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PRESENTACIÓN

S

Neste contexto os servizos
Públicos convértense nunha

cuestión fundamental, na clave
de bóveda arredor de cal haberanse de artellar unha parte
importante das solucións que
se pretenden. O seu ameto e
amplo e diverso, aínda con
modelos de xestión diferentes,
e graos de participación privada
variables. Neste novo número
da revista, e da man de expertos de primeiro nivel, magníficos coñecedores da materia
que tratan, abórdanse con
carácter prioritario aspectos
relativos a Sanidade, a
Seguridade Social, o Ensino, os
Servizos Sociais, e tamén a
Xustiza como servicio público
esencial. Somos conscientes
de que cada un deles por si
mesmo merecería un tratamento moito mais amplo, e tamén
de que en números sucesivos
deberemos abordar a problemática doutros servizos públicos, esenciais igualmente para
a vida en sociedade, mais
como xa dixemos en números
anteriores “faise camiño o
andar”, e ábrense sempre horizontes novos cando se impulsa
o debate.
No “Foro” expóñense reflexións sobre a relación entre a
crise financeira e os plans de

C

hegou a hora
da política
fronte ao
mercado, da democracia
social consecuente cos
dereitos de todos, do fin
de tanta explotación e
abuso a nivel planetario

5
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ae a luz este novo
numero de CLARIDADE nun momento en que as grandes teses
neoliberáis empezan a ser
cuestionadas con unha profundidade e amplitude descoñecidas ate agora. Pola dinámica
implacable dos feitos asistimos
a algo impensable fai moi
pouco tempo como a nacionalización dun amplo sector da
banca en Estados Unidos e
Gran Bretaña, a intervención
masiva dos gobernos no sistema financeiro e na economía, e
o anuncio de reunións internacionais para “refundar o capitalismo”, mentres outros afirman
que estamos nas vésperas de
cambios que nin sequera podemos imaxinar, que nada volverá
a ser igual, que chegou a hora
da política fronte ao mercado,
da democracia social consecuente cos dereitos de todos,
do fin de tanta explotación e
abuso a nivel planetario. Os
Estados, ate agora obxectivo a
bater polos neoliberáis, amosásense como o único salvavidas
efectivo para saír do naufraxio.

DECEMBRO DE 2008
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sta iniciativa da
Fundación
emprendida na
primavera de 2006, viña
a cubrir unha necesidade real de comunicación
e información no mundo
sindical galego e no seu
entorno
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pensións privados, asunto este
de candente actualidade pola
situación económica internacional, e mais se cabe pola recente nacionalización destes plans
privados na Arxentina. A crise
financeira
estadounidense,
orixe do problema a nivel mundial, tamén e motivo de análise
nun amplo artigo. En “Paxinas
da Memoria” recordamos o 60
Aniversario da Declaración
Universal
dos
Dereitos
Humanos, sen dúbida esquecida e ignorada o longo destes
últimos anos. Entre as actividades da Fundación destaca a
convocatoria dos Premios Luís
Tilve 2009, e no de celebracións o da incorporación de
Fernando González Laxe o
Instituto “José Cornide” de
Estudios Coruñeses.
Gracias a colaboración desinteresada de moitas persoas,
foi posible que o longo dos últimos trinta meses vaian publicados seis números ordinarios da
revista, mais un extraordinario.
O camiño percorrido amosa
que aquela iniciativa da
Fundación emprendida na primavera de 2006, viña a cubrir
unha necesidade real de comunicación e información no
mundo sindical galego e no seu
entorno. Sendo esto así, somos

conscientes das carencias e
limitacións que aínda temos, e
do que nos falta por mellorar.
Percibimos os novos desafíos
que debemos superar nunha
sociedade en transformación
permanente, na que as novas
tecnoloxías esixen unha mellora constante aínda no caso das
actividades mais modestas.
Coa axuda de todos esperamos conseguilo. Finalmente
recordar que no vindeiro 2009,
a Fundación Luís Tilve cumprirá
20 anos, unha efeméride a que
o seguinte número de CLARIDADE non pode ser alleo.
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A noción de servizo público
Xosé Manuel Vázquez
Secretario Xeral da FSP-UGT.Galicia

En UGT, en sintonía co sindicalismo europeo, outorgamos unha especial importancia aos servizos públicos como expoñentes de solidariedade e expresión do interese xeral, xunto cunha
defensa do público como compoñente substancial do Estado de Benestar Social. A garantía de
igualdade de acceso a uns servizos públicos eficaces constitúe unha das obrigacións irrenunciables que os Estados democráticos deben propiciar dende un sector público forte e estratéxico. Por isto rexeitamos as privatizacións xeneralizadas dos servizos, que debilitan a calidade de
vida e propician a descohesión social.

7

Respecto á educación,
reafirmamos a reivindicación
dun sistema público e gratuíto, como instrumento imprescindible para o acceso de
todos á educación en igualdade de condicións e unha vía
cara a unha sociedade libre,
xusta e igualitaria que propugnamos.
En canto a outros impor-

tantes servizos públicos,
debemos facer unha especial
referencia
aos
servizos
sociais, como conxunto de
prestacións básicas e complementarias doutras económicas e sanitarias, destinadas a cubrir determinadas
necesidades específicas da
cidadanía e grupos sociais.
Un dos referentes que
sitúan a unha sociedade cun
bo nivel de benestar social é
a
existencia
dunha
Administración Pública eficiente e profesionalizada, que
garante a prestación de
Servizos Públicos esenciais
para os cidadáns e cidadás.
No resto de servizos e
prestacións públicas considerados básicos, como os servi-

zos públicos de emprego,
vivenda, cultura, transporte,
postais, medio ambiente, telecomunicacións, etc, trátase
de defender o dereito dos
usuarios a uns servizos de
calidade, universalidade, continuidade, etc. que, en definitiva, garanten o interese xeral.
“ Hai que resituar o papel
que
as
Administracións
Públicas teñen asignado pola
Constitución. É aos poderes
públicos a quen se lles encomenda o mantemento do réxime público de Seguridade
Social, e demais elementos
que configuran o Estado do
Benestar; así mesmo e atendendo ás novas demandas
dos cidadáns e cidadás, as
administracións están obrigadas, non á destrución do sec-

DECEMBRO DE 2008

D

efendemos un
modelo
de
Sanidade,
como servizo público universal, gratuíto, solidario e
con financiamento e provisión predominantemente
pública, segundo o que
establece a Lei Xeral de
Sanidade.
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tor público, senón á súa aplicación, incluso a reconsiderar
novos servizos esenciais para
a cidadanía.”
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Así é preciso fixar os conceptos considerados necesarios para
identificar a actividade pública, en
virtude do seguinte contido:

8

Os servizos públicos son o conxunto de
recursos materiais e humanos, de titularidade pública,
sendo a súa misión a provisión de bens e servizos á
totalidade da sociedade.
A actividade pública
é o conxunto das actuacións dos servizos públicos, garantindo o exercicio
dos dereitos da cidadanía.
Constátanse catro cuestións fundamentais que identifican con precisión o público:
- A titularidade pública
dos recursos.
- A capacidade do conxunto destes recursos para
prover bens e servizos.
- A aparición, sempre,
dunha autoridade pública
como responsable da súa
regulación, control, concesión, etc ..
En todo caso, convén puntualizar que cando se fala de titularidade, referímonos á responsabilidade pública na regulación
dos servizos públicos, aínda
cando sexan xestionados pola
iniciativa privada. É dicir, que os
recursos citados poden consistir

13:48
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simplemente nun marco legal de
actuación e nunhas regras que
definen un modelo, no cal se
enmarca o réxime de dereitos e
deberes dos usuarios respecto
ao servizo concreto.
Outra manifestación da actividade pública a concretar é a
denominada “Administración de
Potestades”, que complementa
ao concepto de servizo público
analizado ata o momento.
Neste senso convén catalogar á Administración de
Potestades en dous grandes
grupos:
1.- Actividades ligadas
estritamente á actividade propia dos poderes públicos:
representación exterior do
Estado, actividades de xestión propias do conxunto do
chamado
“aparato
do
Estado”, representación dos
poderes públicos e as actividades inherentes a eles:
Parlamento, Defensa, etc.
2- Actividades que conteñen
unha dobre acepción como
potestade pública e como servizo
público: seguridade, correos,
redes de transportes, recadación
de impostos, etc.
Entendemos por Servizo
Público: Toda actividade no
que o seu cumprimento e
execución debe ser regulado,
asegurado, garantido e controlado polas Administracións
e poderes públicos, por ser
indispensables para o exercicio dos dereitos cidadáns. No
seu conxunto, serve para a
consecución dun modelo de

sociedade, que no noso caso
ven caracterizado como
Estado Social.

Privatizacións,
liberalizacións e novas
formas de xestión dos
servizos públicos
É necesario seguir insistindo nesta cuestión, máxime
se temos en conta que lonxe
de remitir se trata dun fenómeno en plena expansión,
polo incremento do gasto en
Servizos Públicos que son
xestionados ou prestados de
forma privada, sobre todo no
ámbito das Corporacións
Locais.
Efectivamente,
unha
importante porcentaxe do
presuposto con que contan as
Administracións Públicas é
xestionado a través de contratos públicos e a tendencia
que se observa nos últimos
anos lévanos cara a un maior
incremento na utilización das
fórmulas de xestión privada,
coas consecuencias negativas que desto deriva para o
emprego público e a calidade
dos Servizos Públicos.
Non cabe dúbida que
estas prácticas representan
unha expresión máis da búsqueda de novos modelos de
xestión pública, neste caso
mediante a introdución do
espírito empresarial no ámbito público.
Unha visión realista, rigorosa e respectuosa cos valo-
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res propios da xestión pública
debería ter en conta:
A incapacidade privada de dar tales servizos
públicos, en moitas ocasións, en condicións de
equidade, suficiencia e universalidade.
Que non sempre
que existe privatización
prodúcese competencia,
non estando xustificado
polo tanto o monopolio privado fronte ao público.
Que a privatización
non evita a responsabilidade pública final polo resultado do servizo.

As privatizacións e
externalizacións
poden
supoñer a perda do control
á hora de realizar políticas
públicas, ao deixar a
implantación en mans
externas,
decidirán
o
cando, o quen e o como,
recibe os servizos. Co cal
desvirtúan o dereito legal a
recibir uns servizos públicos toda a cidadanía con
igual calidade e mesmo
nivel de cobertura.

9
Clasificación das
privatizacións
As privatizacións son un
fenómeno de gran complexidade económica e xurídica.
Teríamos que facer unha
distinción básica entre privatizacións activas e privatizacións pasivas.
Falaremos de privatización activa cando unha
Administración cede a competencia, de maneira total ou
parcial, á iniciativa privada.
Máis sutil é o campo da privatización pasiva, que pode darse
de dúas formas; por unha parte, o
abandono de novas necesidades
sociais que os poderes públicos
non asumen e que son cubertas

pola iniciativa privada. Por outra
banda, o abandono da nova
demanda en servizos prestados
polos poderes públicos, que conxela os medios dedicados á prestación do servizo e deixa que a iniciativa privada asuma ese crecemento da demanda.
Segundo o obxectivo e o
grao de vinculación co
Estado, podemos citar algunhas formas de privatización:
- Abolición dun servizo
público presumindo que será
cuberto pola iniciativa privada.
- Concesión do servizo
público a un suxeito privado.
- Contratación externa
de servizos internos horizontais de apoio.

DECEMBRO DE 2008

Que a supostamente “maior eficiencia da iniciativa privada” pode conseguirse a custa de valores
como a seguridade, a igualdade, e as condicións laborais dos traballadores e traballadoras. En todo caso,
está demostrado que a
externalización dos servizos conleva maiores custos
económicos.
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Entendemos que calquera
proposta de mellora dos servizos públicos debe inspirarse
nos seguintes principios:
Manter a titularidade
pública.

DECEMBRO DE 2008

Incrementar
os
cadros de persoal dos servizos públicos esenciais de
atención directa ao cidadán.
Consolidar o emprego fixo estrutural e eliminar a
contratación eventual nas
Administracións Públicas.
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- Concertos para prestar servizos públicos no
ámbito privado.
- Liberalización de actividades.
- Creación de empresas mixtas.
- Promoción de institucións como fundacións,
voluntariados, etc.
Esta nómina, por suposto,
non esgota as posibilidades,
pero da unha idea das innumerables formas que pode
adoptar unha privatización.
De feito, en todas as administracións poderemos atopar
servizos privados desta
forma.

