meses, cando se
evidenciaron os primeiros recortes en
I+D+i; era entón cando os científicos
se unían para pedir unha casa para a
ciencia na declaración da renda.
Unha casa na declaración da renda

adicada á ciencia? Era unha cha-
mada de atención sobre a importan-
cia do investimento en investigación,
desenvolvemento e innovación, non
unha petición de esmola; xa que logo,
cos recortes nunha ciencia xa de seu
deficientemente sostida suporán un
atraso de 10 anos para o noso país,
segundo publicacións recentes. A
economía española a causa do seu
modelo produtivo, agoniza e en lugar
de darlle de comer para fortalecela
estamos poñéndoa a dieta; non hai
dúbida do que se pretende, adelga-
zala pero ata tal punto que chegare-
mos a matala. Craso erro, se non
podemos competir en baixos salarios,
en redución de dereitos laborais…
Por que non competimos en innova-
ción? Será que aos nosos políticos in-
terésalles máis pornos ao nivel de
China, en dereitos laborais, e non ao
nivel dos nórdicos en innovación e
desenvolvemento? Isto, pero con ou-
tras palabras, é o que estamos a dicir
a voces as persoas e organizacións

que subscribimos a “Carta aberta
pola ciencia en España”. Os datos
que arroxa falan por si mesmos: nos
últimos anos, o financiamento en
I+D+i viuse recortado ano a ano e
agora, barállase unha redución dun
8,65% para o 2012 con respecto ao
ano anterior. Se esta previsión chega
a facerse realidade os Organismos
Públicos de Investigación sufrirían
unha redución acumulada do 30%.
Situación que se complica se valora-
mos que as universidades non poden
facer fronte con fondos propios a este
desequilibrio porque elas mesmas
están a ser foco de grandes recortes.
O financiamento en I+D+i no 2010 foi
un 1,39% do PIB, con todo estímase
que para o 2012 será de menos do
un 1,35%. Resulta evidente a brecha
que nos separa da media da UE27,
que é do 2,3% e, moita maior a nosa
distancia do obxectivo do 3% mar-
cada polo Consello Europeo. 

Durante anos España estaba
medrando, algo normal se botamos a
vista atrás e vemos o pasado que nos
precedía. Pero sen dúbida, medrando
dun xeito apresurado, e cunha base
de crecemento, cando menos dubi-
dosa. Logo veríamos o que moitos se
negaban a ver! A cuestión é que eran
as vacas gordas e o ámbito do social,
tan relegado ao esquecemento es-
taba a medrar do mesmo xeito que
todo o que nos rodeaba. Había pos-
tos de traballo, tantos, que mesmo
compañeiras e compañeiros meus
decidiron deixar de estudar para
aproveitar o momento. Tamén o Es-
tado estaba nun bo momento de sa-
neamento das arcas públicas e podía
investir diñeiro en bolsas e axudas
das que moitas persoas, como eu,
nos beneficiamos. 

O sector privado tamén era
próspero, tiña beneficios, ofrecía tra-
ballos e diñeiro. Os bancos estaban
dispostos a dar diñeiro a quen o soli-
citase; gozábase de préstamos para
comprar casa, coche, facer viaxes…
O mesmo daba, había traballo! Todo
o mundo podíao pagar e o banco só
era brazos abertos para recibir novos
clientes, novas hipotecas. 

Evidentemente esta época dou-
rada, de malgaste non podía durar
para sempre. Pero, quen se benefi-
ciaba do oasis no deserto?, a clase
traballadora?, a xuventude? Non pre-
cisamente, e con todo agora estamos
a pagar as consecuencias. 
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Chegou un momento que “tanto
foi o cántaro á fonte ata que por fin
rompeu”. Rompeu nun momento cha-
mado CRISE que marca un antes e
un despois na vida dun país, no
mundo. Unha crise con consecuen-
cias perniciosas para cada cidadán,
tamén para cada mozo formado que
busca emprego tras moita formación.
CRISE que podemos ver como es-
cusa para recuar no acadado, ou
como oportunidade de repensar e
cambiar o modelo que xa se demos-
trou, non serve! Esta crise é unha
crise de fondo e non se pode arranxar
poñendo parches na superficie. 

Hoxe atopámonos con recortes,
recortes e máis recortes. Recórtase
do primeiro que non se debe recortar,
o ámbito social. Calquera persoa me-
dianamente corda é consciente da re-
alidade, cunha pouca análise e visión
crítica, cae na conta de que nun mo-
mento de crise, de necesidade, no
que moita xente queda sen traballo
os servizos sociais e a comunidade
son máis necesarios que nunca. Ser-
vizos que aseguran as coberturas bá-
sicas a toda a cidadanía e que
ademais garanten a cohesión social
en momentos críticos. A xente ten
medo, sentimento que inmobiliza;
pero, deste sentimento de medo ao
de indignación pouco media e é nese
punto onde se producen as revoltas.
Só temos que botar a vista atrás, e
mirar cara a Londres. 

A inmigración medrou en época
de bonanza económica; inmigración á
que relegamos a certas zonas marxi-
nadas, periféricas das cidades, crea-
mos guetos! Eses guetos, unidos e
sen recursos son focos de conflito
cada vez máis importantes, que mere-
cen a nosa atención. Pero, non só os
guetos de estranxeiros empezan a re-
volverse ante tanta inxustiza, tamén
colectivos de mozos á cabeza do mo-
vemento 15M tomaron as rúas e os
megáfonos para dicir alto e claro a súa
palabra. Este movemento está pre-
sente en todas as partes do mundo
pero non é o suficientemente forte, por
que? Eu non teño a resposta pero
creo intuír parte da explicación. 

As revoltas sociais son só iso,
revoltas, que tarde ou cedo, con
maior ou menor fortuna son contidas.
A estrutura destes movementos é in-
existente, precisamente porque están
en contra das estruturas de poder es-
tablecidas: “que non nos represen-

tas”, e ao non loitar dende dentro non
conseguen cambios significativos.
Van en contra de todo o que existe
ate agora e non son conscientes de
que cando non se pode co inimigo
unha boa estratexia é unirse a el. Non
gusta o que sae nas votacións?, pi-
damos que a xente vaia a votar en
masa, non pidamos que queden na
casa; non gusta que nos partidos po-
líticos haxa corrupción?, forcemos
que as estruturas de partido impidan
que xente imputada se presente a un
cargo público; existe un descrédito
pola xente que leva anos no poder?,
apoia á xente nova, con ideas e pro-
xectos de cambio, non quedes criti-
cando por criticar, se valente,
participa! 

En España temos un mal endé-
mico, a cultura da queixa acompa-
ñada da dobre moral, que perigo!
Criticamos a quen se pon á fronte
dunha organización, institución, o que
sexa polo mero feito de facelo presu-
pondo intereses ocultos… Como
digo, levo xa ao redor de 6 anos na
representación estudiantil, loitando
nos órganos de goberno da universi-
dade pola defensa dos dereitos e de-
beres do alumnado, sempre tentando
que máis xente se implique… hai
moitas escusas, pero cal é a resposta
que máis a cotío adoito atopar? “Sín-
tocho moito pero teño moito enredo,
estou a mil cousas, non podo colabo-
rar!” Iso si, aproveito para espetar o

pouco que facedes e o moito que
está pendente de mellorar. Que está
a pasar coa xuventude, de verdade
somos tan individualistas? Pois su-
poño que si, que tarde ou cedo as en-
sinanzas do neoliberalismo tiñan que
calar en nós, sen esquecer que aínda
arrastramos un lastre dos anos de di-
tadura pechada neste país, que edu-
caron ós nosos país e nais nese
mesmo individualismo e no medo á
participación. 

Resulta evidente, ninguén o pon
en dúbida, que a día de hoxe a moci-
dade somos a xeración máis formada
que “deu” España e estamos en paro.
Dende a universidade vese claro a
viaxe de volta de universitarias e uni-
versitarios, xa titulados, ás universi-
dades a formarse, por non estar de
brazos cruzados na casa, subsistindo
con pequenas bolsas e pequenos tra-
ballos. 

Antes, quen cobraba mil euros
eran un “enzoufado” agora quen os
cobramos somos pouco máis ou
menos “privilexiados”, que nos está a
pasar? Aceptamos traballos mal re-
munerados xustificados co “é o que
hai”; admitimos recortes de dereitos
amparándonos en “é isto ou a rúa”;
aceptamos os tesoirazos dun go-
berno parapetado tras da CRISE que
non fan máis que xustificar un des-
mantelamento do estado do benestar
e da desaparición de dereitos sociais,
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que custou ben anos adquirir, interio-
rizando o discurso de catro interesa-
dos “non hai alternativas”. Estamos
cegos? 

Somos espectadores do maior
atropelo de dereitos sociais de toda
a historia da democracia!  Están a ti-
rarse por terra anos de investimento
en formación de mozas e mozos
competentes, millóns de diñeiro pú-
blico que o único que xeran é unha
masa de persoas coa formación ne-
cesaria e todo o potencial por espre-
mer, que se deixan escapar, “fuxida
de cerebros”! Admitida e mesmo ce-
lebrada polo goberno. Mozos e
mozas que traballan, no mellor dos
casos, cunhas condicións laborais
dignas de denuncia, que se atopan
amparadas nunha nova reforma la-
boral que non fai outra cousa que fa-
cilitar o despido e o paro. España
formounos e agora déixanos á nosa
sorte! O actual ministro de Educa-
ción non deixa de confirmalo día a
día, propondo reformas que non fan
máis que reafirmar o seu nulo ou es-
caso interese nunha formación pú-
blica, de calidade e en medidas que
garantan a equidade, porque… se-
ñoras e señores, non hai nada máis
neoliberal que solicitar a igualdade,
igualdade que agranda a brecha
entre as clases sociais. Unha das
miñas mestras de Educación Social
repetíanos “non hai nada máis in-
xusto que tratar a todas as persoas
por igual”. Que razón tiña… ela
apostaba pola equidade e deste-
rraba a igualdade, que é unha pala-
bra moi bonita, pero tan bonita como

perigosa. Se non todos partimos da
mesma base, contando con hipotéti-
cos mesmos recursos, cómo todos
chegaremos á mesma meta? Impo-
sible! 

A ninguén se lle escapa, a estas
alturas do discurso, que sen traballo
estable poucas posibilidades temos a
mocidade para saír do abrigo da nosa
casa familiar. No meu caso, á miña
idade, vivo en parella grazas á axuda
ao aluguer. Sorte? Pois polo menos
de momento si, para min que xa a tiña
concedida; non para os novos mozos
que pretendían pedila este ano 2012.
O goberno deste país non só non é
capaz de darnos traballo senón que
tamén nos nega outro dereito consti-
tucional, a vivenda, retirando unha
axuda de curto recorrido. Resulta evi-
dente, que sen traballo non hai ingre-
sos por tanto non hai casa nin
proxectos de futuro en parella. Se ate
agora tardabamos máis anos que a
xeración das nosas nais en ter fillos,
canto máis tardaremos agora co fu-
turo incerto que nos agarda ao virar a
esquina? 

Só me resta unha última refle-
xión: Que intereses estamos a
apoiar?, a quen rescatamos?, a cam-
bio de afogar a outros mentres tanto?
As grandes fortunas seguen me-
drando, aos bancos dánselle os car-
tos que precisen, os políticos e cargos
varios de relevancia levan diñeiro a
esportas, das arcas públicas que
todos enchemos… Onde están os
nosos rescates? Onde van os nosos
dereitos para nunca volver? Onde

están os responsables desta situa-
ción? Crimes económicos contra a
humanidade, iso é o que se estivo
perpetrando e séguese facendo, con
total impunidade. 

Entre todas e todos temos nas
nosas mans o poder para pasar do
medo que nos veñen inoculando a un
estado de indignación que marcará o
DESPOIS da CRISE, ese momento
prometido polos gobernantes e que
nunca chega. Momento que mentres
se promete xustifica máis e máis re-
cortes. Non nos equivoquemos,
como ben dicía Bakunin, “o pobo só
ten tres camiños para librarse da súa
triste sorte: os dous primeiros son os
da taberna e a igrexa, o terceiro é o
da revolución social”. Mozas e mozos
formados debemos camiñar polo ter-
ceiro, cal outro senón? A min atopa-
rédesme na rúa, nos órganos de
goberno aos que teño acceso, no sin-
dicato… loitando polos meus derei-
tos, loitando pola miña dignidade,
loitando polo meu futuro e o da miña
xeración, á que represento, unha xe-
ración que aínda non está perdida,
está na rúa pedindo de viva voz: ¡DÁ-
DENOS O QUE NOS MERECE-
MOS! Merecemos un cambio de
modelo económico para poder apro-
veitar o noso potencial, poñendo a
Galicia e a España no lugar que se
merecen e deixando unha herdanza
de futuro próspero ás vindeiras xera-
cións… 

Só pedimos iso, é tan difícil?
“Queremos estar xa DESPOIS da
CRISE”. 
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O fenómeno emigratorio ga-
lego é un tema no que levo afon-
dando varios anos por mor da miña
tese doutoral. Pero este artigo é,
sen dúbida, diferente. Por primeira
vez, sinto que eu mesma podería
ser un deses suxeitos de estudo
dos que aquí imos a falar, está claro
que teño tódalas “papeletas”: a
idade, 30 anos; universitaria, cunha
licenciatura en Historia que empe-
ora os xa de por si escuros prog-
nósticos; por ser muller; e galega.
Quizais tamén eu debería ir fa-
cendo as maletas!