A nosa aposta pasa pola
mellora e modernización duns
servizos públicos que garanten a
igualdade de oportunidades e a
equidade no acceso aos mesmos, baseándonos na eficacia e
calidade do seu funcionamento.
Todo isto esixe en moitos
casos, unha profunda transformación das Administracións Públicas
co obxectivo de asegurar que os
servizos recibidos pola cidadanía
respondan ás necesidades
sociais actuais cos instrumentos
adecuados.
Esixir
ás
Administracións Públicas a clarificación das diferentes fórmulas de
xestión de servizos públicos, de
forma que a prestación real se
corresponda coa formal, delimitando con precisión os servizos
externos.

Optar pola xestión
fundamentalmente pública
do servizo, o cal pasa por
limitar a posible subcontratación de servizos complementarios, e en casos
excepcionais en que esta se
produza é necesario, como
mínimo, regular as condicións de traballo dos empregados e empregadas das
subcontratas dende os contratos públicos que se subscriban.
Ter como obxectivo a
ampliación das prestacións e
o seu carácter gratuíto.
Facilitar a participación sindical e social.
Avaliar
periodicamente a calidade e os niveis
de cobertura.
Mellorar as condicións das empregadas e
empregados públicos, garantindo os seus dereitos laborais e sociais.

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

13:48

Página 11

A privatización e outras
personificacións
xurídicas instrumentais
nos sectores
En función do reparto de
competencias entre os distintos niveis do Estado, o fenómeno privatizador e a perda
dos servizos públicos céntrase, sectorialmente, en actividades distintas.

Administración
Xeral do Estado

Administración
Autonómica
Ao marxe da privatización
de servizos horizontais similares aos citados para a
Administración
Xeral,
o
Goberno da Xunta está a
levar a cabo políticas de privatización e externalización
de servizos públicos en diferentes
ámbitos
da
Administración Autonómica.
A chamada administración

11
paralela continúa medrando,
xa que nestes intres existen
uns 228 organismos controlados directamente pola Xunta.
Mentres os orzamentos no
ano 2008 creceron un 7,3% o
custo desas empresas incrementouse nun 18,7%.

llen os programas electorais
dos partidos políticos gobernantes, e do acordo programático de goberno de xullo de
2005 onde se apostaba polo
reforzo dos servizos esenciais e eliminación da administración paralela.

Empresas como: Sociedade
Galega de Servizos Sociais
(SOGASERSO),
Servizos
Agrarios (SEAGA), Axencia
Galega de Industrias Culturais
(AGADIC), Instituto Galego de
Calidade Alimentaria (INGACAL), Sociedade Anónima
Xestora do Banco de Terras de
Galicia, etc, son unha boa mostra deses feitos privatizadores.

É imprescindible adaptar ao
ámbito
da
Administración
Autonómica determinadas cuestións do acordo da Mesa do
Diálogo
Social
nas
Administracións Públicas, unha
delas é a referente á elaboración
de criterios que delimiten os sectores de actividade pública reservados á función pública; as condicións de prestación dos servizos
externalizados nos que se mantén a titularidade pública; as motivacións para proceder á externali-

Esas políticas camiñan no
senso contrario do que reco-

DECEMBRO DE 2008

As privatizacións neste
sector tenden a centrarse en
servizos horizontais como a
seguridade, a limpeza, o tratamento informático de datos,
servizo de atención ao cidadán, a reprografía e edición,
etc., e tamén en cuestións tan
estratéxicas como en temas
de consultoría, asistencia,
etc...
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zación da xestión e os mecanismos para a súa reversión; o exercicio do control público sobre o
ordenamento e as garantías para
a cidadanía dos servizos públicos
prestados por empresas privadas.

12

Os contratos por obra
substitúen aos indefinidos, e
isto constitúe unha contradición co pactado no diálogo
social, no que as AA.PP. se
comprometen a fomentar o
emprego estable; e a rendibilidade obtida por esas empresas é a base dunhas condicións retributivas e de emprego precarias dos traballadores e traballadoras.

Administración Local
A Administración Local
atópase ante os mesmos
retos que o resto das
Administracións
Públicas,
pero coa peculiaridade da
súa fragmentación en multitude de Entidades Locais diferenciadas, e de moi distinto
tamaño. Trátase dun sector
que vai, paulatinamente,
abandonando a xestión pública dos servizos e creando
unha zona privatizada.
Catro grandes bloques son os
que na Administración Local
sofren o embate das privatizacións, e hai que sinalar ao respecto que, en moitos casos, estas
veñen sendo práctica habitual en
moitos Concellos.
Os ditos bloques pódense
clasificar da seguinte forma:

13:48
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- Xestión administrativa.
- Xestión de servizos urbanos (auga, gas, limpeza.).
- Xestión
sociais.

de

servizos

- Outros servizos (matadoiro, cemiterios, transporte).
As modificacións respecto
ao modo de xestión dos servizos
que prestan as entidades ou
organismos, non debe implicar
amortizacións de postos de traballo nos cadros de persoal de
orixe. En todo caso, os ditos procesos deberán ser obxecto de
negociación cos Sindicatos máis
representativos para proceder á
reasignación das traballadoras e
traballadores afectados.

Máis e mellor Estado
de Benestar
A creación de novas fórmulas
de perfeccionamento, consolidación e aceptación social do
Estado de Benestar mediante
políticas progresivas que, baixo a
lóxica da universalidade e equidade, permitan avanzar na mellora
do nivel de redistribución da
renda, e fixar a axuda á poboación en función do seu nivel de
necesidade, e as cargas fiscais
en función da súa dispoñibilidade.
A crise económica do
Estado de Benestar debe ser
afrontada con medidas que,
en todo caso, permitan un
equilibrio entre o incremento
das demandas e os recursos
dispoñibles, debendo coñecer

a sociedade que os custos da
insolidariedade tamén consumen os nosos impostos.
O Estado (sen prexuízo
das competencias autonómicas), de acordo ás competencias que lle outorga a
Constitución, mediante normas harmonizadoras ou de
bases, debe regular, de acordo
coas
Comunidades
Autónomas, aspectos importantes da protección social,
coa finalidade de lograr unha
certa harmonización e suficiencia para reducir as enormes diferenzas interrexionais
existentes na actualidade.

Sanidade
A consolidación definitiva
do carácter universal e de
equidade, que sen dúbida
debe impregnar o dereito á
prestación sanitaria en virtude
da Lei Xeral de Sanidade,
servíu de referencia á UGT á
hora de marcar os obxectivos
en materia de saúde e benestar social.
Determinadas políticas de
privatización da sanidade pública, máis evidente nas CC.AA.
gobernadas polo partido popular, que levaron á nosa organización a amosarse belixerante
e inflexible ata o punto de esgotar todas as medidas legais ao
noso alcance para recorrer os
decretos que habilitaban a creación e constitución de modelos de xestión a través de
Fundacións
e
Empresas
Públicas sanitarias, demostra-
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A culminación do dito proceso supuxo, por unha banda, a
integración da maioría do persoal nun mesmo réxime xurídico e retributivo á vez que garante a equidade e cohesión na
prestación de servizos sanitarios á cidadanía e, por outra,
serve de punta de lanza en
todas as CC.AA. para frear o
remuíño privatizador da sanidade pública.

Pero
lamentablemente
non podemos afirmar que na
nosa Comunidade non se
continuarán producindo intentos de privatización de servizos sanitarios, nin sequera
con gobernos progresistas,
xa que, se ben completouse a
integración de traballadores e
institucións hospitalarias, preténdese crear un Ente
Público para xestionar o
Instituto de Medicina Técnica
e unha Axencia para xestionar o 061.
Para a UGT o réxime de
xestión de servizos esenciais,
e a sanidade é sen dúbida un
deles, soamente pode pasar
por unha xestión pública sen
paliativos sometida aos preceptivos controles e que
garante a equidade e cohe-

sión co resto do Sistema
Nacional de Saúde.
Agora ben, cando falamos de
cohesión non só hai que refirirse á
prestación de servizos aos cidadáns, senón tamén á equiparación á media dos profesionais co
resto das CC.AA. A este respecto
temos que dicir que os profesionais da sanidade pública galega
son dos peores remunerados do
Sistema Nacional de Saúde, sen
que se albisquen actuacións a
curto prazo por parte do goberno
galego para aportar solucións
reais cara a diminuír o déficit cada
vez maior en materia de persoal
en toda a súa esfera, e que xunto
aos intentos de privatizacións, a
financiación insuficiente e a falla
de cohesión supoñen claras ameazas a un dos piares do Estado
de Benestar.

DECEMBRO DE 2008

ron co tempo que son un modelo ineficiente e ineficaz dende a
esfera económica e de prestación de servizos aos cidadáns e
cidadás. En Galicia, a negociación do Convenio Colectivo
ponte de Fundacións e E.P.
sanitarias inclúe por primeira
vez a posibilidade de estatutarización do persoal dos ditos
organismos.
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A sanidade pública en Galicia
Manuel Martín García.
Medico Especialista en Medicina Familiar e Comunitaria .
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP)

A

- A Atención Primaria
carecía de capacidade resolutiva resultante dun orzamento
raquítico que apenas superaba
o 11% do gasto sanitario total,
da falta de médicos e da masificación das consultas (que
obrigaba aos médicos a dedicar menos de 5 minutos a
cada paciente). Por todo iso
moitos pacientes eran derivados innecesariamente ao nivel

hospitalario, o que ademais de
incomodidade e atraso no seu
diagnóstico e tratamento, contribuía a incrementar de xeito
irracional as listas de espera.
Galicia ocupaba o último lugar
no desenvolvemento da reforma da AP, que comezara en
España en 1984, xa que no
ano 2004 o 35% dos médicos
aínda traballaban illados e
cunha dedicación de dúas
horas e media
- Atención Hospitalaria:
Faltaban camas hospitalarias
de agudos, cun índice de 3,1
por mil habitantes (fronte e 6,3
camas por mil habitantes dos
países europeos). A situación
era aínda peor no caso das
camas de crónicos cun índice
de 0,4 por mil (o máis baixo do
Estado). Nos hospitais faltaban
médicos e os plans de reforma

Fonte: Memorias SERAS e Galicia en Cifras

estaban estancados desde
facía anos en áreas impotentes
como Pontevedra, Lugo e Vigo.
Paralelamente o goberno do
Partido Popular había privatizado a xestión dos novos hospitais (Fundacións, MEDTEC,
Instituto Oftalmolóxico, o Banco
de Sangue ou a Central de
Urxencia do 061): Estes centros contaban con menos
recursos que os centros públicos (28,3 % en médicos,
40,7% en enfermeiras, 68,5%
en persoal non sanitario, 29,7
% en camas ou 21,5 % en quirófanos) e loxicamente desenvolvían unha menor actividade
asistencial (24,1 % menos
ingresos, 27,4 menos consultas ou 14,4% menos intervencións cirúrxicas), o que xeraba
desigualdades inaceptables
para a poboación atendida
polos mesmos.
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sanidade pública
á chegada do
goberno progresista PSG-PSOE e BNG,
estaba sumida nunha profunda crise consecuencia dun
gasto sanitario público insuficiente e mal distribuído, cun
crecemento en farmacia que
poñía en perigo o sostemento
do sistema:
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Fonte: Memoria 2002. SERGAS e Ministerio de Sanidade datos 2000
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- Tampouco existían os
instrumentos de participación cidadá na xestión do
sistema, que estableceu a Lei
Xeral de Sanidade e a propia
lexislación autonómica.

Fonte: Memoria SERGAS 2002

- A Saúde Pública estaba
illada do resto do sistema
asistencial e estaba afectada
por crise recorrentes como as
epidemias das chamadas
vacas tolas, legionellas ou o
aspergillus en MEDTEC, etc.
- A ausencia dun Plan
Estratéxico de Saúde, que
orientase as decisións de
asignación de recursos de
xeito racional, daba orixe a
importantes diferenzas de
recursos entre áreas, provincias e hospitais, que deterioraba a calidade e xeraba
importantes desigualdades.