Unha boa parte dos que nace-
mos nas décadas de 1970-80, tiña-
mos, ou iso parecía ata non hai moito,
encamiñado o noso futuro. Os nosos
pais, nacidos durante o franquismo,
pertencentes á clase media e con es-
tudios básicos, sortearon crises eco-
nómicas como a do 1974 ou a de
1992, viviron importantes cambios
políticos (a Transición), e moitos e
profundos cambios culturais e sociais.
Todo para que os seus fillos tivesen
un futuro mellor que ó que a eles lles
tocara vivir. E iso comezaba porque
os seus fillos tivesen a oportunidade
de formarse, de formarse o máis po-
sible, para que no seu porvir houbese
un amplo abano de posibilidades. 

Moitos dos que nacemos nese
“baby boom” das décadas dos 70-80,
fomos os primeiros da familia en asis-
tir á Universidade, e non hai palabras
para describir esa sensación... Pero
o que parecía xa un futuro promete-
dor, ou cando menos seguro e có-

modo, truncouse. Ese futuro onde lo-
grabamos un traballo relacionado coa
nosa formación, que nos daba unha
estabilidade por mor desa nómina
que se debía ingresar na conta ban-
caria tódolos meses para o resto da
nosa vida, onde lograbamos firmar un
contrato laboral co que cotizabamos
á Seguridade Social, onde podíamos
adquirir unha vivenda para mudarse
coa parella e formar unha familia, ou
simplemente independizarte, agora
parece o “conto da leiteira”. Quizais
esperabamos demasiado: que cal-
quera persoa, da condición que fose,
con esforzo, tesón, e porque non,
tamén un chisco de sorte, puidese
cumprir as súas expectativas. Cousas

da educación pública!, din algúns na
actualidade, os máis damos grazas
pola oportunidade, e dende logo,
quede claro e a pesar das circuns-
tancias (referímonos a xa máis que
probable reforma con recortes na
educación pública), non a imos a des-
aproveitar.

Unha oportunidade e unhas ex-
pectativas que agora non se ven
cumpridas. É certo, formámonos, for-
mámonos moito. Temos títulos, du-
cias de títulos. Seguro que unha gran
parte dos mozos das xeracións aquí
aludidas podemos empapelar máis
dun cuarto con eses certificados que
gardamos como o noso máis prezado
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OS NOVOS EMIGRANTES GALEGOS:
MOZOS E SOBRADAMENTE PREPARADOS

Rocío Botana Iglesias

Moitos dos que naceron na época do “baby boom” teñen títulos, ducias de títulos, como para empapelar mais dun
cuarto con eses certificados.  Pero eso é todo o que teñen... e para que lles serven: para “vivir como galegos”, ou o
que é o mesmo, para “emigrar”.

Parella de licenciados galegos que emigraron a Londres no 2010.
Fonte: Fondo persoal de Bea Costa e Fran Aparicio (A Coruña)



“tesouro”, porque en moitos dos
casos é todo o que temos. Non hai
casa (moitos o que si teñen agora son
esas hipotecas superlativas, polo im-
porte e a duración, adquiridas con-
fiando tanto na propaganda oficial do
imparable crecemento económico,
como polas facilidades dadas polas
entidades financeiras, as mesmas
que agora impulsan ós desahucios),
non hai coche, e non hai emprego
(estable ou sen ser estable). Os úni-
cos documentos que nos fai propie-
tarios de algo (á marxe das referidas
hipotecas), son eses títulos de grao,
de máster, de posgrao, cursos de x
horas, e un longo etc. E agora que?
Pois como ese anuncio que se fixo
tan famoso hai uns anos “vivamos
coma galegos”, ou o que é o mesmo,
emigremos. 

Nos medios de comunicación,
nas conversas coa familia, cos ami-
gos, coñecidos, e un longo etc.,
temos constancia da continua, e pa-
rece que imparable, partida deses
mozos. Os mozos ós que se alude
como os máis sobradamente prepa-
rados da historia de Galicia, emigran
cara as cidades máis grandes do Es-
tado, e sobre todo, cara outros países
europeos como Gran Bretaña, Ale-
maña ou Francia. Pero maticemos: 1)
Non nos trabuquemos, os galegos
nunca deixamos de emigrar, incluso
antes da crise, coa burbulla inmobi-
liaria funcionando a “toda máquina”,
nos anos finais da década de 1990 e
os primeiros anos do 2000, moitos
mozos galegos, formados e non for-
mados, marchaban de Galicia. Aínda
que é ben certo que nada ten que ver
en número co fluxo migratorio actual.
De feito, hai xa autores que a nomean
como a “terceira emigración” galega;
2) Esta corrente migratoria non é algo
exclusivo de Galicia, por desgraza
está a suceder en todo o Estado es-
pañol, aínda que hai comunidades
nas que a porcentaxe de perda de
poboación nova é máis intensa, e a
nosa é unha das máis importantes, e
se a iso lle sumamos o endémico pro-
blema demográfico galego, non re-
sulta esaxerado facer unha chamada
de atención, e urxente, sobre a cues-
tión; 3) En termos económicos, esta
saída de capital humano formado
cara outros mercados laborais con-
duce a unha perda irreparable para
Galicia. Non debemos esquecer, e
parece que moitos o fan a cotío,  que
a ciencia é o motor da economía. Os
mozos e mozas que foron formados

con capital galego producirán, e xa
producen, beneficios noutros países.  

Así pois, na historia dos fluxos
migratorios galegos estase a escribir
unha nova páxina, a desa corrente
migratoria protagonizada por mozos
e mozas, de entre 25 e 34 anos apro-
ximadamente, con estudos superio-
res, que deciden partir cara países
europeos na procura dunha estabili-
dade laboral, ou polo menos, bus-
cando unha oportunidade que aquí
nin tiveron. Como xa se indicou, é o
que algúns chamaron “terceira emi-
gración”, que se está dando en todo o
territorio nacional, pero que en Gali-
cia se ve máis agudizado por unha
serie de circunstancias que vamos a
ver deseguido. Pero comecemos
polo principio, que sabemos da emi-
gración galega?

Galicia sempre foi un país de
emigración, aínda que ultimamente
os estudos se centrasen na inmigra-
ción, polo novidoso da situación.
Temos constancia de fluxos migrato-
rios peninsulares xa dende a idade
moderna, onde comeza tamén a co-
rrente cara América, que cobra pulo
ao longo do século XIX, para conver-
terse entre 1880 e 1930 no período
coñecido de “migración masiva”, é a
“primeira gran emigración”. Na dé-
cada de 1950 iniciase un segundo
momento de emigración transoceá-
nica que culmina a comezos dos 60,
a partir dese momento, os fluxos mi-

gratorios virarán con destino a Eu-
ropa e a corrente americana deixará
de ser importante. O período da emi-
gración a países como Alemaña,
Francia, Reino Unido ou Suíza, é a
“segunda gran emigración”,  e pe-
chouse a mediados da década dos
anos 60 como consecuencia dos
novos e profundos cambios económi-
cos derivados da crise petroleira de
1973. Iníciase pois, a fase de retorno
dos traballadores que estaban no es-
tranxeiro, ademais de darse un maior
pulo á corrente migratoria interna,
onde os galegos xa dende os anos 60
comezaran tamén a dirixirse cara as
cidades españolas máis industrializa-
das: Barcelona, Bilbao ou Madrid.

Paralelamente, nesas datas co-
mézase a notar a chegada paulatina
de inmigrantes a España, e que en
Galicia non se percibe con certa sig-
nificación ata a década de 1990. Os
que veñen á nosa Comunidade son
orixinarios, fundamentalmente, de pa-
íses latinoamericanos, aínda que
tamén hai inmigrantes africanos, de
países do leste europeo, ou mesmo
da outra beira do mundo, de China.
Esta corrente foi foco nos últimos
anos de numerosos estudos migrato-
rios, e debíase sobre todo, a ese
cambio de tendencia onde en Galicia
se pasaba só de expulsar poboación
a recibila tamén. Dende 1996 o saldo
migratorio mostra un continuo crece-
mento do número de inmigrantes que
se instalan en Galicia, como aqueles
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Fonte: Informe A emigración e a inmigración en cifras. 2011. GaliciaAberta. Secreta-
ría Xeral de Emigración. Xunta de Galicia
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emigrantes galegos que retornan a
súa terra natal. Pero non nos equivo-
quemos, isto non quere dicir que en
Galicia xa non se emigre, todo o con-
trario, ao mesmo tempo que esta Co-
munidade atraía poboación foránea,
cada vez era menos capaz de reter a
autóctona. E se no ano 2005 houbo
un cambio de tendencia no saldo mi-
gratorio galego, ata aquel momento
negativo, non foi, como moitos con-
cluíron, polo definitivo cambio de ten-
dencia onde Galicia pasaba de ser
foco emisor a receptor. Certamente,
aumentou o número de poboación re-
cibida, inmigración e sobre todo, re-
tornos, pero o número de galegos
que marchaban nesas datas de co-
mezos de centuria non diminuíu.          

Así que, incluso neses anos de
bonanza económica de finais de 1990
ata o 2008, os galegos seguen emi-
grando. Hai dúas correntes: unha de
maior calado cuantitativo, de carácter
nacional, onde a maior porcentaxe
eran varóns, de entre 20 e 29 anos,
con estudos básicos e medios (ESO,
Ciclos Formativos ou Bacharelato), e
que marchan cara Canarias, Madrid e
Cataluña, por esta orde, para dedi-
carse aos sectores da construción e
hostalería, fundamentalmente. A outra
tendencia, de maior importancia cuali-
tativa, é a que está formada por mozos
e mozas, de entre 25 e 34 anos, con
estudos universitarios, que abandonan
Galicia con dirección ás capitais euro-
peas, e na que Londres está á cabeza.
Buscan mellorar o seu currículo aca-
démico ou unhas vantaxes laborais
que en Galicia non conseguen: moitos
deles son mozos e mozas que emi-
gran na procura dun mellor emprego
e un maior salario (unha das causas
da histórica emigración son as baixos
ingresos, salarios, que se ofertan en
Galicia, incluso na fase económica ex-
pansiva).

E así se chega ao 2008, ese ano
que da comezo a gran crise económica
mundial na que catro anos máis tarde
parece que aínda non chegamos ao
fondo. Unha recesión económica que
afectou a tódolos países, aínda que non
por igual, e no que España, foi un dos
máis prexudicados, e á súa vez, a Co-
munidade galega tamén unha das máis
afectadas, por entre outras circunstan-
cias, o seu pésimo funcionamento do
mercado laboral. E se antes a súa po-
boación emigraba, agora o fai con máis
forza, reactivase o fluxo. A diferenza é,
que se na historia da emigración galega

os protagonistas soen ser emigrantes
novos, incluso máis que a media de
idade de emigrantes españois, pero con
formación básica ou media, serán
agora, os que posúan un maior nivel for-
mativo os que non dubiden en marchar.
A corrente migratoria de galegos uni-
versitarios que xa emprenderan camiño
cara ó exterior nos primeiros anos do
2000, verase así incrementada expo-
nencialmente.

E así pasa o 2009, 2010, 2011,
e comeza o 2012. Agora xa non se
marcha na procura de máis e mellores
oportunidade laborais, non, márchase
na procura dunha única oportunidade
profesional (uns 10.000 traballadores
menores de 30 anos saen de Galicia
en 2010 para firmar un contrato de tra-
ballo fora da comunidade galega).
Entre o anos 2009-2010, os menores
de 30 anos perderon un total de
22.700 activos, e cabe non esquecer
que o conxunto de activos inclúe tanto
ós ocupados como ós parados, e pre-
cisamente neste último colectivo, o
dos parados, é onde a porcentaxe de
poboación nova vese incrementada

significativamente en comparación
cos dos restantes grupos de idades,
converténdose así nos máis prexudi-
cados coa situación actual. A isto de-
bemos engadir que os demandantes
parados con estudos superiores son
os que máis aumentaron no bienio
2009-2010. 

Pero imos por partes, e con ci-
fras...oficiais:

Os números da emigración:
Dende o segundo semestre do 2002
ata o primeiro do 2007, abandona-
ron a comunidade 68.955 individuos
con idades comprendidas entre os
16 e os 29 anos. Unha preocupante
cifra de antes de comezar a crise.
Compre lembrar que estes mozos
posuían na práctica totalidade estu-
dos secundarios ou universitarios,
ademais de que un terzo deles tiña
experiencia laboral en postos de tra-
ballo que requirían coñecementos
técnicos ou estudos superiores.
Para o período 2008-2011, os datos
estatísticos indican que houbo un
repunte do fenómeno migratorio dos
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Fonte: Elaboración  propia a partir de datos do IGE-INE

Fonte: Elaboración  propia a partir de datos do IGE-INE



mozos a partir dos primeiros meses
do 2009, debido á drástica redución
das contratacións que provocou a
crise económica. Pouco máis do
42%, nos casos máis favorables, ac-
cederon ao mercado de traballo. Os
mozos que nos quedamos somos
conscientes de que nos enfronta-
mos a un panorama pouco alenta-
dor: menos oportunidades laborais
que nas comunidades máis desen-
voltas de España, e salarios entre
un 15 e un 25% máis baixos que
nesas. 

Os postos de traballo: Un de
cada catro traballadores menores de
30 anos perdeu o seu posto de tra-
ballo dende que se iniciou no ano
2008 a crise. No ano 2010 rexistrá-
banse practicamente o dobre de
mozos parados dos que se atopa-
ban inscritos a finais do ano 2007:
medrou nesas datas nun 46%, pa-
sando no 2007 de 35.348  a 51.473
persoa no 2010. Pero hai máis: a po-
boación xuvenil que está máis afec-
tada polo desemprego é aquela que
ten uns niveis menores de forma-
ción, xa que o 60% do total presenta
estudos ata o certificado de escolari-

dade ou titulación de ensinanza obri-
gatoria (ESO), pero a pesares disto,
resulta preocupante que os deman-
dantes parados con titulación univer-
sitaria sexan os únicos que
aumentaron no bienio 2009-2010, un
crecemento dun 13% máis de des-
empregados. 

Os contratos: Dos 384.930 tra-
balladores contratados en Galicia no
ano 2010, o 41% foron persoas de
entre 16 e 29 anos, un 7,07% menos
dos que se rexistraban en 2009. E
oito de cada dez contratos son de ca-
rácter temporal e, deles, un de cada
tres son temporais a tempo parcial.

E os salarios: O dato sobre os
salarios reais medios detectados é de
entre 800 e 1.000 € mensuais, ou o
que é o mesmo, os menores de 25
anos que teñen emprego cobran un
soldo anual de 11.705 €, e os que
teñen entre 25 e 34 anos cobran
16.169 € anuais. Ambos son os úni-
cos colectivos de idade que están por
debaixo da media salarial en Galicia,
que está situada en 19.156 € anuais.
Un salario medio en Galicia que, a
súa vez, está claramente por baixo da

media española: velaí outra das cau-
sas da emigración, tal como xa se in-
dicou con anterioridade.

Estas son cifras que completan
o círculo vicioso dun desastre insufi-
cientemente analizado, e que neste
número de Claridade se intenta inci-
dir, amosando os enormes déficits
que ten o sistema produtivo galego
(para aqueles que queiran afondar no
tema suxerímoslle unha análise, pro-
funda e obxectiva, do informe pre-
sentado pola Xunta de Galicia cuxo
título é La representación de los tra-
bajadores menores de 30 años en las
ocupaciones del mercado laboral ga-
llego, 2011). Uns datos moi preocu-
pantes, e que mostran esa
“expulsión” a marchas forzadas de
mozos, quizais non sobradamente
formados, porque a formación nunca
resulta excesiva, pero si coa maior
formación educativa da historia ga-
lega. Unha tendencia que xera unha
cadea de efectos negativos de carác-
ter económico, demográfico, social, e
un longo etc., e que parece que os
gobernantes non están dispostos a
parar, senón todo o contrario. E nós,
os mozos, non imos a facer nada?
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Os premios Luís Tilve, non
teñen dotación económica, consis-
ten nunha figura en bronce de dúas
mans entrelazadas, obra exclusiva
para estes premios, que segundo o
seu autor, Cesar Lombera, simboli-
zan as mans da humanidade, as
mans coas que se realizan tódolos
traballos, dende o máis sinxelo á
máis fermosa das obras de arte, e
coas que se expresan os máis no-
bres sentimentos do ser humano.
O Secretario Xeral da UGT de Ga-
licia, José Antonio Gómez, fixo en-
trega do premio ó Xuíz Garzón, ó
que acompañou cun discurso de
recoñecemento e admiración, nun
intre certamente emotivo. Estaba o
Ex Presidente da Xunta de Galicia,
Fernando González Laxe, o Al-
calde de Pontevedra, Miguel Anxo
Fernández Lores, o Presidente da
Deputación Provincial da Coruña,
Salvador Fernández Moreda, o Se-
cretario Xeral da UGT española
Cándido Méndez, entre outros re-
presentantes públicos, pero sobre
todo destacaba a xente do pobo
sabedora do acoso que o xuíz es-
taba sufrindo, alí estaban loitado-
ras contra o narcotráfico como
Carmen Avendaño Otero, hoxe
presidenta da Fundación Érguete,
e Carmen Durán, do Seminario Ga-
lego de Educación para Paz, así
como entidades culturais como os
Ateneos de Pontevedra e de San-
tiago.

UN XUíZ COmpROmETIDO E
VALENTE

Baltasar Garzón Real, naceu en
Torres (Xaén), o 26 de outubro de
1955. Segundo dos cinco fillos do
agricultor e posteriormente empre-
gado de gasolineira Ildefonso Garzón
Cruz, estudou nos seminarios de
Baeza e de Xaén, aínda que abando-
nou os estudos eclesiásticos e a fa-
milia trasladouse a Sevilla, onde se
licenciou en dereito pola universidade
da capital andaluza no ano 1979.
Antes de rematar os seus estudos
desempeñou distintos traballos como
albanel, camareiro e axudante do seu
pai nunha gasolineira.

Despois de superar as oposi-
cións co posto número 11 dun total de
51 aspirantes, iniciou a súa carreira
xudicial o 13 de febreiro de 1981 no
xulgado de Valverde del Camino
(Huelva). En 1983 ascendeu a Ma-
xistrado sendo destinado ó Xulgado
de Primeira Instancia e Instrución de
Almería, onde permaneceu ate que
en xaneiro de 1988 tomou posesión
como Maxistrado do Xulgado Central
de Instrución nº 5 da Audiencia Na-
cional. Tamén foi profesor de dereito
penal na Universidade Complutense
de Madrid. Dende este cargo, como

un dos catro xuíces encargados de
instruír causas contra o terrorismo e
o narcotráfico.

Entre os casos importantes vin-
culados ó tráfico de drogas destacan
os levados a cabo en Galicia, como a
“Operación Nécora” (1990) coa que
desarticulou a organización dirixida
por Laureano Oubiña, e a “Operación
Pitón” (1991) que levou á detención
do chamado “Clan dos Charlins”, que
operaban nas costas galegas. Foron
numerosas as causas contra ETA e o
seu entorno, así, en 1992 participou
en París no que foi un importante
golpe policial contra a organización
terrorista.

En abril de 1993 solicitou a ex-
cedencia para concorrer como nú-
mero dous e independente na lista
socialista por Madrid que encabezaba
Felipe González, conseguindo a acta
de deputado nas eleccións celebradas
en xuño daquel ano. As diferenzas co
novo goberno socialista logo se torna-
rían insalvables, de xeito que presen-
taría a súa dimisión como secretario
do Plan Nacional contra a Droga e
como deputado o 9 de maio de 1994.
Garzón volve de novo á Audiencia Na-
cional o 18 de maio, pasando a instruír
o caso dos Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL), polo que ordenaría
o ingreso en prisión dos policías José
Amedo e Michel Domínguez, ós que a
súa vez imputarían ó ex ministro do in-
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BALTASAR GARZÓN REAL, XUÍZ  
Xesús Mosquera Sueiro

O 3 de decembro do ano 2010 tiña lugar, nun abarrotado Teatro Principal de Pontevedra, o acto de entrega dos Pre-
mios Luís Tilve daquel ano. Emilio Garrido Moreira, recibía o “Premio de Investigación e Divulgación Histórica”, Voz
Natura o de “Defensa do Medio Ambiente e dos Bens Comúns”,  Asoar–Armega o de “Traballo Digno”, pero a expec-
tativa estaba centrada no xuíz  Baltasar Garzón Real, que recibía o de “Acción Solidaria” polo “seu compromiso coa
xustiza universal, no contexto dun mundo onde, cada vez máis, se globaliza a economía e a política, pero moito menos
os dereitos humanos e a xustiza. Asemade, pola súa sensibilidade e compromiso coas vítimas do narcotráfico, do te-
rrorismo e das ditaduras, así como a súa loita contra a corrupción na economía e na política, e o seu empeño en dar
reparación ás familias das vítimas de represión da ditadura franquista en España”.



terior José Barrionuevo  e ó Ex Secre-
tario de Estado para a Seguridade Ra-
fael Vera. Destacado foi tamén o caso
derivado do secuestro de Segundo
Marey. Daquela confrontación xurídica
e política derivaríanse consecuencias
importantes para o goberno socialista,
que de feito perdería as eleccións ce-
lebradas o 3 de marzo de 1996.

En 1998 intensificou a súa acti-
vidade contra o entorno de ETA, des-
tacando as actuacións contra a
Coordinadora de Alfabetización e
Euskaldunización (AEK) e o entra-
mado financeiro de ETA, así como a
clausura do diario Egin e da emisora
de radio Egin Irratia, acusados de  co-
laboración con ETA. Neste mesmo
ano, tras aprobarse en Roma o Esta-
tuto da Corte Penal Internacional, or-
denou a detención de Augusto
Pinochet, que se atopaba en Lon-
dres, acusado da desaparición de ci-
dadáns españois en Chile durante a
ditadura do xeneral (1973-1990).

En setembro do ano 2000, acu-
sou ao ex militar arxentino Ricardo
Miguel Cavallo, detido en México un
mes antes, dos delitos de terrorismo,
xenocidio e torturas, presuntamente
cometidos cando integraba a Escola
de Mecánica da Armada (ESMA) ar-
xentina durante a ditadura militar

(1976-1983). O autor ampliaba outro
anterior polo que procesou a 98 mili-
tares arxentinos. Tirando do fío des-
cubriu a “Operación Cóndor”, que
unía a tódalas ditaduras do cono sur.
Tratou de investigar o papel de Henry
Kissinger na instauración das ditadu-
ras sudamericanas nos anos 70, ó
que quixo interpelar como testemuña
acerca precisamente da “Operación
Cóndor”.

O acoso ó entorno de ETA pro-
seguiría. En abril de 2001 ditou orde
de peche da revista Ardi Beltza (Ove-
lla Negra), sendo tamén detido e pro-
cesado o seu director, Pepe Rei. En
novembro de 2001, Garzón detivo e
interrogou a tres persoas vinculadas
ó movemento Xestoras Pro Amnistía
(Gestorak). Na operación, denomi-
nada Udazken (Outono), interviñeron
máis de 200 policías. A súa vez, or-
denou o bloqueo de 22 contas ban-
carias pertencentes ós detidos e a
algunhas empresas. Tamén en 2001,
solicitou ao Consello de Europa des-
aforar ó entón Primeiro Ministro de
Italia, Silvio Berlusconi, como conse-
cuencia das investigacións levadas a
cabo por presunto fraude fiscal e vul-
neración da Lei de Televisión en TE-
LECINCO, sendo imputados varios
altos directivos e accionistas da com-
pañía en España.

En abril de 2002 ampliou a ins-
trución do “Caso Banco Bilbao Viz-
caya (BBVA)-Privanza” a toda a
maraña financeira secreta do banco
no exterior, polo caso das contas opa-
cas ou fondos de pensións secretos.
Ó respecto de todo o cal, tomou de-
claración ó entón Gobernador do
Banco de España, Jaime Caruana, e
ó Subgobernador, Gonzalo Gil. Final-
mente, en calidade de testemuña
fíxoo o Presidente do propio banco,
Francisco González, que por certo xa
comparecera en dúas ocasións ante-
riores (1995 e 1998) polo caso Ba-
nesto, que supuxo o ingreso en
prisión de Mario Conde.

Pero a actuación máis compro-
metida e polémica do xuíz foi a ilega-
lización de Batasuna, nun auto
publicado o 26 de agosto de 2002,
por presunto delito de integración en
organización terrorista. Antes, o 3 de
maio daquel ano, ditara auto de pri-
sión contra once membros do partido
radical abertzale. A ilegalización da
terceira forza política vasca tensaría
aínda máis a relación entre o partido
gobernante no País Vasco, o PNV, e
o goberno central presidido por José
María Aznar.

O 18 de marzo de 2003 suspen-
deu as actividades e ordenou a clau-
sura dos locais en España e no
estranxeiro do Partido Comunista de
España reconstituído –PCE(r) – por
consideralo brazo político dos “Grupos
Revolucionarios Antifascistas Primeiro
de Outubro” (GRAPO). Nesa mesma
época, participa moi activamente nas
campañas contrarias á guerra de Iraq,
á que acusou de ilegal. 

En 2004 procesou a 21 presun-
tos integrantes dunha célula de Al
Qaeda desarticulada en novembro de
2001 en España na chamada “Ope-
ración Dátil”, ós que se atribuía ter co-
laborado nos atentados do 11-S nos
Estados Unidos. Dezaoito foron con-
denados a un total de 167 anos de
prisión, entre eles Imad Eddin Bara-
kat Yarkas, alías “Abu Dahdah”. Ditou
tamén orde de busca e captura con-
tra o líder de Al Qaeda, Osama Bin
Laden.

A mediados de 2009 Garzón in-
terpelou ó Goberno dos Estados Uni-
dos para saber se existían neste país
causas abertas sobre “as supostas
torturas, malos tratos, tratos inhuma-
nos e degradantes” sufridos por catro
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detidos no campo de concentración de
GUANTÁNAMO. Ó non recibir res-
posta, en xaneiro de 2010, o Xuíz de-
clarouse competente para instruír
sendas querelas presentadas pola
“Asociación Pro Dignidade de Presos
y Presas de España” por crimes de
guerra e xenocidio contra os respon-
sables da prisión. Baseou a súa de-
claración no feito de que houbera un
español nesta prisión, Ahmed Abde-
rramán Hamed, e outros tres que tiñan
“un vínculo de conexión relevante con
España”, como esixe a nova redac-
ción da lei, xa que foran procesados
polo propio Garzón “por delitos come-
tidos en España ou relacionados
cunha investigación española”.