Fonte: Presupostos Galicia

- Precariedade inestabilidade laboral: Entre un 30-40% dos
médicos eran interinos, proliferaban os contratos lixo como mostra os 186.656 contratos parciais
de 2003, os soldos eran baixos,
permitíase e alentaba a dobre
dedicación público-privada dos
médicos ou a ausencia dunha
política de persoal estimuladora,
fixo que moitos médicos e enfermeiras emigraran ao estranxeiro
en busca de oportunidades de
traballo estable (máis de 1000 só
en Galicia) o que descapitalizou o
sistema sanitario público e xerou
un situación de frustración e
malestar xeneralizado.

- A prioridade do goberno
popular por potenciar a sanidade privada (a Lei de
Ordenación Sanitaria LOSGA
creaba a Rede de Hospitais de
Utilización Publica para subvencionar os centros privados con
fondos públicos), o concerto singular co sanatorio privado POVISA que lle adxudicou un área
asistencial de Vigo, e as xa citadas Fundacións Sanitarias e
MEDTEC, foi a costa do investimento sanitario, da creación de
camas ou de novas prazas de
persoal sanitario. A ausencia de
preocupación por crecemento
desbocado do gasto de farmacia
colocou a Galicia á cabeza das
CCAA, cun 30,8% do gasto sanitario total fronte a unha media de
17% nos países da Unión
Europea.
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Crecemento gasto farmacéutico per cápita período 1992 a 2003 (euros constantes 1992)
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O corolario final desta
situación non podería ser
outro que unhas listas de
espera inaceptables (unha
das máis elevadas das
CCAA) e o deterioro do
estado de saúde da poboación galega, que ocupaba
os primeiros lugares en
mortalidade evitable polas
enfermidades máis frecuentes

Tempo de espera para a primeira
consulta con especialista

18

Fonte: INE en Anuario da sanidade e do Medicamento en
España. 2004

Fonte: Organización de Consumidores e usuarios
2004
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A mortalidade por estas
enfermidades esta directamente relacionada con medidas de promoción de saúde
como educación sanitaria,
promoción de estilos de vida
saudables como alimentación
saudable, exercicio físico, evitar comportamentos de risco
como fumar, abusos de drogas ou alcohol, condución
segura, diagnóstico precoz e
tratamento integral de enfermidades crónicas como a
hipertensión arterial, a diabetes ou o colesterol,etc.

¿Foi o novo goberno
capaz de dar resposta
aos principais
problemas herdados?
Aínda que o orzamento sanitario creceu o primeiro ano de
goberno progresista un 11,6% o
que case duplicaba o 5-6% dos
últimos anos de goberno conservador, posteriormente descendeu ao 7%, insuficiente para
acurtar distancias coa media
española e europea.
Unha
parte
importante
do esforzo destinouse
a saldar

o
endebedamento
dos
anteriores
gobernos, o que impediu investimentos en infraestruturas ou
persoal.

Incremento del endebedamento sanitario en Galicia

O modelo de financiamento
aprobado polo Goberno de
Aznar en 2001 supuxo que
Galicia tivera retrocedido respecto de a media do Estado en
gasto por habitante, polo que
parece necesario introducir
cambios
substanciais
no
mesmo. Esta forma de financiar
a sanidade mesma pasou dun
modelo redistributivo baseado
en impostos directos que se
repartían en función da poboación de cada CCAA, noutro de
carácter máis regresivo baseado en impostos que gravan o
consumo e a actividade económica (33% do IVA, 30% do
IRPF e unha cesta de impostos
que gravan a actividade económica e comercial de cada
CCAA como a venda de pisos,
alimentos, gasolina, etc.). Por
iso tivo unha repercusión
negativa sobre o
financiamento das
Comunidades
Autónomas de
menor nivel
de desenvolvemento e de
actividade
comercial,
como Galicia,
que desde a súa
posta en marcha
en 2002 ha paso de ter
un gasto sanitario por habitante superior á media a estar por
baixo en 2005 e na mesma
media nos dous últimos anos.
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A
ausencia
de desenvolvemento
de
programas de saúde
integrais; a
masificación e o
abandono
da Atención
Primaria básica para a promoción de saúde, cuxa reforma
quedou paralizada durante
anos; a falta coordinación
entre atención primaria e
especializada fundamental
para a detección e o tratamento precoz dalgúns destes
cancros; unhas listas de
espera irracionais, etc., explican esta situación
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res obsérvase como o gasto
sanitario per cápita en Galicia
foi diminuíndo progresivamente, a partir do 2001, respecto da media do Estado
(coa excepción do ano 2004),
ata chegar á desaparición da
diferenza a favor de Galicia
nos dous últimos anos (ata
chegou a ser negativa no
2006).

20

A crise económica vai a
agudizar este problema
poñendo en risco a suficiencia financeira do sistema
sanitario. Todo apunta a que o
crecemento económico español vaise a reducir entre 1-2
puntos de PIB (cada punto
representa un billón de euros)
do que o 35% correspóndelle
ao recadado pola facenda do
Estado (o que supón unha
redución de 750.000 millos de
euros). Ao redor do 20% destes impostos correspóndense
co IVA, o IRPF e aos impostos que gravan a actividade
económica transferidos ás
CCAA para o financiamento
sanitario (140.000 millóns de
euros).
Esta crise vai supoñer un
dobre problema para o
Financiamento Sanitario de
Galicia: Vai reducir a capaci-

dade de recadación do
Estado e xa que logo os fondos de compensación cara a
Galicia que garanten a suficiencia económica do sistema
de saúde (non somos capaces por culpa do modelo de
financiamento de recadar os
fondos suficientes para manter as prestacións do sistema
sanitario) e doutra banda vai
minguar tamén de xeito moi
importante a capacidade para
recadar o IVA,o IRPF e os
impostos transferidos que
dependen do nivel de actividade económica e comercial
en Galicia, moi afectados pola
crise
Gasto sanitario en euros
per capita y % de diferenza
respecto da media das
CCAA.
Na táboa e gráfico anterio-

- Atención Primaria: O
novo goberno acordou con
todas as organizacións de AP
un Plan de Mellora destinado
a incrementar recursos, eliminar as restricións de acceso
aos recursos tecnolóxicos
aos médicos de familia (TAC,
resonancia, analíticas, etc.),
necesarios para completar os
procesos diagnósticos, mellorar a formación e a investigación nos centros de saúde,
reducir a burocracia grazas á
informatización completa de
todos os centros ou a receita
electrónica que acabará a
con as visitas ao medico para
conseguir medicación para
patoloxías crónicas. Este
Plan, inédito no noso sanitario
pola forma democrática, participativa e consensuada na
súa elaboración, vai supoñer
un incremento de recursos
que acabará coa masificación
das consultas ao incrementar
o número de facultativos,..
enfermeiras, pediatras, persoal auxiliar e outros profesio-
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nais de apoio. O índice de
1.250 persoas por medico ou
enfermeira, poñerá a Galicia
á cabeza do Estado en persoal de atención primaria.

Con todo non existen
plans para crear centros e
camas que atendan a enfermos crónicos, que ademais
de ser menos custosas permitirán reducir a presión sobre
os hospitais de agudos e aliviar as súas listas de espera
xa que dispoñerían de máis
camas para hospitalización.
Tampouco existen plans
estratéxicos a nivel de CCAA
para desenvolver innovacións
como a Cirurxía Maior
Ambulatoria, que non require
hospitalización previa ou posterior á intervención e que permitiría aliviar de xeito substancial

as listas de espera cirúrxica e
liberar camas para outras actividades asistenciais.
Comezouse a elaborar
algunhas actuacións de medicina baseada na evidencia
como vías clínicas, guías clínicas ou protocolos de actuación fronte a determinadas
patoloxías, aínda que ata
agora limitadas a uns poucos
centros e patoloxías (cancro
de colon, cancro de pulmón,
programa da muller, etc.), sen
que existen plans autonómicos para desenvolvelas de
xeito activo e homoxénea.
- Privatización: Existe o
compromiso de integrar as
Fundacións e MEDTEC antes
do final da lexislatura. O persoal sanitario das mesmas xa
se integrou no modelo estatutario e algunhas Fundacións
comezaron o seu proceso
legal de disolución. Esta
medida representa unha
aposta valente e decidida da
administración polo sistema
público e supón un punto de
inflexión na estratexia privatizadora desenvolvida en
CCAA, España e Europa.

- Listas de espera: O
tempo de espera reduciuse
(84 días), reduciuse un 44%
respecto ao ano 2005 (121
días), o mesmos que a porcentaxe de pacientes con
esperas superiores aos seis
meses (9,21% do total), o que
supón unha redución do
79,04% respecto do ano 2005
(16,49%). Con todo aínda
persisten importantes diferenzas entre hospitais (que chegan a ser de ata tres veces
máis en tres hospitais públicos e de 6 veces máis co
único hospital privado cun
área sanitaria).
Estas diferenzas non son
razoables e suscitan a necesidade de realizar un esforzo
para mellorar a xestión dalgúns hospitais, e para xeneralizar as estratexias dos centros con mellores resultados.
A lista de espera de primeira consulta mellorou moi
discretamente. O tempo
medio de espera de 71 días
reduciuse nun 9,85% respecto do ano 2005. Os problemas de produtividade por
ausencia de incentivos profe-
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- Hospitais: A Administración
aprobou un Plan Directorio para
Mellóraa das Infraestruturas e a
dotación tecnolóxica dos hospitais
e centros de saúde por importe de
máis de 1.300 millóns de euros.
En Vigo tras un primeiro proxecto
de centro de 600 camas que
mantiña o concerto singular de
POVISA (proposta que suscitou o
rexeitamento cidadán e profesional) aprobouse un novo hospital
de 1.400 camas dotado de tecnoloxía avanzada e o compromiso
de non renovar, unha vez que se
inaugure este centro, o Concerto
Singular con POVISA. En
Pontevedra aprobouse un
Hospital Único que acabase coa
falta de recursos e coas ineficacias dun hospital fracturado; en
Lugo o novo hospital está a
piques de culminarse.
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sionais e salariais (traballar
moito ou pouco ou de xeito
máis eficiente non leva asociado ningún recoñecemento
profesional nin reporta beneficios); a baixa capacidade
resolutiva
da
Atención
Primaria; o déficit de camas
de agudos e de crónicos; o
desaproveitamento dos recursos instalados nos centros
(cambios nas políticas de
recursos humanos como
ampliación de horarios laborais, incentivos profesionais,
etc.,) pode solucionar esta
situación. Merece unha especial mención a ausencia de
dedicación exclusiva dos
médicos que facilita e alenta a
parasitación dos hospitais
públicos, as corruptelas nas
listas e a baixa produtividade
(especialmente no caso dos
xefes de servizo).
- Lexislación Sanitaria
Hase derrogado a Lei de
Ordenación Sanitaria de
Galicia (LOSGA), aprobada
polo Goberno do PP en contra
da opinión de todas as organizacións profesionais, sindicais,
colexiais e cidadás, e foi substituída pola Lei de Saúde de
Galicia, elaborada coa participación de numerosos colectivos profesionais e sociais. A
súa principal virtude é que
aposta pola sanidade pública e
que elimina a Rede de
Hospitais
de
Utilización
Pública orientada a subvencionar aos centros privados con
fondos públicos e aos que se
outorgaba os mesmos dereitos
que os públicos á hora de tender pacientes e acceder ao
orzamento sanitario.

13:48
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- Participación cidadá:
houbo algúns avances coa
constitución dos Consellos
Galego de Saúde e Asesor do
Sistema Sanitario. Aínda que
aínda non se crearon os instrumentos a nivel de área
sanitaria, realizáronse convenios entre a Conselleira e
organizacións
cidadás
(Confederación Galega de
Asociacións de Veciños) e
profesionais para formar en
materia sanitaria e en planificación, aos futuros integrantes dos consellos de participación. Como aspecto negativo habería que subliñar que a
Lei de Saúde non outorga
capacidade de decisión, planificación e avaliación aos
futuros instrumentos de participación social en sanidade.
- Recursos humanos: A
Oferta Pública de Emprego
(OPE) reduciu substancialmente a precariedade laboral
e estanse cumprindo os compromisos para realizar concursos cada dous anos. A
Carreira Profesional ampliouse a todos os sanitarios aínda
que falta por desenvolver os
instrumentos de avaliación e
incentivación que deberían
acompañala. En materia formación e investigación, apenas se avanzou na planificación de recursos segundo as
necesidades do sistema,
aínda que habería que mellorar o aproveitamento da capacidade docente dos centros e
tomar medidas para garantir a
calidade da docencia, especialmente na formación de
especialistas en Medicina
familiar e da Comunidade.