O CASO GüRTEL

Foi José Luís Peñas, ex conce-
lleiro do Partido Popular no concello
de Majadahonda e amigo de Fran-
cisco Correa, quen presentou unha
denuncia diante da Fiscalía Antico-
rrupción o día 6 de novembro de
2007. Aportou como probas grava-
cións ocultas realizadas en reunións
cos propios implicados, das que se
deducía a existencia dunha trama en-
cabezada polo empresario Francisco
Correa e tres dos seus homes de
confianza: Álvaro Pérez, alcumado
“El Bigotes”, Pablo Crespo ex res-
ponsable de finanzas do Partido Po-
pular en Galicia, e Antoine Sánchez.
O grupo dirixía un conglomerado de
negocios co obxecto de conseguir
fondos de entidades públicas, en par-
ticular dalgúns concellos e comunida-
des autónomas como as de Madrid,
Valencia, Galicia e Castela León, sal-
tándose as prohibicións legais en ma-
teria urbanística e medioambiental,
mediante dádivas e subornos a fun-
cionarios e autoridades públicas.

O 6 de febreiro de 2009, a Au-
diencia Nacional, por orde do Xuíz
Garzón, abre unha investigación por
unha suposta trama de corrupción que
operaba en Madrid, Valencia e Costa
do Sol. Os implicados son acusados
de branqueo de capitais, fraude fiscal,
suborno, e tráfico de influencias. O 8
de febreiro saen á luz en distintos me-
dios de comunicación os nomes dal-
gúns dos supostos implicados, entre
os que figuran alcaldes, altos cargos, e
o Conselleiro de Deportes da Comu-
nidade de Madrid. Nos días seguintes

a cifra de imputados chegaría ós 37, e
o Partido Popular pide a recusación do
xuíz e rompe o pacto co goberno de
Zapatero sobre a xustiza, ó saberse
que o entón ministro Bermejo coinci-
dira con Garzón nunha cacería un día
despois de que saíra á luz a operación
da Audiencia Nacional. Os enfronta-
mentos no Parlamento son durísimos
contra Garzón e contra Bermejo. O Mi-
nistro de Xustiza acabaría presen-
tando a dimisión.

Nos días seguintes o xuíz
manda a prisión ós tres principais
xefes da trama, e amplíase a lista de
imputados, que inclúen altos cargos
do concello e da comunidade autó-
noma de Madrid. Varios alcaldes
vense obrigados a dimitir. O xuíz
acaba implicando na trama ó Eurode-
putado do PP Gerardo Galeote, e ó

senador e tesoureiro deste partido,
Luís Bárcenas. O PP acusa a Garzón
de saltarse o secreto do sumario. O 5
de marzo, é dicir, un mes despois de
aberta a investigación pola Audiencia
Nacional, e tralas peticións da Fiscalía
e do PP, e os indicios atopados contra
aforados (deputados, senadores e ou-
tros altos cargos políticos que non
poden ser xulgados pola Audiencia
Nacional), o xuíz Garzón inhíbese do
caso a cede a investigación ós tribu-
nais superiores de Valencia e Madrid. 

O 29 de setembro o maxistrado
Antonio Pedreira, que instrúe o caso
Gürtel no Tribunal Superior de Xus-
tiza de Madrid, acorda levantar par-
cialmente o secreto do sumario. En
total son 71 as persoas afectadas,
entre as que hai alcaldes, concellei-
ros, deputados autonómicos, sena-
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dores, un parlamentario europeo, e
numerosos altos cargos, tamén o res-
ponsable de finanzas do Partido Po-
pular e a súa muller. Son 23 as
empresas relacionadas coa rede de
corrupción. O montante económico
do fraude é moi elevado, sen que ate
agora se fixeran públicas cifras con-
cretas. Estamos evidentemente
diante dun caso de enriquecemento
ilícito de numerosas persoas, todas
vinculadas ó Partido Popular con car-
gos de relevancia, pero investigase
tamén a existencia dun financiamento
irregular do propio PP.

O 25 de marzo de 2010, o Tri-
bunal Superior de Xustiza de Madrid
anula as escoitas gravadas no cár-
cere e ordenadas polo xuíz Garzón
entre os imputados e os seus avoga-
dos, e o 16 de abril confirma a admi-
sión a trámite da querela presentada
contra o xuíz polo avogado Ignacio
Peláez, defensor do empresario José
Luís Ulibarri, presidente do Grupo
Begar, propietario da “Televisión Cas-
tilla León” e  imputado no caso.

Case cinco meses despois de
que José Luís Peñas presentara a
denuncia diante da Fiscalía Antico-
rrupción, e transcorridos tres anos
dende que a Audiencia Nacional por
orde do xuíz Garzón, abrira as inves-
tigacións, o caso hoxe segue aberto,
aínda que con Garzón suspendido
como xuíz por un período de 11 anos,
precisamente a raíz da denuncia con-
tra el dun dos principais imputados.

O CASO “VíTImAS DO FRAN-
qUISmO”

O 15 de decembro de 2006 foron
turnadas polo Decanato dos Xulgados
Centrais de Instrución, ó Xulgado nº 5
da Audiencia Nacional presidido por
Garzón, distintas denuncias realizadas
con data do día anterior por diversas
asociacións e comisións para a recu-
peración da memoria histórica de toda
España, entre elas a “Comisión pola
Memoria Histórica do 36 en Pontea-
reas”, e sucesivamente se irían su-
mando as doutras asociacións e
particulares ate alcanzar o número de
24 denunciantes.

O Xulgado, con datas do 28 de
agosto, 25 de setembro e 7 de outubro
de 2008, ordenou a práctica, con ca-
rácter previo, a decidir sobre a compe-
tencia de certas dilixencias dirixidas a
fixar, na medida do posible, o número
de vítimas dos feitos expostos nas de-
nuncias presentadas.

O 16 de outubro de 2008, Gar-
zón emite un primeiro auto declarán-
dose competente e xustificando a súa
intención de investigar as desapari-
cións rexistradas durante a Guerra Civil
e os primeiros anos da ditadura de
Franco, e instruíu a apertura de 19
foxas comúns distribuídas en todo o
país. No mesmo auto fai constar a opo-

sición da Fiscalía afirmando que non
procede admitir a trámite as denuncias
presentadas ó considerar non compe-
tente o Xulgado Central de Instrución,
polo que debía procederse ó arquivo
das mesmas. Fai constar igualmente a
oposición a esta pretensión da Fiscalía
por parte dos letrados e procuradores
en representación das entidades de-
nunciantes, o xuíz logo dunha porme-
norizada exposición dos razoamentos
xurídicos e feitos que o xustifican,
acaba dispoñendo:

1.- Aceptar a competencia para a
tramitación da causa, que se levará
polos trámites das dilixencias previas,
polos presuntos delitos permanentes
de detención ilegal, sen dar razón do
paradoiro, no contexto de crimes con-
tra a Humanidade.

2.- Cursar oficio ós correspon-
dentes Rexistros Civís para que apor-
ten certificado  de defunción, no prazo
de 10 días, ós efectos de declarar a ex-
tinción de responsabilidade penal, por
falecemento de Francisco Franco Ba-
hamonde e 34 altos cargos máis, mili-
tares e civís, altos dirixentes do réxime
ou ex ministros.

3.-Reclamar do Ministerio do In-
terior, os datos que identifiquen ós má-
ximos dirixentes da Falanxe Española,
entre o 17 de xullo de 1936 e o 31 de
decembro de 1951, para unha vez
identificados, acordar o necesario
sobre a imputación e extinción, en caso
de falecemento, da responsabilidade
penal.

4.- Formar un grupo de expertos
a fin de desenvolver as labores de
busca e localización para, nun prazo
razoable, ofrecer ás vítimas, interese
prioritario neste momento, unha res-
posta acorde coas peticións deduci-
das. Requírese ás partes para que
designen, de mutuo acordo, ás cinco
persoas que integren o referido grupo.

5.- Formar un grupo de Policía
Xudicial, en número e forma axeitado,
e coa competencia de desenvolver as
labores de busca e localización, a cuxo
fin remítase oficio á Comisaría Xeral da
Policía Xudicial para que remita os
nomes dos funcionarios, correspon-
dendo á designación do Xefe do grupo
a este Xulgado.

6.- Autorizar as exhumacións de-
ducidas nesta causa, na forma e cos
requisitos que se mencionan neste
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auto. A tal efecto, cursaranse os exhor-
tos correspondentes ós Xulgados terri-
torialmente competentes cos que terán
que coordinar a actividade os solicitan-
tes e os grupos de expertos e a Policía
Xudicial, para fixar o día da exhuma-
ción e, no seu caso, levantamento de
cadáver e traslado de restos, que de-
berá ser comunicado a este Xulgado.
En todo caso e, de estar identificados
os lugares, as dilixencias deberán
practicarse coa maior urxencia.

Disponse igualmente practicar
as amplas dilixencias que se citan nos
diversos apartados dos Razoamentos
Xurídicos do auto mencionado, de
xeito que se pode afirmar que estamos
diante dunha actuación ampla e ex-
haustiva diante dos feitos denunciados,
e que nunca foran obxecto de investi-
gación penal pola Xustiza Española.

O auto do xuíz desata unha des-
aforada campaña en contra súa por
parte da dereita española e os medios
de comunicacións afíns. Un mes des-
pois de emitido, en concreto o 18 de
novembro de 2008, o xuíz inhíbese a
favor dos xulgados territoriais onde se
atopan as respectivas foxas. Dez días
máis tarde, o 28 de novembro, o Pleno
da Sala do Penal, declarou a incom-
petencia de Garzón no caso, por ca-
torce votos contra tres.

Pasados cinco meses, o 26 de
maio de 2009, o Tribunal Supremo ad-
mite a trámite unha querela contra Bal-
tasar Garzón por prevaricación ó
declararse competente na investiga-
ción dos crimes da Guerra Civil e do
franquismo, presentada como acusa-
ción popular polas organizacións de ul-
tradereita “Manos Limpias” -presidida
por Miguel Bernard Remón, ex diri-
xente do partido de extrema dereita
“Fuerza Nueva”- e “Falange Española
de las JONS”, esta última suposta-
mente implicada directamente por Gar-
zón nos crimes que se pretenden
estudar-. Acumulase ás anteriores
outra querela por prevaricación que
fora presentada o 10 de marzo por
unha entidade chamada “Asociación
Libertad e Identidad”. Compre desta-
car que a decisión do Supremo foi
adoptada, en contra do criterio da fis-
calía.

O Tribunal Supremo, mediante
auto do maxistrado instrutor Luciano
Varela de 7 de abril do 2010, estimou
que procedía continuar o procede-
mento polo delito de prevaricación con-

tra Garzón, sendo recorrido este auto
polo Maxistrado.

A maxistrada da Audiencia Na-
cional Clara Bayarri, que xunto ós seus
compañeiros José Ricardo de Prada e
Ramón Sáez, si recoñeceu a compe-
tencia de Garzón ó instruír o procede-
mento polos crimes do franquismo,
publicou un artigo no diario El País, o
22 de abril de 2010, no que entre ou-
tras cousas dicía:

“En uso de este derecho, formu-
lamos, otros compañeros y yo, un voto
particular (…) por la firme convicción
de que la Audiencia Nacional es la
competente para la investigación de
los delitos de lesa humanidad y geno-
cidio que la sistemática y masiva elimi-
nación de adversarios políticos que se
verificó en nuestro país tras la Guerra
Civil constituye. Soy, sí, una discre-
pante. No estimo por ello que mis com-
pañeros de Tribunal sean unos
ignorantes o unos prevaricadores: sen-
cillamente, interpretan la ley de modo
diferente al mío. Soy una discrepante,
si, pero no soy por ello una grosera ig-
norante de la legalidad ni una prevari-
cadora”.

O 23 de abril de 2010, o maxis-
trado instrutor, Luciano Varela, decidiu
expulsar do proceso a “Falange Espa-
ñola y de las JONS” ó non atender dita
formación dentro do prazo establecido
ó requirimento que o mesmo Varela lle

poñía un día antes, no que instaba a
que corrixira o escrito de acusación
presentado, ó considerar que incum-
pría de “forma notoria” as obrigas pro-
cesuais.

O 24 de abril, Garzón presentou
diante do Tribunal Supremo un recurso
de recusación contra este maxistrado
instrutor, Luciano Varela, acusándoo
de ter “interese directo no procede-
mento e parcialidade no mesmo”, e de
ter realizada unha labor máis próxima
a “unha asesoría ou consello xurídico”,
ao conceder un prazo ós querelantes
para corrixir unha seria de defectos nos
seus escritos de acusación, feito que
definiu como “dar oportunidades atípi-
cas e extraprocesuais” a unha das par-
tes. Finalmente a recusación non sería
aceptada.

CADEA DE REACCIÓNS

Dende que a finais de maio do
2009 o Tribunal Supremo admitise a
trámite a querela contra Garzón, unha
marea de solidariedade co xuíz se es-
tendeu por toda España, e mesmo a
nivel internacional, sobre todo en paí-
ses como Chile e Arxentina. O 25 de
setembro de aquel ano un grupo inte-
grado por asociacións culturais, de loita
contra a droga, ateneos, sindicatos, e
outros colectivos convocaban unha
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concentración de apoio ó xuíz Garzón
na praza do obradoiro en Santiago.
Foron lidos diversos parágrafos do su-
mario aberto por Garzón contra o fran-
quismo. O escritor Manuel Rivas foi
quen deu lectura ó manifesto que tiña
como título o mesmo lema daquela
concentración: GALICIA CON GAR-
ZÓN (1). Nacía así unha plataforma
que levaría a cabo unha intensa labor
de apoio e defensa do xuíz nos anos
seguintes, e que se integraría na cons-
tituída a nivel estatal. Días despois fa-
cíase público o MANIFESTO POLA
XUSTIZA DO XUÍZ BALTASAR GAR-
ZÓN, que recibiría miles de adhesións
en toda España, e no que entre outras
cousas dicíase:

- O xuíz Baltasar Garzón ten
exercido unha xustiza de forma conti-
nuada e valente durante vinte anos na
Audiencia Nacional, comprometida
coa defensa dos Dereitos Humanos en
España e no mundo contra ditadores,
terroristas, corruptos e inimigos da de-
mocracia. 