Con todo mantense a
dobre dedicación dos profesionais do sector público e
non se esixe este requisito
para acceder ás xefaturas de
Servizo, aínda que se aprobou pola Consellería outorgar
40 puntos a quen a tivese
para acceder a estas prazas.
A apertura de negociación
sobre
o
Complemento
Específico (que inclúe a dedicación exclusiva), pode ser
unha excelente oportunidade
para mantela e mellorala,
facéndoa máis atractiva para
os profesionais e para que
permita un mellor aproveitamento dos recursos instalados. Por agora parece que a
administración está disposta
a resistir a presión do colectivo con dobre dedicación, que
non é moi numeroso (ao
redor do 18% dos persoais
dos hospitais) pero dispón de
capacidade de influencia por
estar integrado por numeroso
xefes de servizo.
- Programa da Muller:
Elaborouse coa participación
dos profesionais, e aínda que
leva un importante atraso,
estanse desenvolvendo experiencias piloto para xeneralizar algunhas das medidas
que contempla e pode acabar
coa discriminación da muller
na saúde.
- Financiamento de
novas infraestruturas sanitarias: Un problemas crave
para o mantemento do sistema público.
Un pouco de historia: O
Tratado de Maastrich limitou
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Esta forma de financiamento das novas infraestruturas sanitarias aplicouse no
Reino Unido (onde se construíron 45 hospitais) e en
España (Valencia, Burgos,
Murcia, Asturias e Madrid). A
experiencia acumulada nestes centros mostra que:
- Incrementan os custos
entre 4 e 7 por encima dos tradicionais, xa que os bancos
prestan ao sector privado a un
interese máis elevado que á
Administración pública, as
empresas
adxudicatarias
deben repartir dividendos ás
súas accionistas, hai que pagar
a consultoras por negociar
contratos moi complexos e hai

que renegociar continuamente
o prezo polos cambios non
contemplados nos contratos
para poder incorporar as innovacións tecnolóxicas ou realizar obras de acondicionamento. A renegociación do contrato
do Hospital de Alzira coa
Generalitat Valenciana acaparou o 40% do seu orzamento
de investimento desta CCAA
no ano 2004.
- Condicionan a capacidade de investimento e os
orzamentos sanitarios das
administracións, que deberán destinar unha boa parte
do gasto corrente a pagar
ás empresas adxudicatarias (a costa de reducir o
orzamento de persoal, asistencia, farmacia, atención
primaria, etc.
- Limitan a capacidade
dos hospitais para adaptarse, aos cambios tecnolóxicos e ás novas necesidades poblacionais, durante
os 30 de duración media

dos contratos.
- Reducen a transparencia na xestión dos centros,
por quedar en mans privadas que actúan con criterios de confidencialidade
comercial.
- Empeoran a calidade asistencial dado que as empresas
adxudicatarias reducen gastos
a costa do material, o equipamento e a redución de camas e
persoal.
- Imposibilitan a xestión
eficiente e racional de centros dada a duplicidade e
enfrontamento de intereses
entre a parte sanitaria e a
privada (en mans de construtoras e bancos interesadas en conseguir o maior
beneficio sen interese
algún polos procesos asistenciais).
En resumo, aos problemas de financiamento pola
redución da ingresos asocia-
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o nivel de endebedamento do
sector público ao 3% do PIB
de cada país, á vez que o sistema contabilidade da Unión
Europea (Eurostat) permite o
endebedamento público se é
contraído a través de empresas privadas que constrúen e
xestionan as novas infraestruturas sanitarias (hospitais,
centros de saúde) e posteriormente arrendan os seus servizos co sector público. É dicir
limítase o endebedamento do
sector público (de xeito teórico) dado que se admite o
contraelo con empresas privadas que constrúen e xestionan os novos centros. Esta
trampa contable está destinada a subvencionar ao privado
e supón a descapitalización e
a privatización dos servizos
de saúde públicos, xa que
calquera nova infraestrutura
debe ser afrontada mediante
este sistema.

Página 23

DECEMBRO DE 2008

2008_CL_Dec:Maquetación 1

24

15/12/2008

dos á crise económica engadiríase un incremento do
gasto corrente para o canon
contraído coas empresas privadas (para financiar o Plan
Directorio de Infraestruturas
sanitarias), que imposibilitaría
manter as actuais prestacións
sanitarias públicas. Non é de
estrañar que se comece a
falar por algúns sectores da
administración de introducir o
co-pago ou limitar o acceso a
determinadas prestacións.
A aplicación desta fórmula
entraría en flagrante contradición coa política de potenciar
o sistema e a xestión pública
mostrada ata agora pola
actual administración e daría
un cheque en branco ao PP e
a gobernos conservadores,
que dispoñerían dunha gran
desculpa para continuar coa
privatización do Sistema
Sanitario Público Galego,
como está ocorrendo nas
comunidades de Madrid ou
Valencia
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Principais retos do
sistema sanitario en
Galicia:
1.- Medidas estruturais:
- Modificar e mellorar o
modelo de financiamento
autonómico
e
sanitaria.
Apostar polo incremento dos
fondos de cohesión e desenvolver
a
Planificación
Estratéxica que distribúa os
recursos en función das
necesidades de saúde elaborado de xeito participativa.
- Desenvolver as infraestruturas sen recorrer ao financiamento privado. Priorizalo
endebedamento público para
sanidade.
- Corrixir os déficit de
camas (para agudos e crónicos) e os profesionais
(Planificación Estratéxica)
- Crear e/ou incrementar
os servizos de rehabilitación,
centros de día, hospitaliza-

ción a domicilio, coidados
paliativos, coordinando os
servizos sanitarios e sociosanitarios grazas ao desenvolvemento da Lei Atención á
Dependencia.
- Esixir dedicación exclusiva aos profesionais do sistema público e aproveitar a
capacidade plena dos centros.
2- Apostar pola innovación
(informatización total do sistema, cirurxía sen hospitalización, medicina baseada na
evidencia
cientificamente
comprobada, etc.)
3.- Poñer a Atención primaria como eixe do sistema:
Culminar o Plan de Mellora
da Atención Primaria e mellorar a relación e coordinación
entre atención Primaria a
hospitalaria
4.- Incrementar a participación social e profesional na
planificación e control do sistema.
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Retos estratéxicos do sistema
sanitario público
Francisco Cerviño González
Médico Nefrólogo
Presidente de Comisión de Sanidade, Servizos Sociais e Emprego do Parlamento de Galicia

Vimos mantendo dende hai moitos anos que o Sistema Nacional de Saúde español, e polo tanto
o galego, é un piar esencial do Estado de Benestar . Témolo cualificado moitas veces como a
xoia da coroa do Estado de Benestar .
É un elemento esencial de cohesión social e de seguridade para as persoas e, á vez, un poderoso mecanismo de redistribución da riqueza, dado que é financiado maioritariamente por
impostos dende mil novecentos oitenta e nove, e non con as cotas da seguridade social como
aínda cre a maioría da xente, e polo tanto cada un de nós contribuímos ao seu orzamento de
xeito progresivo segundo o noso nivel de renda (paga máis quen máis ten), e, nembargantes,
todos temos o mesmo dereito á asistencia e recibimos segundo as nosas necesidades.

Dende a Lei Xeral de
Sanidade de Ernest Lluch, de
1986, que foi a que creou un
Sistema Nacional de Saúde
financiado por impostos, e polo
tanto universal ao constituírse a
asistencia sanitaria nun dereito
dos cidadáns, o sistema, aínda
que con altibaixos, non deixou
de medrar, de ampliar a súa
cobertura, a súa carteira de servizos, e de incrementar o seu
financiamento, ata acadar o

5´5% do PIB, o que está ligado
tamén ao incremento de
demanda, a súa vez debido ao
incremento de renda das persoas e á propia oferta (a oferta
xera demanda).

futuro é o rápido proceso de
envellecemento da súa poboación, e as consecuencias
que isto vai ter sobre o gasto
público en pensións, sanidade e dependencia.

A cuestión é ata onde
pode incrementarse a porcentaxe dos orzamentos públicos
dedicados á sanidade, sen
que se resintan gravemente
outros capítulos de gasto
público.

Algunhas
proxeccións,
ligadas ao comportamento da
demografía, calculan que o
gasto público español en
sanidade aumentaría do
5´5%*de PIB actual ao 11´8%
en 2050 (e en pensións do
9´4% actual ao 25%), e isto é
así porque existe unha evidencia empírica contrastado
de que as persoas maiores
de 65 anos demandan unha
maior proporción de gasto en
saúde (o que, por outra

Porque, en relación con
isto, algúns economistas,
como Guillermo de la
Dehesa, pensan que o problema máis importante ao
que España se enfronta no

* Gasto público. O total do gasto sanitario supón o 7´7% do PIB.
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O

s sistemas de
saúde
destas
características
son expresión dun proceso
de humanización, dunha civilización avanzada.
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banda enténdese ben de
xeito intuitivo), e ese grupo de
persoas representará entón
unha proporción do dobre
que na actualidade nos maiores de 60 anos, e do triplo nos
maiores de oitenta.
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L

evamos décadas inmersos
nunha “reforma sanitaria”, sempre co
risco do adanismo, de
crer que todo é novo

Isto constitúe sen dúbida
un problema político de primeira magnitude ao que é
imprescindible darlle unha
resposta, si queremos que o
noso sistema sanitario siga a
ter un nivel científico e técnico
avanzado, como ten na
actualidade, e que siga ao
mesmo tempo representando
un elemento esencial de
cohesión social e redistribución da riqueza.
E iso pasa polo incremento
da eficacia e a calidade dos servizos, polo incremento da produtividade si se quere dicir así.
Este proceso de cambio
comezou hai xa anos; en realidade levamos décadas inmersos nunha “reforma sanitaria”,
sempre co risco do adanismo,
de crer que todo é novo, ou de
que somos pioneiros de non sei
cantas cousas –non hai xa
novos modelos-, porque o que
sucede en verdade é que as
reformas en sanidade xa non
son un proceso cun principio e
un final senón un movemento
continuo, o que esixe moitos
coñecementos e experiencia,
capacidade para aceptar as
novidades, e moita flexibilidade
organizativa nas institucións.
O obxectivo final non é
outro que a ampliación da
cobertura dos servizos de

saúde, e en derradeiro termo,
a mellora do estado de saúde
da poboación.
Mais, co incremento da
demanda ligado ao incremento da renda, e cos enormes
condicionantes demográficos
antes sinalados, ¿ata onde é
posible chegar?.
Encarar estes problemas
require unha gran determinación política, de verdadeiros
estadistas (que segundo
Winston Churchill estadistas
son os políticos quen traballan para vinte anos e non
para catro), amén dos coñecementos e instrumentos técnicos que permitan deseñar
as estratexias adecuadas.
E aí deben xogar un papel
moi importante o coñecemento e identificación dos riscos
para a saúde, o descubrimento de enfermidades antes de
que se manifesten, e a provisión de autocoidados e hábitos de vida saudables co fin
de intentar actuar sobre a
demanda.
En fin, un sistema avanzado de xestión sanitaria debe
ocuparse de asegurar que
cada individuo recibe o nivel
apropiado de atención médica, incluídas as actividades
de prevención.
Todo isto pasa, como xa
dixen antes, por un incremento de produtividade, que non
quere dicir que os empregados do sistema sanitario traballen máis, o que tamén (en
moitos casos, aínda que non
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sempre por suposto, isto é
necesario), senón dotar aos
centros do sistema de saúde,
e aos seus empregados, de
instrumentos ad hoc que van
dende a autonomía de xestión ata sistemas eficientes de
comunicación e documentación, eliminación de duplicidades en actividades clínicas e
administrativas, e mellora da
coordinación de atención ao
paciente nos diferentes centros e niveis.
A implantación da historia
clínica única, e da receita
electrónica, na que en Galicia
se ten avanzado de maneira
moi importante nos últimos
anos, constitúe un elemento
estratéxico neste obxectivo;
igualmente o progreso nos
novos sistemas de comunicación (telemedicina, ....).