- Ten sido un dos principais
promotores do desenvolvemento en
España do Principio de Xustiza Uni-
versal.

- É vítima dunha campaña pro-
movida por sectores de extrema de-
reita, “Falange Española” e “Manos
Limpias”, cunha sorprendente coni-
vencia dalgúns sectores progresistas.

- O proceso contra o xuíz é en
realidade un xuízo sumario contra os
defensores da democracia, a Xustiza
e os Dereitos Humanos, e a favor da
impunidade de crimes moi graves de
carácter internacional.

- O xuíz Baltasar Garzón está
sendo xulgado por unha sala do tribu-
nal Supremo na que a maioría dos
seus membros xuraron lealdade ó Mo-
vemento Nacional do Franquismo.

- Unha sentencia adversa ó
xuíz, tras esgotar as instancias xudi-
ciais españolas, traia probablemente
consigo unha superior sentencia con-
denatoria do Tribunal Europeo de De-
reitos Humanos contra o Estado
español.

- Xa en 2008, o Comité de De-
reitos Humanos das Nacións Unidas
recomendou ó Estado español a de-
rrogación da Lei de Amnistía precons-
titucional de 1977.

- Este caso volve a demostrar
a necesidade da Xustiza Internacional.
Incluso España, o país que intentou
procesar o ditador Pinochet, é incapaz
de xulgar a súa propia ditadura, e quen
o intenta, é xulgado por iso.

Nos meses seguintes, os actos
de solidariedade e apoio esténdense
por toda España, e tamén internacio-
nalmente, cobrando particular relevan-
cia cando se ten noticia da intención da
súa suspensión cautelar como maxis-
trado.

O 13 de abril, hai un acto de
apoio dos sindicatos UGT e CC.OO.
no anfiteatro Ramón y Cajal da Facul-
tade de Medicina da Universidade
Complutense de Madrid, coa interven-
ción dos Secretarios Xerais dos sindi-
catos, Cándido Méndez e Ignacio
Fernández Toxo, así como a do ex Fis-
cal Anticorrupción, Jiménez Villarejo.
Outro acto é o do día 20 de abril, no
Paraninfo da Universitat de Barcelona,
coa presenza de José María Mena (Ex
Fiscal Xefe de Cataluña), Paco Ibáñez,
Salvador Giner, Els Comediants, entre
outros artistas e representantes do
mundo da cultura. O 21 de abril do
2010, as entidades integrantes da “Pla-
taforma Galicia con Garzón” convoca-
ban unha concentración diante da
sede do Tribunal Superior de Xustiza
na Coruña, na que participou preto dun
millar de persoas. O día 24, concentra-
cións e manifestacións semellantes
teñen lugar en toda España. O acto
máis multitudinario tivo lugar en Ma-
drid, onde os organizadores deron a
cifra de cen mil participantes, e leron o
manifesto de apoio o cineasta Pedro
Almodóvar, a escritora Almudena
Grandes e o poeta Marcos Ana. Actos
de apoio con ampla participación  tive-
ron lugar en Barcelona, e noutras trinta
cidades, entre elas, Vigo, Ourense,
Lugo, e Santiago de Compostela. Son
de destacar as manifestacións e con-
centracións de apoio ó xuíz celebradas
ese día en Bruxelas, diante do Parla-
mento Europeo, e diante das Embai-
xadas de España en Bos Aires,
Londres e México.

Sen embargo, o 12 de maio, o
maxistrado do Tribunal Supremo, Lu-
ciano Varela, acorda a apertura de
xuízo oral contra Garzón pola investi-
gación dos crimes do franquismo.
Dous días despois, o 14 de maio, o
pleno extraordinario do Consello Xeral
do Poder Xudicial, acorda suspender
cautelarmente nas súas funcións a

Baltasar Garzón, ata tanto non decida
sobre a culpabilidade ou inocencia do
xuíz que acumula así tres causas con-
tra el: a derivada do caso Gürtel (abril
de 2010); a derivada da investigación
dos crimes do franquismo (maio 2010);
e outra tamén presentada contra el por
avogados vinculados ó “sindicato”
Manos Limpias (xaneiro de 2010), por
supostos cobros indebidos do Banco
de Santander a cambio de favores xu-
diciais.

Os actos de solidariedade e
apoio a Garzón continúan ó longo de
todo o ano 2010 e 2011, así como nu-
merosas incidencias xudiciais deriva-
das dos procedementos en
marcha.Testemuñas solicitadas polo
xuíz que lle son denegadas, impugna-
cións de maxistrados non sempre ad-
mitidas, etc. “O mundo enteiro ten os
ollos postos nas represalias que se
están aplicando a Garzón” asegura
Reed Brody, portavoz de Human
Rights Watch quen declara que lle pre-
ocupa o “efecto intimidación a nivel in-
ternacional” que os xuízos poidan ter
sobre outros xuíces que investigan vio-
lacións dos dereitos humanos. “Garzón
fíxose con moitos inimigos. É un xuíz
que molesta, que incomoda, que vio-
lenta. O mundo necesita xuíces que
molesten, que incomoden, coma el, é a
esencia dun estado democrático. Non
queremos xuíces que digan si señor
fronte ao poder. Garzón é un xuíz con
valor, de aí a reacción internacional. Se
lle estiveran xulgando por facer o seu
traballo borracho, como se ve que hai
algúns xuíces que o fan en España,
non estaríamos aquí”.

Pola súa parte Pedro Nikken, Pre-
sidente da Comisión Internacional de
Xuristas, e ex presidente da Corte Inter-
americana de Dereitos Humanos, sina-
laba: “Abandonar a un xuíz que aplica o
dereito internacional en auxilio das víti-
mas de graves violacións de dereitos
humanos é atentar contra un dos piares
do estado de dereito”, e “É extremada-
mente preocupante que o xuíz Garzón
se lle ameace co castigo por abrir unha
investigación. Sentaría un precedente
moi perigoso na xustiza española”.

O maxistrado retirado do Tribunal
Supremo, José Antonio Martín Pallín,
membro tamén da Comisión Interna-
cional de Xuristas, defendeu o intento
de Garzón por investigar os crimes do
franquismo, e atacou que fose proce-
sado por iso: “Teño resolto máis de
1.000 casos de competencia entre xu-
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íces. SER COMPETENTE OU NON,
NON é UN DELITO. Por certo, o Tri-
bunal Supremo ten dende fai dous
anos metido nunha carpeta o asunto
sobre os crimes do franquismo despois
de que os xuíces de Granada e de El
Escorial, declararan que non eran
competentes ó tratarse de delitos de
xurisdición universal. Isto nunca debera
ter ocorrido”. 

Amnistía Internacional cualificou
de “escandaloso que un maxistrado
sexa xulgado por buscar a xustiza, a
verdade e a reparación para as vítimas
e os familiares dunha violación masiva
dos dereitos humanos”. O arxentino
Hugo Relva, conselleiro xurídico do se-
cretariado internacional da asociación,
considera rotundo: “É inaceptable que
quen se vaia sentar no banco dos acu-
sados sexa o xuíz”.

Emilio Silva, Presidente da Aso-
ciación para a Recuperación da Me-
moria Histórica, atopou un punto
positivo no xuízo a Garzón: “Varias ví-
timas dos crimes do franquismo van a
ter a oportunidade de acudir a un tribu-
nal a relatar o que lles fixeron”. Ao
tempo Silva confiaba na porta aberta
en Arxentina coa a admisión da que-
rela contra eses mesmos crimes enca-
bezada polo fillo dun galego fusilado na
Guerra Civil, Darío Rivas.

ACTO DE XUSTIZA, OU
OpERACIÓN DE ACOSO E
DERRIbO?

A primeira das querelas contra
Garzón foi a presentada por “Manos
Limpias” e “Falange Española” por de-
clararse competente para a investiga-
ción dos crimes da guerra civil e do
franquismo, que o Tribunal Supremo
admite a trámite con data de 26 de
maio de 2009.

A segunda seria admitida a trá-
mite oito meses despois, o 27 de xa-
neiro de 2010, sendo interposta, polos
avogados José Luís Mazón e Antonio
Penea, pedindo suspensión do xuíz
por suposto trato de favor a directivos
do Banco de Santander a cambio do
patrocinio de cursos impartidos por
Garzón en Nova York.

O 16 de abril de 2010 o Tribunal
Supremo confirma a admisión a trá-

mite da terceira querela contra Balta-
sar Garzón por un presunto delito de
prevaricación, en relación á interven-
ción de comunicacións en prisión entre
acusados do Caso Gürtel e os seus le-
trados. Foi presentada polo avogado
Ignacio Peláez, en representación dun
dos principais imputados, o empresario
José Luís Ulibarri.

Tres querelas admitidas a trámite
no prazo dun ano, en todas as cales se
pide a suspensión de Garzón como
xuíz, resultan sospeitosas. Se logo
despois se observan irregularidades
amplamente denunciadas en todos e
cada un dos tres procesos, as sospei-
tas aumentan. Se finalmente analiza-
mos o desenlace, é difícil non concluír
que o xuíz foi obxecto dunha manobra
de acoso  e derribo, friamente calcu-
lada, cun obxectivo: privalo da súa con-
dición de xuíz, e de paso abortar dous
casos de gran calado político: a inves-
tigación dos crimes dos franquismo e
o caso Gürtel.

Os “tempos xudiciais”, foron ad-
ministrados con grande precisión e
oportunidade política. Ó longo de todo
o ano 2011 a crise económica derivou
tamén en grave crise política, de tal
maneira que o 29 de xullo o presidente
do goberno José Luís Rodríguez Za-
patero anuncia a convocatoria de elec-
cións anticipadas para o 20 de
novembro. Celebradas as eleccións
coa vitoria por maioría absoluta do Par-
tido Popular, o 21 de decembro toma
posesión o novo Presidente do Go-
berno Mariano Rajoy. Pasadas as
datas de Nadal, inmediatamente co-
mezan os xuízos contra Garzón. 

O primeiro iníciase o 17 de xa-
neiro de 2012 pola intervención de co-
municacións a imputados no caso
Gürtel. Tódolos policías que prestaron
declaración exculparon a Garzón ma-
nifestando que foron eles os que lle pe-
diron ó xuíz que autorizara as
gravacións, xa que os letrados forma-
ban parte da organización delictiva,
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como encargados de branquear o di-
ñeiro da mesma. O propio Garzón afir-
mou rotundo que a intervención das
comunicacións entre os xefes da trama
Gürtel e os seus letrados era necesa-
ria nese momento das investigacións,
e que non se vulnerou o dereito á de-
fensa, senón que se protexeu, e as in-
tervencións fixéronse conforme á lei e
intentando conciliar os dereitos funda-
mentais en xogo. 

Sen embargo, por sentencia feita
pública o día 9 de febreiro, Garzón sería
condenado polo Tribunal Supremo a 11
anos de inhabilitación e expulsión da
carreira xudicial por un delito de preva-
ricación ó ter intervido as conversacións
entre os “cerebros” da trama Gürtel e
os seus avogados. O xuíz fixo pública
unha nota na que rexeitou “frontal-
mente a sentenza”, afirmando que os
seus dereitos “foron sistematicamente
violentados”, sostendo que o xuízo oral
foi unha pantomima porque a súa con-
dena estaba decidida de antemán. “As
miñas peticións de defensa foron des-
atendidas, o xuízo oral unha escusa,
cuxo contido foi utilizado só contra min,
prescindindo dos elementos favorables
que me beneficiaban para, con iso,
poder dar forma a unha sentenza que
xa estaba anunciada dende fai meses”.
“Tomei as medidas para garantir o de-
reito de defensa e a investigación de
delitos moi graves relacionados coa co-
rrupción, partindo de contundentes in-
dicios e para evitar a continuidade
delictiva de branqueo de diñeiro dos
xefes mafiosos que utilizaban, como xa
o fixeran antes, aos avogados desig-
nados. Impedíuseme aportar as probas
que o demostraban e prescindiuse da
implicación e participación de avogados
na trama”.

Garzón descualifica ó tribunal por
concluír que as decisións que tomou
foron a sabendas de que eran inxustas,
e que pretendeu xustificalas cunha
aparente, aínda que falsa, protección
do dereito de defensa. “É unha aberra-
ción que se utiliza para eliminar a base
da miña absolución. A sentenza non di
en ningún momento cal é o dano pro-
ducido no dereito de defensa, e non o di
sinxelamente porque non existe. In-
véntao. De igual xeito, falta á verdade
cando se di que non se executou a me-
dida de salvagardar dito dereito, cando
persoalmente me coidei de garantilo, e
así o avalan as probas practicadas e ig-
noradas polo tribunal”. Afirma tamén
que “sen razón xurídica para iso, nin
probas que a sustenten, elimina toda

posibilidade para investigar a corrup-
ción e os seus delitos asociados,
abrindo espazos de impunidade, e con-
tribuíndo gravemente, no afán de aca-
bar cun concreto xuíz, a laminar a
independencia dos xuíces en España”.

O segundo xuízo iniciouse pouco
despois de finalizado o anterior, en
concreto, o día 24 de xaneiro, e foi o
referido á “investigación dos crimes do
franquismo”. A expectativa diante deste
segundo xuízo foi moi grande como
queda exposto en liñas anteriores. Por
primeira vez, as vítimas tiveron ocasión
de expoñer diante dun tribunal as súas
denuncias e demandas, con testemu-
ñas que deron a volta ó mundo. Nesta
ocasión, e para sorpresa de moitos, o
Tribunal Supremo considerou que Gar-
zón errou, pero non prevaricou, e polo
tanto absolveuno. Este fallo absolutorio
sería coñecido unha semana despois
de feita publica a sentencia anterior
pola que fora suspendido por once
anos e apartado da carreira xudicial.

O terceiro xuízo coñecido polo
dos “cursos de Nova York” xa non che-
garía a celebrarse, por “PRESCRI-
CIÓN” dos supostos delitos dos que
era acusado. Esta decisión foi coñe-
cida catro días despois da expulsión de
Garzón da carreira xudicial, e non dei-
xan de sorprender algúns pormenores
relacionados coa mesma. En primeiro
lugar, que se ignorase ate este preciso
momento, a prescrición duns supostos
delitos polos que a acusación particu-
lar solicitaba nada menos que cinco
anos de prisión e 30 de inhabilitación,
mentres que o fiscal consideraba que
os feitos non eran constitutivos do de-
lito do que se lle acusaba. En segundo
lugar, por que o arquivo do caso, coas
valoracións e consideracións reflecti-
das no auto exculpatorio polo Xuíz Ins-
trutor, Manuel Marchena, supoñen un
baldón sobre a honorabilidade de Gar-
zón, impedíndolle limpar a súa imaxe
pública e deixando sobre el unha sos-
peita da que non se poderá defender.

GARZÓN, SímbOLO VIVO

A sentencia que inhabilita a Gar-
zón é firme, pero recorrible, e polo
tanto, non definitiva. En principio,
diante do Tribunal Constitucional, pero
sen descartar outras instancias inter-
nacionais como o Tribunal Europeo de
Dereitos Humanos.

É certo que ó ser absolto pola in-
vestigación aberta sobre os crimes do
franquismo, o “caso Garzón” perde
moita forza e interese internacional,
algo que seguramente valoraron os
seus inimigos, ó conseguir expulsalo
polas escoitas da trama Gúrtel, afo-
rrándose así un auténtico escándalo in-
ternacional e un  serio problema
político interno ó declaralo inocente
pola investigación aberta en torno ós
crimes do franquismo.

Afortunadamente, as forzas es-
curas que manobraron contra el non
conseguiron destruílo como símbolo e
referente de xuíz honrado e valente,
comprometido a fondo coa xustiza, cos
dereitos humanos, coa loita contra o
narcotráfico, co recoñecemento e res-
pecto ós dereitos das vítimas da dita-
dura franquista en España, e contra a
corrupción política. Símbolo de xuíz
abandeirado da Xustiza Universal e da
loita contra a impunidade dos crimes
contra a humanidade.

É por iso que o queren as nais
da Praza de Maio arxentinas, os de-
mócratas chilenos, as nais galegas e
do resto de España loitadoras contra
o narcotráfico, as familias dos mortos
e desaparecidos vítimas da guerra civil
e da represión da ditadura franquista,
e os cidadáns que ansían un país libre
da corrupción política. Admírano en
ducias de universidades de todo o
mundo que o premiaron e honraron
coas súas mellores distincións, res-
pecto e admiración que se estende ás
principais institucións xurídicas inter-
nacionais.

Un xuíz, tamén temido e odiado,
si, pero polos delincuentes, polos nar-
cotraficantes e mafiosos, polos terroris-
tas, polos ditadores e corruptos
calquera que sexa o seu signo político.
Temido, odiado e perseguido por esas
tramas escuras ó servizo de escuros in-
tereses de poderosos grupos económi-
cos e políticos que se empeñaron en
velo privado do seu principal atributo: o
de xuíz.

Dende o respecto obrigado á
xustiza, comparto as preocupacións
dun amplo sector da cidadanía polos
estraños procedementos postos en
marcha contra este xuíz, polos sucesi-
vos incidentes igualmente estraños ob-
servados nos xuízos contra el, que
incluso chegaron a sementar dúbidas
sobre a limpeza e imparcialidade dos
mesmos.
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Tense falado e debatido arre-
dor da memoria histórica. Coido
que ten sido excesivamente engar-
zado co golpe de estado de 1936 e
os tres anos de período bélico. Os
longos anos da ditadura son igual-
mente memoria histórica. Ase-
made, as Irmandades da Fala, o
pronunciamento progresista e na-
cionalista de 1846 ou a Guerra da
Independencia. Concibo a memoria
histórica como un exercicio de re-
cuperación da memoria usurpada,
da ocultación a mantenta de suce-
sos que pola súa relevancia na co-
munidade debían ser contados.
Pero non houbo tal relato no caso
de Luís Soto posto que puña en
discusión aspectos desagradables
para determinados sectores.

A figura de Luís Soto Fernán-
dez é poliédrica. Poderíamos redactar
un artigo arredor da súa faceta política,
cultural, asociativa, sindical ou interna-
cional. Poderíamos expandirnos lon-
gamente para contextualizar o exilio
galego en México e comprender o rol
decisivo que tivo Luís Soto. Estamos
ante un motor de explosión de iniciati-
vas orientadas cara a dous vectores:
a defensa dos intereses das clases
populares e a loita pola autodetermi-
nación de Galiza. Socialismo e nacio-
nalismo mesturados, teorizados
dende o período republicano por el e
outros camaradas.

Para o presente artigo consi-
dero oportuno centrarnos máis no
lado da actividade sindical sen perder
a oportunidade de dar algún dato da
súa actividade política. Deixo, pois,
fóra as tarefas realizadas a nivel cul-
tural e asociativo. 

Portada do libro Luís Soto. A  xeira pola
unidade galega, 2011

LUíS SOTO, mILITANTE DO
pCE

Luís Soto é un dos fundadores
do Partido Comunista de España en
Ourense no ano 1931, ao carón de
Jesusa Prado, Antonio Fernández
Carnicero, Clemente Vidal Fernán-
dez, Rafael Ochoa ou Manuel Pousa
Docampo. Mais o líder comunista da
comarca foi o veterinario de Maceda,
Benigno Álvarez. Foi camarada e
amigo de Luís Soto. No fogar deste
último, xa nos anos da posguerra,
houbo sempre unha lembranza para
aquel home que fora membro do Co-
mité Central do PCE en 1934. O pro-
pio Luís Soto, no seu libro de
memorias publicado postumamente,
recomenda ás vindeiras xeracións re-
parar en catro espellos sendo un
deles Benigno. 

No exilio mexicano, Soto forma-
ría parte da dirección do PCE compar-
tindo “escano” con Vicente Uribe,
Santiago Carrillo, Pedro Checa ou
Joan Comorera (secretario xeral do
Partit Socialista Unificat de Catalunya).
Dentro do partido tiña funcións desti-
nadas á propaganda e publicidade
(Soto tiña certa experiencia nesta te-
mática do tempo na UGT). Por iso apa-
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rece dentro do consello de redacción
de España Popular, que era o voceiro
do PCE en México e un dos xornais
con máis difusión no exilio español.
Máis importante aínda, na nosa opi-
nión, é que Soto tamén se integraba na
redacción na segunda xeira de Nues-
tra Bandera (1940-1945), que era a re-
vista de formación dos cadros políticos
do PCE. Alí escribe sobre a loita gue-
rrilleira e sobre o dereito das nacións
sen estado á súa liberdade. 

A liña política coa que máis se
identificou Luís Soto foi coa frentepo-
pulista. Así non resulta estraño a parti-
cipación nas eleccións de 1936 e que
apertase tan calorosamente a aproba-
ción da política de unión nacional. De
feito, representaría un cargo no comité
de axuda á JSUN en México, sendo
representante do PCE no país azteca. 

A morte de José Díaz (secretario
xeral do PCE) e de Pedro Checa (se-
cretario de organización) en 1942 resul-
taron un golpe para Luís Soto, moi
identificado con ambos. A isto engadir
que, contra 1945, o noso bolxevique é
afastado das responsabilidades do
PCE por unha cuestión máis persoal ca
política. Poren seguía tendo un actua-
ción destacada entre a colectividade ga-
lega.

O novo Comité Central liderado
pola Pasionaria amosou un centra-
lismo que batía coas aspiracións de

Soto de constituír o Partido Comunista
de Galiza. A obsesión españolista
desta dirección rematou coa absorción
do PSUC no PCE e a expulsión de
Joan Comorera en 1949. O PSUC
fora nomeado pola III Internacional
como o partido comunista para Cata-
luña, isto é, non era o PCE o referente
comunista senón o PSUC. 

Era a aspiración de Soto pero
dificilmente puido manterse calado
ante o sucedido con Joan Comorera.
Foi expulsado entre 1949 e 1950. 

Máis tarde, entorno ao 1958, re-
tornaría tras a mediación de Santiago
Álvarez e co compromiso da creación
do PCG. Non sucedeu así senón que
pretenderon afastar a Soto do seu tra-
ballo entre a colectividade galega. Pre-
sentou a súa dimisión e preparouse
para a fundación da Unión do Pobo
Galego (UPG) acontecida en xullo de
1964. O Partido Comunista de Galiza
nacería catro anos despois, nunha
xuntanza celebrada en París.

LUíS SOTO, FUNDADOR DA
UpG

O caudal de teorización de
Luís Soto arredor da nación, dende
unha óptica de esquerdas, desembo-

cou no nacemento da UPG. Pero non
foi un feito fortuíto nin un accidente
histórico. A aparición da UPG res-
ponde ao proceso de reclamación do
PCG que fixo mentres foi militante do
PCE.

Como dixemos anteriormente,
a existencia do PSUC facilitaba en
certa medida as solicitudes dalgúns
comunistas galegos para realizar o
equivalente en Galiza. Así, en 1940,
nace a Comisión Galega do Partido
Comunista de Hespaña (así orixinal-
mente). Subliñaba Soto: non é unha
fracción ou sección como o grupo as-
turiano ou andaluz; é unha comisión.
El era o secretario xeral.

De certo a comisión era unha
ponte para provocar o parto do PCG.
Publican o seu voceiro, Boletín Ga-
lego de Información (1940), que será
o primeiro xornal de esquerdas inte-
gramente escrito en galego. Viviría
unha segunda etapa baixo o nome de
Loita. E na dirección deste xornal es-
taba Luís Soto.

Xa explicamos que as solicitu-
des nacionais non foron consideradas
e, coa aparición dunha cúpula sostida
na tese “unha nación, un partido” (tra-
ducímolo: España, PCE), o proxecto
dos comunistas galegos non tiña per-
corrido. O afastamento de Soto dos
organismos do PCE en 1945 provoca
unha ralentización da Comisión Ga-
lega pois Soto fora relevado do seu
cargo.

Tras a súa expulsión, reinte-
gración posterior e dimisión definitiva
realizada en 1963, había xa un hori-
zonte. Luís Soto contacta co grupo
Brais Pinto (un conxunto de rapaces
estudantes e traballadores en Madrid)
e descobre que había unha xeración
en sintonía co nacionalismo pero,
sobre todo, coa esquerda. Algúns dos
membros de Brais Pinto, como Xosé
Luís Méndez Ferrín, Reimundo Pa-
tiño ou Bautista Álvarez, participarán
na elaboración do programa funda-
cional da UPG onde Luís Soto ten un
papel real e simbólico. Real porque é
a persoa máis formada ideoloxica-
mente das que participan nese pro-
ceso que se concreta no acto do
xantar da Rocha (25 de xullo de 1964,
onde el acode); simbólica, porque
fora un home destacado sindical e
politicamente durante a República e
proviña de importantes responsabili-
dades dentro do PCE. Ninguén pode
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dubidar que Luís Soto era o militante
máis capacitado e con máis expe-
riencia dos que fundan a UPG.

En México publicaron os dous
primeiros números do Terra e Tempo,
voceiro da UPG, grazas a Carlos Velo
e ao noso bolxevique. Tamén apa-
rece para realizar os contactos con la-
bregos e mestres afectados polo
encoro de Castrelo de Miño (el con-
segue o contacto de Eloy Sobrino, un
dos líderes daquela resposta, xa que
este fora afiliado á ATEO, da que fa-
laremos máis adiante). E finalmente
aparece como un dos organizadores
da homenaxe de despedida a Celso
Emilio Ferreiro (unha sorte de novo
Banquete de Conxo), participación
que lle custaría a  detención e expul-
sión do Estado español.

Anos máis tarde, en 1976 e xa
con 74 anos, non dubida en poñerse
da beira de Xosé González Martínez
(Pepiño de Teis) e Xosé Manuel Gar-
cía Crego cando son expulsado e
apartado da dirección da UPG. Soto
participa na fundación da UPG-liña
proletaria e na constitución en 1978
do primeiro partido arredista e de es-
querdas da historia de Galiza: o Par-
tido Galego do Proletariado (PGP), do
cal será presidente.

LUíS SOTO, SINDICALISTA

Luís Soto forxouse como sindi-
calista no ensino. O primeiro lugar
onde destacou foi na acción e lide-
rado sindicais, cando o seu nome co-
mezou a soar e socializarse entre a
veciñanza ourensá. 