É de xustiza dicir que as
políticas do Goberno do
Presidente Touriño executadas pola Conselleira Rubio
son adecuadas, con froitos a
longo prazo, independentemente das numerosas medi-
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Así mesmo, é fundamental
o Pacto pola Atención
Primaria levado a cabo en
Galicia entre o Goberno do
Presidente Touriño, os sindicatos e as organizacións profesionais, que vai na dirección correcta; e non me refiro
ao aumento de persoal que
con leva, tan necesario para
aumentar a calidade, senón
ao incremento da capacidade
de resolución dos centros de
saúde, que vai, coido eu, a
incrementar a produtividade.
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das operativas levadas a
cabo co fin de mellorar a calidade da asistencia a curto e
medio prazo (acción sobre as
listas de espera, Plan de
Saúde Mental, Plan de Saúde
da Muller, Programa de
Coidados Paliativos, de
Saúde Bucodental infantil,
Plan de novas infraestruturas,
etc.), ou no eido da mellora
da xestión (eliminación da

débeda, central única de
compras, etc.).
Estou seguro que os artigos de Manuel Martín, José
García Buitrón e Pablo
Vaamonde completarán de
maneira adecuada este fato
de reflexións froito da miña
experiencia e do exame
bibliográfico.
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O futuro da atención primaria en
Galicia
Pablo Vaamonde García.
Médico de Familia. SAP Labañou (A Coruña)
Ex-Director Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde.

1. O MEU AVÓ

Xa tiña ben cumpridos os
setenta anos cando enfermou
de Parkinson. Eu escribíalle
as cartas aos fillos que estaban fora cando os temblores
lle impediron facelo por si

¿A que ven todo isto?
Quero lembrar que isto sucedía na década dos sesenta do
século pasado. Namentres os
fillos da burguesía xogaban á
revolución levantando o
empedrado das rúas de
París, nesta esquina do noroeste peninsular había traballadores que non tiñan ningún
tipo de protección social e
vellos que non recibían atención sanitaria cando lles chegaba unha doenza. Compre
non esquecelo porque hoxe
en día existe un sistema
público que protexe amplamente aos cidadáns nas
situacións de desamparo e

unha sanidade pública universal e gratuíta. Todos temos
dereito á atención sanitaria
independentemente da nosa
situación social, económica e
laboral.
Nada debería poñer en
risco a situación actual e calquera acción que os axentes
sociais ou os poderes públicos poñan en marcha deberá
sempre dirixirse á mellora das
prestacións e á consolidación
do sistema, sen abrir flancos
que puideran xerar perigos
para o futuro. A Sanidade
Pública é un elemento clave e
capital do estado do benestar.
Os dirixentes políticos teñen
a obriga de fortalecelo e
melloralo. Sen embargo, os
sucesivos conselleiros de
sanidade do Partido Popular
(desde as transferencias en
1990 ata a chegada do actual
goberno de progreso en
2005) dirixiron a súa atención
á redución do gasto sanitario
público, á privatización da
xestión dos centros sanitarios
(Fundacións, Medtec), e a
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Veño dunha estirpe rural e
proletaria. Pasei os primeiros
anos da miña vida na aldea e
crieime na casa dos avós
paternos. Tiven con eles una
relación intensa de profundo
afecto. O meu avó traballou
toda a vida no campo, pero
nunca tivo terras de seu. Era
caseiro. Traballaba nas terras
do patrón, a quen entregaba
a metade da colleita. Así o
fixo ata que, xa de vello, a dificultade física e a ausencia
dos fillos (que marcharan
para a emigración) obrigárono a abandonar as leiras. Coa
axuda destes pasou unha
vellez digna e sen carencias,
pero nunca tivo ningunha
prestación pública por xubilación.

mesmo. Pouco tempo despois iniciou un lento proceso
que o levou a unha demencia.
Foise apagando pouco a
pouco. Veuno visitar un ilustre
galeno de Santiago, quen
certificou a doenza e dixo que
non había nada que facer.
Non recordo que houbese
ningunha outra atención
médica a partir daquel
momento.
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deseñar un escenario lexislativo que permitise ás empresas do sector facer negocio á
conta do diñeiro público
(Losga). Actualmente na
Comunidade de Madrid están
a adoptar medidas privatizadoras semellantes, que buscan xerar espazos de negocio
dentro da Sanidade Pública.
Un dos retos principais do
novo goberno galego en
materia sanitaria foi o de
parar estes experimentos de
xestión que poderían representar un risco futuro para o
propio sistema.

2. UN POUCO DE
HISTORIA
Como xa lembrei a atención sanitaria pública non
existiu sempre. A asistencia
médica
ambulatoria
en
España tivo a súa orixe na
Lei do Seguro Obrigatorio de
Enfermidade (SOE) de 1942
e na Lei de Bases da
Sanidade Nacional de 1944.
O sistema de Seguridade
Social en España, ata hai uns
anos, estaba sufragado basicamente con cargo ás contribucións de traballadores e
empresarios. No momento
actual a financiamento do sistema procede dos presupostos xerais do Estado.
A asistencia ambulatoria
foi deseñada para a prestación dunha atención médica
individual, curativa e reparadora. Nunha fase posterior
iniciouse a construción de
ambulatorios de especialida-
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des e de consultorios de
medicina xeral e pediatría (no
medio urbano) nos que os
médicos pasaban consulta,
na vez de facelo no propio
domicilio. No medio rural aos
médicos de asistencia pública
domiciliaria (APD) adscribíuselle a titularidade das cartillas da Seguridade Social dos
beneficiarios da súa xurisdición. Os profesionais médicos
e de enfermería traballaban
illadamente e atendían aos
pacientes na consulta particular (había, polo tanto, pacientes privados e do seguro, que
recibían trato diferenciado).
Nestas condicións, e coa
ampliación progresiva da
cobertura da SS, produciuse
unha masificación das consultas e unha burocratización
da actividade asistencial que
provocou unha redución da
calidade da atención e o descrédito dos profesionais. O
deterioro do sistema ambulatorio e a súa escasa capacidade de resolución levou á
insatisfacción dos usuarios
que buscaron remedio aos
seus males na medicina privada e na sobre utilización
dos servizos hospitalarios.

3.A REFORMA DA
ATENCIÓN PRIMARIA
Veuse así a necesidade
imperiosa de facer unha
reforma en profundidade da
Atención Primaria (AP) para
que pasase a ser o elemento
central do sistema sanitario.
Había que proceder a unha
transformación e potencia-

ción da figura do médico de
AP, incrementando o seu
prestixio científico e profesional e mellorando a súa imaxe
social.
A reforma da AP levada a
cabo en España a partir da
década dos 80 baseouse nos
principios teóricos desenvolvidos na Conferencia da
Alma-Ata (OMS,1978) que
definiu a Atención Primaria de
Saúde como “a asistencia
esencial, baseada en métodos e tecnoloxías prácticos,
cientificamente fundados e
socialmente
aceptables,
posta ao alcance de todos os
individuos e familias da comunidade, mediante a súa participación e a un costo que a
comunidade e o país poidan
soportar, en todas e cada
unha das etapas do seu desenvolvemento con un espírito
de autorresponsabilidade e
autodeterminación. A AP é
parte integrante tanto do sistema nacional de saúde como
do desenvolvemento social e
económico global da comunidade. Representa o primeiro
contacto dos cidadáns co sistema sanitario, leva o máis
perto posible a atención da
saúde ao lugar onde residen
e traballan as persoas e constitúe o primeiro elemento dun
proceso permanente de asistencia sanitaria”.
Na reforma da AP en
España houbo dous momentos lexislativos que resultaron
claves: a creación da especialidade
de
Medicina
Familiar e Comunitaria (MFC)
en 1978 e a publicación do
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A AP ten sido un elemento
clave no desenvolvemento do
Sistema Nacional de Saúde e
a súa reforma ten influído moi
positivamente na calidade da
atención sanitaria prestada á
poboación. A creación dos
Centros de Saúde, o fomento
do traballo en equipo, a incor-

poración de novos profesionais ao sistema e a xeneralización das actividades de formación continuada e o incremento da carteira de servizos
fixeron que a AP dese un
salto cualitativo que foi percibido de maneira positiva pola
poboación.
En
diversas
enquisas realizadas reflíctese
que arredor do 85% dos cidadáns consideran que a atención sanitaria recibida en AP é
boa.
A grandes trazos podemos
facer referencia a melloras na
estrutura e no proceso. En
canto á estrutura fíxose un
importante esforzo modernizador na construción de
novos Centros de Saúde,
practicamente inexistentes

hai 25 anos. A dotación das
consultas e o equipamento de
medios diagnósticos e terapéuticos tamén mellorou de
xeito notable favorecendo
unha mellor atención aos
pacientes. A creación dos servizos de cita previa e a dotación de sistemas informáticos
tamén contribuíron a introducir a modernidade e a mellorar a atención ao público nos
Centros de Saúde.
No proceso de atención
tamén houbo melloras salientables. A creación da especialidade de MFC procurou a
presenza de profesionais formados especificamente para
desenvolver o seu labor na
AP, que tiñan ademais un elevado nivel de implicación e
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Real Decreto 137/84 de
estruturas básicas de saúde,
que definiu e sentou as bases
da actual rede de atención
primaria. Este decreto estableceu a delimitación territorial das zonas de saúde, o traballo en equipo multidisciplinar, a integración de actividades de curación coas de promoción e prevención, o
aumento do tempo de consulta, etc.
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militancia activa na reforma
deste nivel asistencial. Do
labor illado do médico na súa
propia casa pasouse a traballar (con horario ampliado de
2,30 a 7 horas) en equipo
integrado por diversos profesionais,
agrupados
nos
Centros de Saúde, utilizando
Historias Clínica antes inexistentes, e coa aplicación de
protocolos e guías clínicas,
introducindo as actividades
de prevención e promoción
da saúde na actividade cotiá
da consulta e dando un impulso á docencia e á formación
continuada en AP.

4. A SEGUNDA
REFORMA
Nos últimos anos vense
falando da necesidade de
realizar unha segunda reforma da AP. Existe entre os profesionais unha crecente insatisfacción profesional e os
usuarios expresan a súa
queixa pola percepción dun
deterioro na calidade asistencial. Despois dos elevados
niveis de calidade e de satisfacción dos usuarios acadados pola reforma da AP hai
unha serie de factores, moitos deles totalmente alleos ao
sistema sanitario, que producen unha sensación de deterioro deste nivel asistencial.
Quéixanse os profesionais
dun crecemento espectacular
da demanda asistencial que
provoca saturación das axendas médicas e dificultade
para prestar aos pacientes o
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tempo e a atención debida.
Isto provoca unha redución
da capacidade de resolución
dos problemas de saúde e
unha crecente insatisfacción
dos profesionais que dedican
cada vez máis tempo á atención de problemas banais e á
realización de tarefas burocráticas. A universalización da
atención sanitaria e a máxima
accesibilidade, xunto coa
concepción dos servizos sanitarios como un produto de
consumo e a reducións dos
niveis de tolerancia á desconformidade poden explicar
esta demanda crecente, en
continua expansión. Estes
condicionantes de tipo cultural (a obsesión pola saúde, a
medicalización da vida) que
provocan unha hiperutilización dos servizos sanitarios
levaron a Tudor Hart a enunciar a “lei dos coidados inversos” (prestar máis atención
sanitaria a quén menos o precisa) e a J. Gérvas a recalcar
a responsabilidade do médico
na “prevención cuaternaria”
(previr os riscos do intervencionismo médico excesivo,
por exemplo: os que pode
correr un doente por acudir
ao especialista sen ter necesidade real de facelo).
Pero máis aló destas consideracións, que teñen unha
extraordinaria relevancia na
análise de fondo dos problemas do sistema sanitario, si é
certo que se necesitan cambios estruturais e organizativos nos Centros de Saúde
para fortalecer e mellorar a
AP. A “Plataforma Dez
Minutos”, que agrupou a un