A experiencia na escola daquel
rapaz debeu provocar a toma de con-
ciencia. Lembra nun artigo titulado
“Una reforma universitaria y un libro”1:

Yo recuerdo con melancolía,
ya desdeñosa […] mi infancia mor-
dida por las dentelladas de la necesi-
dad, que me obligaba, para poder
realizar estudios de segunda ense-
ñanza, a recorrer todos los días un

largo camino, esculpido por la lluvia y
el frío, mal abrigado, sin desayuno,
para arribar a un convento de frailes
hartos y epicúreos, que me miraban
con desprecio porque era un niño
proletario casi descalzo. Recuerdo to-
davía con angustia imborrable la tre-
menda pesadilla de los castigos por
llegar tarde a misa, de pasar horas y
horas mojado, atenazado el suplicio
de un banco, aguantando la “seriedad
pedagógica” de unos clérigos monta-
races que mimaban a los alumnos in-
ternos hijos de políticos o de
comerciantes adinerados.

Noutro lugar menciona como
ao rematar os estudios os cregos
foran preguntar polas aspiracións uni-
versitarias dos alumnos mentres el,
illado por non poder continuar coa
súa educación, foi de súpeto rodeado
simbolicamente por un grupo de tra-
balladores que saían dunha taberna.
Dicía Soto que aquilo escenificou a
súa realidade e que se sentiu parte
daquela clase social.

Seguramente participou nos
actos da Asociación de Trabajadores
de la Enseñanza de Orense (ATEO)
polo primeiro de maio de 1931. Acu-
diu á asemblea fundacional, cele-
brada na Casa do Pobo de Ourense,

onde aproban os estatutos e elixen o
seu primeiro presidente, Albino
Núñez.

A orixe da ATEO, como xa ten
estudado Xosé Manuel Cid, está re-
lacionada coas polémicas oposicións
de 1928. Luís Soto sería un daqueles
opositores e tomaría praza no seu pri-
meiro destino, Buscalque (Lobios)2.
Unha experiencia que non esquece-
ría endexamais.

A nova asociación do maxiste-
rio acadaría axiña unha importante
expansión conseguindo ser o sindi-
cato do ensino maioritario na provin-
cia de Ourense. A orientación
ideolóxica encaixa nun progresismo
avanzado, onde o marxismo e nacio-
nalismo tiñan un destacado peso. 

Durante as eleccións de 1931
o maxisterio ourensá apoiará masiva-
mente a candidatura do Partido Re-
publicano Radical-Socialista. O
presidente desta organización na pro-
vincia era o mestre da Escola Normal
de Ourense e afiliado á ATEO, Jacinto
Santiago García. Ademais dirixía o
xornal La República. Non resulta es-
traño, pois, que Luís Soto apareza
nun mitin de apoio ao PRRS ou que
colabore no devandito periódico. 
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Asistentes a un acto da ATEO

1 Escuela de Trabajo, Ano II, Nº 15 (maio 1933).

2 Unha aldea hoxe asolagada polo encoro de Lindoso.



A ATEO editou un voceiro titu-
lado Escuela del Trabajo que sae á
luz en 1932. Luís Soto tiña unha co-
lumna propia, “Espejo macabro”,
onde relata as observacións pedagó-
xicas e educativas máis a experien-
cia profesional.

Na asemblea de Nadal de
1932 o noso bolxevique sairía elixido
como novo presidente da ATEO e co-
director (xunto a Elixio Núñez e Ma-
nuel Luís Acuña) do renomeado
voceiro Escuela de Trabajo. 

Será un ano despois cando a
asemblea da ATEO decida integrarse
na Unión Xeral de Traballadores
(UGT). O noso protagonista aparece
como un firme defensor deste paso
aínda que anteriormente se amosase
contrario. A razón deste cambio de
parecer responde á determinación
sindical que aproba o PCE apostando
pola concentración da clase obreira
na UGT nun contexto de crecente po-
larización da esquerda e da dereita.
Supoñía unha peza máis na confor-

mación do bloque antifeixista que te-
orizaba a nova dirección do PCE con
José Díaz no leme.

Mais naquela asemblea de
1933 tamén se aproba promover a
creación dunha federación galega
dos mestres. Unha proposta que se
concretaría en maio de 1936 e que
sería un dos primeiros logros do des-
eño que Luís Soto tiña no maxín: a
creación de entes autónomos das es-
truturas estatais onde Galiza sexa a
comunidade de referencia.

Trasladaríase en 1934 a Mon-
dariz dende a súa praza de Ramirás
(a segunda que tivera logo de Bus-
calque). Afastábase do centro de
operacións da ATEO para achegarse
ao control de mandos da UGT e do
PCE, que estaba en Vigo. 

Na cidade atlántica coincide na
federación con Apolinar Torres, José
Gómez Gayoso ou co seu camarada
e amigo Víctor Fraiz. Participa como
orador en varios actos (Pontevedra,

Redondela, Tui, Ponteareas…) da
asociación de traballadores de Vigo,
cabo de Fraiz e de César García
Lombardía, secretario xeral da FETE,
entre outros.

Víctor Fraiz foi quen presenta
no Comité Nacional da FETE a inicia-
tiva dos mestres galegos de constituír
a federación galega. A dirección
acepta. Comeza entón a organiza-
ción e o debate público sobre as liñas
ideolóxicas e educativas do ensino
galego que se podían seguir en El
Pueblo Gallego. 

O congreso celebrarase entre
o 17 e o 24 de maio de 1936 en dous
lugares distintos: na Casa do Pobo e
no local das Mujeres Antifascistas. A
causa era que no primeiro había con-
tinuas xuntanzas dos traballadores en
folga da construción. 

Aprobouse a constitución da
Federación Gallega de Trabajadores
de la Enseñanza (FGTE). A primeira
directiva elixida compuxérona Apoli-
nar Torres (secretario xeral), Isidoro
Cid Rivo (secretario administrador),
Marcelino Lago (representante no
Comité Nacional da FETE) e Luís
Soto (secretario de prensa e propa-
ganda). 

O golpe de estado de 1936
desmantelou unha parte vital do pen-
samento progresista: o ensino. A re-
presión golpeou duramente á ATEO
e á FETE. Jacinto Santiago García,
Elixo Núñez, Apolinar Torres3 ou Víc-
tor Fraiz foron fusilados.

LUíS SOTO mEmbRO DA
EXECUTIVA NACIONAL DA
FETE

Coma tantos outros demócra-
tas Luís Soto fuxiu das gadoupas de
Atila grazas á solidariedade de moita
xente anónima para nós. Homes e
mulleres que arriscaron as súas vidas
para tratar de salvar as doutros.
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3 Foi fusilado a carón da flor do republicanismo vigués: o alcalde Martínez Garrido, os irmáns Bilbatúa, o histórico referente do so-
cialismo na cidade, Heraclio Botana... Agardamos que algún día a corporación municipal coloque unha enorme placa, ao xeito do Muro
dos Federados do Père-Lachaise (París), para lembrar os alí fusilados.

Soto con María Docampo, Castelao e Virxinia



O bolxevique ourensán fuxiu
de Mondariz a Celanova, de Cela-
nova a Oporto, de Oporto a Lisboa e
de Lisboa a Francia. Chega a París e
reúnese con César García Lombar-
día. Este proponlle formar parte da
delegación española da infancia eva-
cuada na capital gala. Soto rexeita e
solicita a entrada na zona leal. 

Chega a Valencia onde com-
partirá parladoiro cos galeguistas e
cos comunistas galegos como Caste-
lao ou Enrique Líster. Como indica-
mos ao inicio non imos detallar a
enérxica actividade que realiza du-
rante o período bélico para centrar-
nos tan só no eido sindical.

Contra o outono de 1937 é
captado para a Executiva Nacional da
FETE ocupando o cargo de presi-
dente da Comisión de Prensa e Pro-
paganda. Tamén traballará dentro
das chamadas Milicias de la Cultura
que loitaban contra o analfabetismo e
polo progreso cultural. 

Por mor do seu cargo tiña
unha participación directa na edición
e publicación do voceiro da federa-
ción, El Magisterio Español. Entrou
na súa redacción e coidamos puido
ser el quen solicitase a colaboración
de Castelao, que enviaría algúns dos
seus debuxos. Máis tarde accedería
á dirección do xornal, en maio de
1938, cando Ramón Ramírez (ante-
rior director) é chamado a filas para
loitar na fronte. Pero cedo Soto tería
que abandonar esa responsabilidade
cando marcha xunto a Castelao, no
mes de xullo, a Estados Unidos e
Cuba. Alí farán campaña para a soli-
dariedade internacional coa causa re-
publicana.

Tampouco resulta difícil anotar
o seu nome no lanzamento dunha re-
vista educativa para cativos que levou
de título Sidrín, nome do raparigo pro-
tagonista. Saíu en febreiro de 1938
baixo a dirección de Antonio Robles.

Resúltanos de interese sinalar
como Soto aparece en distintas oca-
sións como un dirixente da FGTE tra-
tando de manter viva a memoria
daquel maxisterio galego furado polo
feixismo. Tanto en actos en Barcelona
ou Valencia como por distintas locali-
dades norteamericanas e cubanas.
Incluso na década dos 40 e 50 ato-
pamos a súa sinatura con este cargo
nalgún manifesto.

A última das responsabilidades
que atopamos de Luís Soto dentro da
Executiva da FETE atinxe ao proceso
de unidade entre as federacións do
ensino da UGT e da CNT. Foi en xuño
de 1938 cando se crea un Comité de
Enlace encargado do desenvolve-
mento desta fusión e onde Luís Soto
ostentou o cargo de secretario.

LUíS SOTO COmO DELEGADO
DA ITE EN AmÉRICA

Sabemos que no verán de
1938 Luís Soto estaba en Estados
Unidos á beira de Castelao. Denan-
tes de marchar da España republi-
cana mantivo distintas xuntanzas
coas direccións das organizacións en
que militaba: o PCE e a UGT. 

A FETE estaba adherida á In-
ternacional de Traballadores do En-
sino (ITE). Unha das encomendas
que recibe da Internacional é escul-
car as posibilidades de creación de
células sindicais da ITE. Luís Soto
cumpriría con ese mandato e enviaría
cumpridamente os informes ao ca-
marada francés George Fournial
(membro da dirección da ITE).

O bolxevique ourensán entra-
ría en México en 1939 e comezaría a
traballar na escola Luís Vives de Mé-
xico D. F. Axiña se reuniría con César

García Lombardía, Ramón Ramírez,
Antonio Ballesteros e Domingo Amo
para constituír a delegación da ITE
para todo o continente americano.

Publicaron un Boletín da dele-
gación que se reconvertería en Edu-
cación: revista de pedagogía y
orientación sindical, que funcionarían
como voceiros da delegación da ITE.
Luís Soto foi redactor xefe da se-
gunda. 

Volvemos atopalo metido en
diferentes tarefas das cales hai que
destacar a organización do primeiro
Congreso Internacional de Mestres
celebrado en setembro de 1939 na
Habana. Alí tomaría a palabra en
nome da ITE para saudar os congre-
sistas.

As actividades da ITE remata-
ron coa súa disolución en 1946 e en
prol da Federación Internacional dos
Sindicatos de Mestres, adheridos á
Federación Sindical Mundial.

LUíS SOTO E O GRUpO
GALEGO DA UGT

Luís Soto non foi alleo ás dis-
putas internas entre o PCE e o
PSOE. Lembremos que o noso pro-
tagonista formaba parte da dirección
da delegación do PCE en México.
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Manifestación de UGT en México, 1944



Por iso se organiza dentro da FETE
na fracción comunista: Grupo de Fe-
tistas de México.

Pero alén da adscrición parti-
dista dentro do sindicato, Luís Soto
tiña no seu compás a creación dun
grupo galego dentro da UGT. Para iso
asina un documento, xunto a outros
afiliados de distintos partidos4, para
proporlle á Comisión Executiva a
constitución do Grupo Galego da
UGT. A proposta é aceptada.

O 12 de xullo de 1942 consti-
tuíase no local da Confederación de

Trabajadores de México (CTM) o
Grupo Galego da UGT. A directiva
formárona Ramón Troncoso (presi-
dente), Luís Soto (secretario xeral),
Edmundo Lorenzo, Marcial Fernán-
dez e José Rodríguez Porto (vo-
cais). 

Poren a actividade de Luís
Soto estivo arestora máis centrada na
acción política tanto dentro do PCE
como dentro da Comisión Galega do
Partido Comunista de España. Os
problemas organizativos da fracción
comunista da UGT desembocaron
nunha parálise na actividade sindical

(non exenta das repercusións das
purgas internas no PCE). A isto su-
maríaselle un crecente poder do
PSOE dentro do sindicato. 

Sabemos que foi afiliado á
UGT canto menos ate o 1956, cando
é convocado para unha xuntanza da
fracción comunista. Descoñecemos
cando se produce a súa baixa. Poren
sabemos que morreu participando no
sindicalismo nacionalista, na Confe-
deración Sindical Galega (CSG), sin-
dicato no cal participaban os
militantes do Partido Galego do Pro-
letariado. 
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4 Eran Marcial Fernández, Ramón Troncoso, Celestino Vila, Edmundo Lorenzo e Manuel Benavides. 