elevado número de organizacións profesionais promoveu
no seu día a sinatura do
“Compromiso de Buitrago”,
no que se comprometían a
colaborar e traballar para que
a AP acade a calidade e a
dignidade que os cidadáns
merecen a ademais reclamaban unha serie de medidas,
entre elas:
-Que os presupostos destinados a AP sexan incrementados de maneira substancial
para aproximarnos á media
dos países europeos desenvolvidos.
-Adecuar os recursos
materiais e de cadro de persoal ás necesidades de
saúde, as características de
cada poboación e zona, funcións, obxectivos e actividades pactadas.
-Dispor de sistemas informáticos que permitan unha
adecuada xestión clínica, da
información e do coñecemento
segundo as características
específicas da AP
-Amplo acceso á tecnoloxía
diagnóstica e terapéutica, só
limitada pola racionalidade
científica e que se garanta
mediante a utilización de guías
de práctica clínica baseadas na
evidencia científica.
-Condicións de traballo dignas para os médicos de AP en
xornada, ritmo e retribucións,
acordes coa dificultade e responsabilidade do traballo realizado e a precariedade dos
horarios.
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-O envellecemento da
poboación.
-O incremeto de patoloxías crónicas e/ou dexenerativas,
diagnosticadas
ademais nunha fase precoz
da enfermidade.
-Aumento das situacións
de dependencia.
-Aumento e variedade

dos problemas psicosociais e das demandas relacionadas coa saúde mental.
-Incremento da poboación inmigrante.
-Cambios na estrutura
familiar.
-Incremento da morbimortalidade asociada aos
estilos de vida non saudables.
-Cambios no concepto
de saúde por parte dos
usuarios, xerándose novas
necesidades e expectativas
en saúde.
-Maior esixencia por
parte dos usuarios na calidade dos servizos prestados.
-Importante desenvolvemento científico e tecnolóxico.

5. A REFORMA DA
AP EN GALICIA
A reforma da AP en Galicia iniciouse con notable retraso. O
decreto 200/93, sobre a ordenación da AP en Galicia publicase
con nove anos de retraso respecto á norma estatal. Antes do traspaso das competencias en materia sanitaria á Comunidade
Autónoma no ano 1990, o goberno popular de Galicia puxo todas
as dificultades posibles para a
realización da reforma da AP,
impedindo a apertura de novos
centros. Nesta tarefa destacou

sobremaneira o conselleiro
Hernández Cochón. Despois das
transferencias, con un importante
desfase económico que lastrou o
posterior desenvolvemento da
sanidade no noso país, o goberno
presidido por Manuel Fraga non
fixo especial fincapé na reforma
da AP, producindo un notable
retraso con respecto a outros territorios do Estado. O sistema sanitario público galego ven arrastrando desde hai anos unha situación
de crise condicionada pola insuficiencia orzamentaria e pola
ausencia de políticas estratéxicas.
As políticas sanitarias impulsadas polo PP levaron á realización de experimentos perigosos
para o propio sistema público
como o das Fundacións
Sanitarias. Nos anos noventa o
paradigma dominante no campo
sanitario era o de impulsar a competencia entre centros e o establecemento dun mercado interno
de provedores mediante a separación de financiamento e provisión de servizos. Asumíase como
un axioma que dita separación
redunda en mellorar a eficiencia
do sistema e a satisfacción dos
usuarios. Baseándose nestas
ideas considerouse oportuno
introducir nos centros sanitarios
novas formas de xestión. O principal impulsor foi Romay Beccaría,
quen chegou ao Ministerio de
Sanidade desde a Consellería
galega levando como principal
bagaxe a proposta de estender a
todo o territorio estatal as fundacións, dando a entender que eran
a fórmula axeitada para mellorar a
xestión da sanidade pública.
Durante a década dos noventa
realizouse en Galicia un rápido e
pouco meditado proceso de
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Na mesma liña, e recollendo as demandas dos profesionais, o Ministerio de
Sanidade buscou a colaboración das organizacións profesionais e científicas para a
elaboración consensuada do
documento “Estratexias para
a AP do século XXI” (2006).
En trazos xerais pódese afirmar, segundo se recolle neste
documento, que a reforma
supuxo un esforzo importante
en equipamento homoxéneo
para o primeiro nivel de atención, unha incorporación de
servizos básicos uniforme e
de calidade e un intento de
organización racional da actividade. Tamén se sinala que,
aínda que a valoración global
da reforma é moi positiva,
obsérvanse algúns problemas que deben ser vistos
como oportunidades de
mellora. Son moitos os retos
que ten que afrontar a AP.
No documento relacionase
unha serie de cambios sociodemográficos
importantes
que supoñen modificacións
no contorno dos servizos de
AP e que deben alertar sobre
a dirección dos esforzos a
realizar:
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implantación de Fundacións
(Fundación do Hospital de Verín,
Fundación do Hospital de
Barbanza, Fundación Hospital
Virxe da Xunqueira, Fundación
061), que provocou unha situación de feitos consumados dificilmente reversible. As fundacións
non amosaron ser máis eficaces
e eficientes; pola contra, provocaron un importante déficit económico, empeoraron a calidade da
atención ofertada e produciron un
deterioro na satisfaccións dos profesionais. O novo goberno galego
iniciou xa, como unha das tarefas
prioritarias, a integración das fundacións na rede do Sergas.
Namentres se realizaban estas e outras experiencias (Medtec, Losga,
xerencia única de Ferrol) a

13:48

Página 34

AP galega quedou no furgón
de cola de todo o Estado
Español. Así mesmo a xestión dos recursos humanos
realizouse con mesquindade
de xeito que non se convocaron oposicións para provisión
de prazas no sistema público
durante máis de quince anos,
producindo unha alta taxa de
interinidade (perto do 50%) e
mesmo provocando a emigración de centenares de profesionais cara outras comunidades e a Portugal. Doutra
banda, a concepción “patrimonial” do poder da dereita
galega favoreceu que se realizasen prácticas de “ocupación” política das estruturas
de xestión da sanidade pública. Se ben nos hospitais buscaron máis, en xeral, un per-

fil profesional dos xestores,
en AP produciuse un “desembarco” nas estruturas de
xerencia de cadros que tiñan
como maior mérito o de ser
militantes do partido no poder.

6. OS RETOS DO
NOVO GOBERNO
No seu día (agosto-2005)
publiquei un artigo con este
mesmo título, no que se enumeraban algunhas das tarefas a realizar polo goberno PsdeG-BNG
en materia sanitaria. Revisado
hoxe pódese comprobar que a
maioría dos enunciados están
acadados ou en vías de solución.
En relación coa AP dicíase:
Consideramos prioritario poten-
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ciar a AP, que tivo en Galicia un
desenvolvemento moi lento e
deficiente. É preciso informatizar
os Centros de Saúde (cita previa,
historia clínica, receitas), dotalos
de recursos diagnósticos para
aumentar a capacidade de resolución e evitar asía derivación a
outros niveis asistenciais, así
como crear novas prazas de
médicos, de enfermería e persoal
administrativo para reducir a
carga burocrática nas consultas.

O Plan de Mellora da AP:
A Conselleira ten sinalado
en repetidas ocasións que un

obxectivo prioritario do seu
departamento é o de acadar
unha AP máis resolutiva e eficaz. Tendo en contra este argumento, en abril de 2007, despois de varios meses de traballo conxunto, a Consellería de
Sanidade asina cos sindicatos
e organizacións profesionais un
importante acordo plasmado no
“Plan de Mellora da Atención
Primaria de Galicia 2007-2011”.
Neste documento a administración e as organizacións profesionais de AP comprométense
a traballar conxuntamente para
responder ás novas demandas
sanitarias da poboación galega
e mellorar os resultados en
saúde, así como a mellorar as
condicións de traballo dos profesionais para facilitar o seu
desenvolvemento profesional.
Trátase de dotar á AP de máis
profesionais e con mellor formación, de máis recursos tecnolóxicos, de máis medios diagnósticos e maior acceso a probas especializadas, de máis
medios terapéuticos e de máis
tempo para poder dedicar aos
pacientes. Con este impulso á

AP perséguese que dito nivel
asistencial dispoña de máis
capacidade para resolver os
problemas de saúde dos cidadáns sen precisar da derivación
ao nivel especializado.
É un proxecto ambicioso e
difícil, que atopará dificultades para o seu desenvolvemento. Haberá que vencer a
inercia do propio sistema,
sempre remiso aos cambios,
a resistencia ao cambio dos
propios profesionais (que
terán que asumir novas tarefas e compartir outras), e
mesmo dos usuarios, actualmente instalados nun modelo
conceptual que entroniza ao
nivel hospitalario e que poden
recear de que moitos servizos
pasen a ser ofertados no propio Centro de Saúde.
Podemos dicir, polo tanto, que
Galicia, que chegou tarde á primeira reforma da AP, colleu agora
a dianteira. O goberno galego
impulsa un ambicioso Plan que
suporá unha inversión de 62
millóns de euros e prevé a contra-
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O compromiso coa
Sanidade Pública do novo
goberno foi diáfano desde o
primeiro momento, e entendeu que o desenvolvemento
da AP é clave para mellorar a
calidade da atención ofrecida
aos cidadáns. O presidente
da Xunta fixo evidente o compromiso coa AP nunha visita,
nos primeiros días do seu
mandato, ao Centro de
Saúde de Cambre, onde
anunciou a creación inmediata de 75 novos prazas en AP
así como a realización de
melloras orzamentarias para
potenciar este nivel asistencial.
Fíxose unha rápida
renovación dos equipos directivos das Xerencias de AP
integrando neles a profesionais cualificados e comprometidos coa reforma, e iniciouse un traballo intenso de
introdución de melloras en
aspectos profesionais e de
cara aos usuarios:
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tación de 309 médicos e 65
pediatras no período citado. O
compromiso está asinado. Queda
moito camiño por andar e será
preciso contar coa implicación
dos profesionais xa que o desenvolvemento deste Plan supón un
cambio radical na práctica cotiá.
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A sinatura deste Plan foi
acollida de xeito positivo
polos distintos sectores profesionais, que ven plasmadas
no mesmo as respostas a
numerosas reivindicacións do
colectivo. O Plan foi resultado
dun proceso previo de negociación, inédito ata o momento polo seu carácter participativo, pola busca do consenso
e pola implicación activa de
todas as organizacións da AP
na súa elaboración. No
mesmo recóllense diferentes
propostas de mellora deste
nivel asistencial:
-Importantes incrementos no número de profesionais das diferentes categorías, de xeito que, á fin do
proceso, cada facultativo
terá unha cota de arredor
de 1250 TIS.
-Melloras no equipamento dos centros de saúde.
-Eliminación das limitacións no acceso ás probas
diagnosticas.
-Informatización
de
todas as consultas de AP e
melloras nas relacións co
nivel especializado.
-Introdución de guías clínicas para facilitar e racio-
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nalizar os procesos diagnósticos e terapéuticos.
-Medidas para reducir a
carga burocrática das consultas médicas.
-Recursos para realizar
actividades de investigación e docencia nos centros de saúde.
Entendo que este
Plan vai representar un punto
de inflexión na historia da AP
en Galicia pois representa o
compromiso explícito da
administración e dos profesionais para camiñar conxuntamente nunha mesma dirección. Representa a creación
dun novo “marco conceptual”
(George Lakoff) no que se
sinala explicitamente que a
AP como eixo do sistema
sanitario e ao médico de familia como o principal “coordinador” do proceso asistencial.
Será de importancia capital
manter activado este compromiso, pois nos procesos de
cambio teñen moito valor os
“estados de ánimo”. Sen
unha implicación positiva e
proactiva dos axentes implicados será máis difícil vencer
as resistencia que este proceso vai atopar.