Foi no Ferrol en que nacera
no ano 1850, onde nacería tamén
a primeira agrupación socialista de
Galicia vinculada ó PSOE, feito
que tivo lugar en 1891, sendo o
seu primeiro presidente o mestre
mecánico e traballador do Arsenal,
Francisco Fernández García, que
impulsaría e colaboraría para que
no mes de xullo daquel mesmo
ano se constituíra a da Coruña,
presidida polo canteiro José Rodrí-
guez, e no mes de setembro o fi-
xese a de Santiago, presidida por
Manuel Rodríguez. En xaneiro de
1892, ingresa na UGT a “Sociedad
de Hierros y Metales de Ferrol”,
con máis de 400 afiliados, e inte-
grada polos traballadores da cons-
trución naval privada do estaleiro
Vila da Graña, iniciando así, a súa
andaina en Ferrol e en Galicia, o
sindicalismo socialista.

Foi por iso que a primeira
visita de Pablo Iglesias a Galicia
como principal dirixente das or-
ganizacións socialistas fose precisamente a Ferrol, a ci-
dade na que nacera corenta e dous anos antes, e da que,
orfo de pai, tivera que emigrar con tan só 10 anos de idade,
acompañando a súa nai e o seu pequeno irmán Manuel a
un Madrid no que lle esperaban anos moi duros, come-
zando polo hospicio no que foron internados os dous ir-
máns. A aquela primeira visita seguirían outras ao longo de
23 anos (1892/1915), nas que visitou tamén, e nalgúns
casos en repetidas ocasións, as localidades de A Coruña,
Santiago, Betanzos, Pontevedra, Marín, Vilagarcía de
Arousa, Vigo, Lugo, Ourense, Bande e Celanova, entre ou-
tras. A derradeira de todas elas foi a realizada a Vigo e Ou-
rense en 1915, cando contaba xa 65 anos, e a súa delicada
saúde lle impediría, a partir de entón, tan longas e prolon-
gadas viaxes.

No libro, Emilio Garrido non só describe os lugares
que visita, senón os contactos e relacións que establece, al-
gunhas das cales acabarían sendo particularmente inten-
sas e entrañables como as establecidas cos socialistas
vigueses, especialmente con Enrique Heraclio Botana e

José Araújo. En agosto de 1910,
pouco despois de ser elixido por
primeira vez Deputado ao Con-
greso, e antes de emprender
viaxe ao Congreso da Interna-
cional Socialista que tería lugar
en Copenhague, contando 60
anos, e xa delicado de saúde,
decide pasar uns días de des-
canso en Mondariz, para de se-
guido visitar Vigo onde a
Federación de Traballadores e
os integrantes da Conxunción
Republicano Socialista lle tribu-
taron un agarimoso recibimento.

Tamén nos relata o autor,
como as visitas prolongábanse
durante días, abarcaban varias lo-
calidades, e tiñan unha dobre ver-
tente: pública e interna. Na súa
vertente representativa figuraba
sempre un acto público ou mitin,
do que logo se reproducía unha
precisa información recollida no
diario “El Socialista”, o que asegu-
raba multiplicar a mensaxe e fa-

cela chegar a toda España. A mesma información era recollida
nos periódicos da zona que, con máis ou menos rigor, e con se-
veras críticas as veces, estendían tamén a mensaxe de Pablo
Iglesias. Na súa vertente interna tratábanse os pormenores das
cuestións organizativas, políticas, sindicais, con especial aten-
ción ao fortalecemento das sociedades obreiras, e ao apoio as
súas reivindicacións e loitas, e dun xeito destacado, todo o re-
lacionado coa difusión e venda de “El Socialista”.

Como ben describe Emilio Garrido, son estas viaxes, lon-
gas e intensas, ao longo de 23 anos, as que contribúen deci-
sivamente a sentar as bases da organización dos socialistas en
Galicia, e do que o historiador Juan Antonio Durán cualifica de
“Pablismo”. Francisco Fernández en Ferrol, José Rodríguez
na Coruña, Enrique Heraclio Botana e José Araújo en  Vigo,
Francisco Tilve en Pontevedra, Manuel Suárez en Ourense,
son entre outras, persoas estreitamente vinculadas a Iglesias
ao longo daqueles anos, e na maioría dos casos, a súa vez
delegados, correspondentes, e difusores do periódico “El So-
cialista” nas súas respectivas localidades.

Xesús Mosquera Sueiro
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AS VIAXES DE PABLO IGLESIAS POR GALICIA
AUTOR: EMILIO GARRIDO MOREIRA

PREMIO LUÍS TILVE 2010 DE INVESTIGACIÓN E DIVULGACIÓN HISTÓRICA

Tal como nos describe Emilio Garrido neste libro, Pablo Iglesias foi un visitante asiduo da terra na que naceu, podendo
dicirse, que el si “pateou Galicia” de norte a sur e de leste a oeste. A primeira visita tería lugar o 14 de febreiro de 1892,
sendo xa Fundador e Presidente do PSOE, fundador da UGT e Director de “El Socialista”, e cando acababan de nacer
os primeiros núcleos do PSOE e da UGT en Galicia.



Con tan só 19 anos, foi
secretario xeral das Xuventu-
des Socialistas de España du-
rante a súa etapa de estudante
de medicina en Madrid no ano
1910, participando activa-
mente na campaña que permi-
tiría a primeira elección de
Pablo Iglesias como Deputado
ao Congreso. De volta a Gali-
cia leva a cabo unha intensa
labor política e cultural, cola-
borando con Antón Vilar Ponte
na creación das “Irmandades
da Fala”, sendo un dos asinan-
tes do “Manifesto da Asemblea
Nacionalista de Lugo” en 1918.
Participou no congreso federal
extraordinario do PSOE de
1931 en representación de
Agrupación de Ferrol, e da de
Cervás (A Coruña). Nas elec-
cións municipais de 1931 foi
elixido concelleiro, e logo Al-
calde ate outubro de 1934 en
que foi destituído polo Gober-
nador Civil debido a súa parti-
cipación na “revolución de
outubro”. En xullo de 1932 participou e foi presidente da
“Asemblea de Concellos de Galicia” celebrada no Para-
ninfo da Universidade de Santiago para tratar sobre o
Estatuto de Galicia. Foi candidato do PSOE por A Co-
ruña nas eleccións xerais de 1933, sen resultar elixido. 

Foi un dos impulsores da primeira “Xuntanza de
Agrupacións e simpatizantes coa ideoloxía socialista”,
que tivo lugar na Coruña en maio de 1931, presidida
polo mesmo Quintanilla, polo betanceiro Ramón Beade
Méndez, e por Corbeira (probablemente Manuel Mon-
tero Corbeira, da agrupación socialista de Fene). A pos-
terior constitución da “Federación Provincial de
Agrupacións Socialistas da Coruña” tería lugar en se-
tembro de 1932 na Casa do Pobo de Betanzos, sendo
Xaime Quintanilla o seu  primeiro presidente, e fixando

a federación a súa sede en Fe-
rrol, na entón rúa Pablo Igle-
sias nº 4, o que pon de
manifesto a importancia dos
socialistas ferroláns na provin-
cia coruñesa, e pola contra a
debilidade naqueles anos da
agrupación socialista do con-
cello coruñés. 

Convén recordar que
dende o ano 1904 en que se
celebrara en Vigo o I Congreso
da Federación Socialista Ga-
lega, vinculada ó PSOE, a es-
trutura do partido socialista en
Galicia, foi sempre rexional,
tendo a súa sede en Vigo, e
sendo o seu presidente Enri-
que Heraclio Botana, que o
sería de xeito ininterrompido
ate o seu falecemento en
1936. As primeiras Federa-
cións Provinciais comezan a
constituírse en Galicia a partir
dos primeiros anos trinta.

Trala vitoria da Fronte Po-
pular en febreiro de 1936, Xaime Quintanilla, sería re-
posto no seu posto de concelleiro, aínda que non
aceptou a alcaldía debido as súas ocupacións profesio-
nais como médico. Si formou parte da Comisión Xes-
tora da Deputación Provincial da Coruña, participando
activamente na campaña para o referendo de aproba-
ción do Estatuto de Autonomía de Galicia. En abril de
1936 foi elixido compromisario do PSOE por A Coruña
para a elección do novo Presidente da República, Ma-
nuel Azaña. Ó triunfar  o golpe de estado do 18 de xullo
de 1936, foi detido o día 20, aínda que foi posto en li-
berdade días máis tarde. Detido por segunda vez, foi fu-
silado en Ferrol o 17 de agosto de 1936. Tiña 45 anos.

Sendo moi importante a súa traxectoria política,
ate o punto de poder considerarse como a figura máis
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XAIME QUINTANILLA MARTÍNEZ. Vida e obra dun
socialista e galeguista ao servizo da República
AUTORES: ANA ROMERO MASIÁ E CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ

PREMIO LUÍS TILVE 2011 DE INVESTIGACIÓN E DIVULGACIÓN HISTÓRICA

En agosto de 1936 foi asasinada unha das máis destacadas personalidades do panorama político e cultural galego do primeiro terzo
do século XX, o médico e alcalde ferrolán, Xaime Quintanilla Martínez. Con esta magnífica biografía coñecemos máis de preto a este
home xenial, polifacético e comprometido, que como político soubo combinar tres aspiracións que debían confluír nunha Galicia
nova: O republicanismo como forma de goberno; o socialismo como sistema económico e social; e o nacionalismo como base de
identidade dun pobo que aspiraba a gobernarse a si mesmo.



destacada dos novos socialistas
galegos tralos longos anos de crise
vividos a partir da escisión da que
nacería, tamén en Galicia, o Partido
Comunista en 1921, e despois de
superado o período da ditadura de
Primo de Rivera (1923-1930),
Xaime Quintanilla destacou tamén
pola súa intensísima e permanente
labor cultural como escritor, perio-
dista, autor de teatro, e intelectual
fondamente humanista. Aspectos

estes sobre os que Ana Romero
Masiá e Carlos Pereira Martínez le-
varon a cabo unha labor de investi-
gación exhaustiva e magnífica,
contribuíndo así a cubrir un dos im-
portantes baleiros aínda existentes
no panorama cultural e político da
nosa historia recente. Sen preten-
delo é certo que o libro convértese
tamén nunha homenaxe a tódolos
homes e mulleres que naqueles
anos ofreceron o mellor de si por

unha sociedade mellor, máis xusta
e igualitaria, chegando a pagar
coas súas propias vidas este em-
peño. Nin os feitos históricos nin as
miles de persoas que os protagoni-
zaron merecen ser esquecidos,
entre outras cousas porque resul-
tan necesarios para entender a
nosa realidade de hoxe.

Xesús Mosquera Sueiro
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No seu prólogo Santiago
Carrillo afirma rotundo: “Rafael Pi-
llado, é un loitador incansable, que
fai honra á súa historia comunista,
do que teño a honra de ser
amigo”. Pola súa parte, Manuel
Rivas afirma no seu: “A estirpe
obreira de Ferrolterra, homes e
mulleres, ocupa un lugar senlleiro
no que poderíamos denominar a
Historia da Esperanza. Xente feita
coa mellor madeira da humani-
dade, nos obradoiros do mar.
Neste libro está o relato dende
dentro desta estirpe. Rafael conta
con sensibilidade viñetas da súa
vida, mais o que fai é poñer a súa
memoria a traballar, a atravesar a
noite, para alumear unha memoria
colectiva”.

Rafael Pillado Lista naceu
en San Cibrao – Cervo (Lugo) en
1942, pero reside en Ferrol dende
os dous anos, a onde chegou se-
guindo ao sei pai, preso no Cas-
telo de San Felipe, pola súa
militancia antifranquista.

Aos 15 anos, Rafael incorporase á Escola de Aprendi-
ces da E.N. Bazán, onde transcorre a súa vida laboral ate a
xubilación. En 1960 afíliase ó PCE, desenvolvendo unha in-
tensa actividade política e sindical, participando na fundación
das CC.OO. Detido e encarcerado en varias ocasións, por mor
dos sucesos do 10 de marzo de 1972 é procesado polo TOP

no coñecido como Xuízo dos 23,
sendo condenado a 7 anos de cár-
cere dos que cumpre 4, ate ser
amnistiado nos inicios da transición
democrática. Cofundador do PCG,
militou despois na Asemblea para
a Unidade dos Comunistas, Par-
tido dos Traballadores e PSOE. Na
actualidade é membro do Comité
Cidadán de Emerxencia para a
Ría de Ferrol e Vicepresidente da
Asociación Cultural Fuco Buxán.

Como ben afirma Manuel
Rivas, temos que agradecerlle a
Rafael este agasallo histórico, que
é tamén un agasallo de vida ben
escrita. E agradecerlle á estirpe
obreira de Ferrolterra a inesqueci-
ble lección de dignidade cando dicir
“non” era moito dicir. 

Trátase dunha achega histó-
rica de gran valor, sobre una etapa
importantísima e apaixonante da
nosa historia recente, descrita por
un protagonista directo de feitos e

acontecementos que marcaron aquela etapa, pero sobre todo,
é unha testemuña persoal que compre agradecer, e un legado
para os mozos e mozas que hoxe, tamén, queren xustiza e
mellores horizontes. Para os máis veteranos unha emotiva
evocación duns tempos de grandes ilusións, de esperanzas e
de loitas, que acabaron dando froitos.

Xesús Mosquera Sueiro

O LATEXO DA VIDA E DA CONCIENCIA.
Memorias colectivas de Rafael Pillado – I

Editado por Fuco Buxán coa colaboración da Fundación 10 de Marzo, recentemente presentábase en Ferrol un libro
importante titulado “O latexo de vida e da conciencia. Memorias Colectivas de Rafael Pillado – I”. Todo un acontece-
mento cultural, mais tamén social e mesmo político.