7. ASIGNATURAS
PENDENTES
O reto principal da
Consellería de Sanidade en
relación coa AP nos próximos
anos é o desenvolvemento de
Plan de Mellora. Outras tare-

fas, incardinadas coa implementación deste Plan, poden
ser as seguintes:
1. O proxecto Ianus. As
tecnoloxías da información
son un elemento transformador estratéxico. O proxecto
Ianus pretende garantir a
accesibilidade á historia clínica desde ambos niveis asistenciais, favorecer unha
visión integrada da información sanitaria e axilizar os
procesos administrativos. Vai
ser preciso un profundo cambio cultural (para usuarios e
profesionais) e modificará de
xeito radical a forma de prestar asistencia sanitaria.
Este programa permitirá
aos profesionais consultar a
historia clínica dos seus
pacientes, acceder ao resultado de probas analíticas e de
imaxe, e realizar as prescricións se precisar da receita
de papel, co que se aforrará
tempo e incomodidades a
médicos e pacientes.
2. Coordinación asistencial. Galicia, igual que o resto
do Estado, estrutura os seus
servizos sanitarios, a partir da
Lei Xeral de Sanidade de
1986, en dous niveis asistenciais: un nivel de AP, que
actúa como porta de entrada
principal ao sistema asistencial, e outro de especializada,
que inclúe a hospitalización.
Esta organización, que ten
moitos beneficios engadidos,
presenta tamén algún inconveniente: non hai unha adecuada integración dos dous
niveis e prodúcese unha des-
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3. O papel da enfermería.
Os profesionais de enfermería teñen unha formación
ampla e unha elevada cualificación profesional. As tarefas

que desenvolven nos Centros
de Saúde están, en moitos
casos, por debaixo do que o
seu perfil profesional permitiría. Será preciso, no futuro
inmediato, redefinir o papel
da enfermería en AP, pois un
maior aproveitamento das
súas capacidades profesionais poderá aportar grande
beneficio ao funcionamento
dos Centros e á mellor atención dos usuarios.
4. Os Puntos de Atención
Continuada. Os PAC son froito
dunha larga e complicada negociación realizada entre a
Consellería de Sanidade, en
tempos do Partido Popular, e os
representantes dos profesionais. A falta de definición dun
modelo previo provocou que, na

actualidade, estes dispositivos
ocupen unha grande cantidade
de recursos humanos (perto de
500 médicos de familia traballan
como “reforzos” nos PAC), e
que non realicen unha atención
verdadeiramente resolutiva. A
grande maioría dos PAC, sobre
todo no medio rural, presentan
unha actividade relativamente
baixa, e son utilizados pola
poboación para realizar consultas de baixa complexidade e
escasa urxencia fora dos horarios establecidos nos Centros
de Saúde. Ademais, a carencia
de medios diagnósticos fai que
estes puntos de atención sexan
pouco eficaces para resolver
problemas de saúde de certa
relevancia. A actual carencia de
profesionais acentúa o problema e suxire un auténtico reto
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continuidade na atención aos
pacientes cando estes circulan dun nivel a outro. Os sistemas informáticos integrados e a facilidade de compartir información por estes
medios poden ser unha
chave para mellorar no futuro
inmediato a necesaria coordinación asistencial. Pero será
preciso
impulsar
outros
mecanismos (atención por
procesos, especialista consultor, consultas de acto
único, etc.) para conseguir
unha mellor coordinación de
AP e hospital.
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para a administración sanitaria:
os profesionais dedicados a traballar de “reforzos” nos PAC
non están dispoñibles para a
atención ordinaria en AP. A
medio prazo será preciso abordar unha reforma deste sistema
de atención ás urxencias extra
hospitalarias que produce unha
elevada ocupación de recursos
humanos cun rendibilidade
social e sanitaria moi cuestionable. A posible conflitividade de
calquera cambio no actual
reparto xeográfico dos PAC fai
que as medidas a adoptar neste
terreo teñan que ir avaladas por
un estudio previo en profundidade e apoiadas nun amplo e
xeneroso pacto político.
5. A normalización lingüística na sanidade. A normalización
do idioma non atinxe estritamente
ao sector sanitario, máis ten moito
que ver coa situación global de
saúde dun país. Entendemos que
un goberno de progreso debe
impulsar a normalización da lingua na vida cotiá, incluíndo os
servizos de saúde. O Plan de
Normalización Lingüística foi
aprobado por unanimidade no
Parlamento de Galicia e é asumido polo actual goberno como un

elemento clave da súa estratexia
política. A utilización da lingua na
sanidade contribúe a fortalecer o
galego e a impulsar o seu uso
noutras áreas, dada a consideración social que teñen os servizos
sanitarios; por iso, as medidas
que se poñan en práctica neste
sector resultarán exemplares e
terán un profundo impacto positivo na sociedade.
Na próxima lexislatura os
responsables
sanitarios
deberán propoñer como
obxectivo: Concienciar aos
persoal sanitario e non sanitario da necesidade de atender
e prestar os seus servizos utilizando prioritariamente o
galego e, no seu caso, o idioma en que o usuario estea
instalado. Débese potenciar o
galego na sanidade e asegurar que ningún cidadán galego se sinta discriminado ou
obstaculizado por utilizar o
galego nas súas relacións
con servizos sanitarios, respectando os seus dereitos lingüísticos e culturais. No Plan
de Normalización Lingüística
figuran diversas propostas de
actuacións concretas para
acadar estes obxectivos.
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A atención hospitalaria en Galicia:
conceptos, virtudes, dificultades e
desafíos
José García Buitrón
Director Xerente do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

A

Os pasos que se están
dando na nosa Comunidade
son inequívocos. Houbo unha
clara aposta política e de
recursos para fortalecer a

Atención Primaria dotándoa
de máis especialistas e de
medios tecnolóxicos, entre os
que cabe destacar os que se
refiren ao diagnóstico por
imaxe e probas de laboratorio. Á vez, aínda que cun desenvolvemento insuficiente, os
especialistas dos hospitais e
de atención primaria, traballan para compartir protocolos
de atención; e todos estes
recursos van contar co adecuado soporte informático
para configurar unha única
historia clínica electrónica
como ferramenta de articulación entre as dúas áreas de
especialización sanitaria. Non
obstante, os factores humanos dos profesionais son
absolutamente
decisivos
nesta maquinaria, sinxela no
súa formulación, pero enormemente complexa na súa
execución. É aí onde debemos facer os maiores esforzos para que esa articulación
aporte mellor atención aos
pacientes. O fácil son os
recursos materiais. O difícil é
que os profesionais compar-

tamos a metodoloxía e os criterios e centremos o noso
desvelo nunha mellor atención aos pacientes.
O outro gran concepto,
máis xeral, é o que se refire
ao valor redistributivo de
riqueza do propio sistema. A
súa plenitude lógrase no ano
2001, cando se pechan tódolos aspectos ligados ao
financiamento e pásase de
xeito definitivo a un sistema
de financiamento ligado a
impostos e presupostos
públicos, no canto da cotización directa. Este modelo
social, tradicional na Europa
máis avanzada, é un dos alicerces
do
Estado
de
Benestar sobre o que debemos centrar tódala atención
política porque diso depende
que as capas sociais con
menos recursos teñan garantidas as posibilidades de
igualarse ás capas máis privilexiadas. Con boa saúde e
con boa educación, as oportunidades duns e outros
están máis próximas.
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ntes de entrar de
cheo nos aspectos concretos da
atención hospitalaria en
Galicia, paréceme imprescindible fixar dúas bases conceptuais sobre o conxunto do
sistema sanitario. Unha refírese ao propio sistema sanitario, ao que é a súa propia
esencia, é dicir, á súa principal razón de ser: combater a
enfermidade. Para ser aínda
máis preciso: atender aos
pacientes e evitar que enfermen. Para iso, a organización
sanitaria conta con dúas subsistemas, a Atención Primaria
e a Atención Hospitalaria e
precisamente é aí onde se
concreta un dos maiores
retos do noso sistema sanitario: articular adecuadamente
estes dous grandes sistemas
de especialización.
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oamente nos
hospitais do
Servizo
Galego de Saúde
traballan un total de
27.000 persoas. En case
tódalas cidades, os
hospitais son as
empresas con maior
número de traballadores
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Agora ben, o que determina
que un sistema sanitario sexa
público ou non, non é a forma
de xestionar os recursos, senón
a forma de financiar o sistema.
Sinalo isto para que cando discutamos de aspectos de xestión do sistema, xestión que
pode facerse baseada en fórmulas de dereito administrativo
ou ben con fórmulas de dereito
privado, non o confundamos
coa privatización ou non, do sistema sanitario. En Galicia,
durante esta lexislatura, suprimíronse
as
Fundacións
Sanitarias que xestionaban
algúns hospitais comarcais e os
servizos de radioterapia, radiodiagnóstico e cirurxía cardíaca
do área de Vigo. Con esa decisión homoxeneizáronse os
métodos de xestión do Sistema
Sanitario Galego; mentres
tanto, noutras Comunidades
como Madrid, A Rioxa, Valencia
e Murcia, como as máis significativas, avánzase na dirección
inversa, é dicir, cara a modelos
de xestión de dereito privado;
pero, o sistema sanitario desas
Comunidades é igual de público que o de Galicia. Así pois,
neste aspecto, o que cabe discutir é se unha forma de xestionar é mellor ou peor que outra;
pero iso, como dicía, non é o
mesmo que discutir de sanidade pública ou sanidade privada.
Ao meu entender, o dereito
administrativo sobre o que se
sustenta o sistema de xestión
tradicional, quedouse obsoleto
en moitos aspectos decisivos.
Como desde as administracións públicas non se avanzou
con firmeza en modificacións
importantes do dereito adminis-

trativo, o risco de deixalo de
lado e adoptar fórmulas de
dereito privado en forma de
Fundacións, empresas públicas
ou outras entidades, é francamente elevado. Que estas formas de xestión privada sexan
instrumentos para avanzar cara
á privatización da sanidade
pública, non é obxecto de discusión neste artigo; pero o que
non se pode negar tampouco é
que o sistema actual de xestión
pública adoece de carencias
relevantes que afectan, de
forma negativa, á xestión dos
recursos humanos.
Soamente nos hospitais do
Servizo Galego de Saúde traballan un total de 27.000 persoas. En case tódalas cidades, os
hospitais son as empresas con
maior número de traballadores:
5000 na Coruña, 4800 en
Santiago e outros tantos en
Vigo, á beira dos 3400 de
Ourense, por sinalar os centros
que concentran o número
maior. Eses datos, ademais,
teñen unha peculiaridade: a
metade do persoal son médicos
e enfermería. É dicir, persoal
altamente cualificado; e case
unha cuarta parte son médicos.
Se a este dato de cualificación,
engadímoslle que os recursos
tecnolóxicos que se utilizan son
dunha alta sofisticación, non
resulta nada precipitado soster
que, efectivamente, os hospitais son as entidades organizativas empresariais de maior
complexidade. Coñecementos,
alta tecnoloxía, impacto sociolóxico da enfermidade, son os
ingredientes deste gran desafío
que representan os hospitais
modernos.
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Os recursos económicos

que se moven ao redor desta
actividade son, obviamente moi
importantes: O capítulo retributivo rolda os 950.000.000 de
euros, os gastos en dotación e
materiais
sitúanse
nos
613.000.000 euros e ao consumo de farmacia van parar
201.000.000 euros. É dicir,
1.763.000.000 euros.
Tradicionalmente entendeuse a estas cantidades como de
gasto, cando en realidade nese
orzamento hai un gran compoñente inversor. É dicir, o sector
sanitario arrastra doutros moitos sectores, máis aló da industria farmacéutica. Hoxe en día,
ten tamén os desenvolvementos informáticos máis potentes,
a enxeñería máis avanzada en
torno ás máquinas de resonancia magnética nuclear, TAC,
sofisticadas válvulas cardíacas,

robots para as lesións medulares, riles artificiais, etc. E tampouco podemos deixar de citar
o consumo que xera de alimentos, lencería e mobiliario. Os
hospitais son, en fin, un sistema
de consumo e de produción de
riqueza de primeira orde.
Nos nosos hospitais, ademais, cada vez desenvólvense
máis liñas de investigación das
que cada vez con máis frecuencia derívanse patentes e produtos biolóxicos e técnicos que
son xeradores de riqueza.
Así pois, aos hospitais hai
que velos non soamente na
proxección asistencial, senón
como centros de xeración de
coñecementos e riqueza que
van máis aló da concepción
primitiva de centros nos que
soamente cúrase.
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A produción asistencial,
aínda que insuficiente para
satisfacer a demanda social,
é impresionante. Os datos
referidos ao ano 2007 indícannos que se efectuaron
3.805.965 consultas, realizáronse 168.673 intervencións,
estiveron ingresados 231.621
pacientes e foron atendidos
en urxencias 1.035.835 persoas; e toda esta actividade,
sobre unha poboación de
2.700.000 habitantes. Con
outra peculiaridade: a maior
parte destas patoloxías, son
tamén de moi alta complexidade: patoloxías tumorais,
afecciones cardíacas, transplantes de órganos e tecidos,
aténdense nos nosos centros
de forma rutineira, nun sistema realmente equitativo.
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A educación coma un servizo
público de calidade.
Unha utopía?
Mariano García González
Sº Xeral FETE-UGT Galicia

Ver a Educación como un servizo público é, a todas luces, irrenunciable e, ademais, que sexa
de calidade é un obxectivo imprescindible.
Todo o mundo defende, polo menos de palabra, que a educación sexa boa, mellore e loite por
conseguir ese halo de "excelencia" á que parece que debe aspirar calquera tipo de traballo hoxe
en día. Os problemas aparecen cando cada un dos que reivindican esa calidade poñen sobre a
mesa que se esconde debaixo da palabra "educación" e que se esconde debaixo da palabra
"calidade", utilizadas indistintamente por uns e por outros como se se tratara de termos de significado unívoco.

resume plasticamente o que
ao meu parecer o que se
debe defender sobre o
modelo de escola. De aí que
para falar de calidade non
basta con ter en conta só os
contidos dos currículos ou a
preparación académica dos
alumnos que rematen os
seus estudos, senón que hai
que avaliar os factores claves da educación: a función
que deben desenvolver os
traballadores do ensino, a
estrutura do sistema educativo, a participación da
comunidade educativa, o
compromiso político non só
de quen goberne senón de
todos os partidos políticos e
os grandes obxectivos da
escola democrática.

Un Estado descentralizado en materia educativa
Para ir desenvolvendo
todos eses factores un bo paso
foi e é ter un Estado descentralizado en materia educativa,
porque así se pode acercar
mellor a administración aos
cidadáns e fomentar unha san
emulación entre CCAA para
dotar aos seus cidadáns de
mellores servizos e, sobre todo,
porque permite recuperar a
identidade lingüística e cultural
dalgunhas desas CC.AA, como
é o caso da nosa.
A
nosa
Comunidade
Autónoma desenvolveu nos
anos da súa existencia unha
tarefa moi importante de articu-
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O

s defensores do
pensamento
único, aqueles
que pregoan a devastación
das diferenzas ideolóxicas,
para que poidan prosperar
mellor os seus intereses,
defenden que a educación é
un proceso neutral e técnico
dende o punto de vista político, tinxido ao sumo de branda relixiosidade, baleira de
sentido crítico. "Escolas eficaces" parece ser a consigna trala que se arremuíñan.
Como alternativa a esta concepción, a frase de Maroto,
Secretario Xeral de UGT en
1901: "Educar é educar. Hei
aí a obra revolucionaria, a
única obra revolucionaria"
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riscos e perigos nunha dinámica
na que o Estado vive inevitablemente asediado por forzas de
signo contrario. Neste delicado
campo da educación vense
detectando unha serie de problemas e de perigos para o futuro,
como:

DECEMBRO DE 2008

• Algúns están exacerbando
o particularismo en detrimento
dos elementos comúns de
identidade.
• A xestión da educación
española está sendo claramente asimétrica e descompensada.
• Transportouse mimeticamente
ás
Comunidades
Autónomas os mesmos vicios
e erros do sistema centralista,
xerando un novo policentrismo
en educación.

44
lación do seu propio espazo
institucional e tivo que “inventar”
a súa propia existencia, xa que
non había precedentes no noso
país do funcionamento do
Estado nos tres niveis (central,
autonómico e local) de maneira
xeneralizada.
O 1 de xaneiro do ano
2000 consumiuse o proceso
de transferencias de funcións
e servizos. Pechouse unha
etapa histórica de descentralización graduada, tanto universitaria como escolar e
abriuse outra nova, cualitativamente distinta, que consistirá en desenvolver un sistema educativo, que con pautas
de carácter constitucional e
estatutario, teña unha xestión
totalmente descentralizada.

Estou convencido que esta
descentralización pode facilitar a
participación democrática e favorecer a aproximación dos centros
de decisión aos órganos que
mellor coñecen os problemas
educativos e polo tanto chegar a
un sistema educativo de calidade.
Ese acercamento ao cidadán na
xestión dos temas educativos
debe levar xa á asunción de
maiores responsabilidades por
parte dos Concellos e da
Administración local.
Pese a isto, a experiencia destes anos de funcionamento desta
nova administración educativa
dinos que, aínda que funcionou
aceptablemente sen grandes
conmocións, si se cometeron
erros apreciables, e que a descentralización tamén coadxuva

•
As
comunicades
Autónomas esqueceron acercar o poder ás comunidades
de base territorial máis próximas ao cidadán: as corporacións locais.
• Non se corrixan as desigualdades territoriais en educación. O gasto por alumno e
ano é moi diferente, á baixa, na
nosa comunidade respecto
doutras do Estado.

Que se debe defender?
a) Que a cohesión social
de España, pase por un sistema
educativo común. Un sistema
que estableza unhas bases mínimas comúns e consesuadas e
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b) Que esta cohesión ten o
seu fundamento na solidariedade
interterritorial e interpersoal e que
todo isto se basea na igualdade
de oportunidades.
c) Que a solidariedade
interpersoal é tamén clave, a
política de becas de axudas ao
estudo e os programas de educación compensatoria deben
ter un carácter definitivo nas
posibilidades de futuro.
d) Un gran pacto pola
educación no que entremos
todos.
e) Uns orzamentos sen
condicións para os obxectivos
marcados.

Necesítase no futuro un
Ministerio de Educación pequeno
pero sólido, capaz de definir
mediante o amplo consenso, políticas de Estado en materia educativa. Esixir á Consellería de
Educación que interveña decididamente neste consenso e poñer
a Galicia a altura das outras
Comunidades.
Necesítase, en definitiva, un
xiro radical na política de supeditación da educación a intereses
partidistas e de mercado.

A educación no
século XXI
A reivindicación da educación como un dereito é qui-

zais o elemento que mellor
define as orixes de políticas
de esquerda. Somos herdeiros dunha longa tradición que
se perde na historia, que
coloca á educación como o
elemento transformador, o
elemento que modifica a orde
natural das cousas. Somos
herdeiros da heterodoxia,
daqueles que se negaron a
ser meros transmisores, dos
que fixeron avanzar a sociedade humana.
Vemos na educación o fundamento dunha sociedade
xusta e solidaria. A mellor e
maior inversión de futuro que
pode realizar esa sociedade.
Reivindico os comezos da liberdade, igualdade, solidariedade
e laicidade como base dunha
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que dean estabilidade ao sistema.
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concepción integral e con elas
unha reivindicación do dereito á
educación e a que este dereito
permita alcanzar unha educación de calidade para todos. Os
que veñen a continuación non
son máis que o desenvolvemento destes comezos fundamentais.

46

O dereito á educación
Nunha época non tan afastada reivindicar o dereito á educación equivalía a loitar pola creación de centos de miles de postos
escolares, a denunciar a miseria
salarial dos traballadores e traballadoras do ensino e a precariedade laboral da maioría deles, a esixir solucións básicas e urxentes
para o grave estado de abandono
e deterioro no que se atopaban
moitas das instalacións existentes, a reivindicar un pouco de
transparencia na maraña de decisións e de intereses creados dos
que utilizan a educación no seu
propio e exclusivo beneficio.
Queda moito por conseguir e
por iso non podemos estar satisfeitos, sobre todo cando algúns
dos problemas que aínda subsisten foron denunciados reiteradamente nos anos pasados, sen ter
encontrado o eco que merecían.
O dereito á educación, sen
embargo, encóntrase entre
aqueles que definen o Estado
de Benestar . Esta concepción socialdemócrata baséase na concepción de que
estes servizos públicos constitúen un conxunto que os
Estados democráticos consi-
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deran da súa directa responsabilidade, o cal se manifesta
en que os poñen ao abeiro
das leis do mercado, financiados a través dos impostos e
son obxecto dun consenso
básico de tódalas forzas políticas, para que non se vexan
afectados no seu núcleo
esencial pola orientación ideolóxica do goberno de quenda. Nos servizos públicos o
Estado non se limita a ser un
garante subsidiario dos mesmos senón o seu principal
valedor.

H

ai que defender
a educación
como un
servizo público e non só
como un servizo de
interese social.

A concepción neoliberal
pon en cuestión estes principios. Pretende contrapoñer
Estado de Benestar ao que
eles denominan Sociedade
de benestar. Unha sociedade
na que a iniciativa individual
substitúa á social ou colectiva, na que o mercado se converta non só no regulador das
relacións económicas senón
de todo o social, na que os
servizos públicos sexan cofinanciados polos cidadáns, na
que primen os impostos indirectos sobre os directos.

Ante todo isto, hai que defender a educación como un servizo
público e non só como un servizo
de interese social, e por iso debemos esixir que o Estado, e nas
súas
competencias
a
Comunidade Autónoma de
Galicia, sexan os primeiros responsables do mesmo.
Vivir en sociedade é convivir e a convivencia non é posible sen un conxunto de valores compartidos. En democracia, tales valores poden
resumirse na igualdade, a
tolerancia, o exercicio da
liberdade que respecte a dos
outros, a solidariedade e o
espírito crítico.
Por isto, a política de deterioro da escola pública é
tamén, á larga, unha política
de empobrecemento do país
dende o punto de vista democrático e competitivo. O
empobrecemento democrático alimenta subsistemas de
relación social baseados no
autoritarismo, o sometemento
e as respostas violentas aos
problemas, que afectan á calidade de vida de toda a sociedade; o deterioro na instrución trae consigo unha caída
na competitividade xeral do
país. Son estes dous grandes
obxectivos: a educación de
cidadáns e a de profesionais
competitivos, os que non permiten que os gobernos se
convertan en meros axentes
subsidiarios da educación.
Haberá que recordarlle ao
goberno unha e outra vez que
eses obxectivos da educación
son responsabilidade princi-
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pal do Estado democrático.
As institucións privadas non
teñen a obriga de converterse
nos responsables últimos da
saúde democrática e laboral
do noso país. Por isto, abandonar a educación á iniciativa
privada, a competitividade e o
poder adquisitivo das familias, é, no fondo, unha mostra
palpable do desinterese da
Administración por estes
dous aspectos básicos da
convivencia e o progreso.

A educación, fundamento dunha sociedade xusta e
solidaria

Por outra parte, nestes
anos aumentou considerablemente a poboación inmigrante, á que é necesario integrar.

47
Integrar, supón sumar a un
proxecto diversificado común
mantendo as propias peculiaridades persoais ou de grupos. Este elemental principio
elimina o risco de entendelo
como proceso de readaptación das minorías aos presupostos maioritarios, ao tempo
que escapa do confinamento
daqueles guetos. Pero esta
tarefa require de novos recursos orzamentarios, que tampouco existen.
A educación é considerada no
noso tempo, nos documentos e
textos legais que a definen, como
un camiño cara á igualdade e a
harmonía social.
Cando isto non ocorre así, e
por desgraza é demasiado fre-

cuente que non ocorra así, a
escolar é considerada un corpo
estraño polos responsables
políticos que, como ocorre nun
organismo vivo, intentan por
todos os medios expulsala ou,
se non poden, neutralizala.
Como non é posible concibir
unha sociedade moderna sen
sistema educativo, certos
gobernantes intentan neutralizar
os sistemas educativos na
medida que lles resultan molestos pola razón que fose.
Privatizar ou empobrecer a
escola pública non é nunca
unha decisión illada senón unha
manifestación máis do conxunto
de obxectivos políticos que perseguen a entrega da sociedade
en xeral á lei da ganancia, do
individualismo insolidario, da
xerarquización social.

DECEMBRO DE 2008

Entender a educación como
fundamento dunha sociedade
xusta e solidaria, como factor de
cohesión, de solidariedade e de
igualdade significa recoñecer, que
o capital humano, é dicir, os coñecementos e as competencias -o
saber facer- dos individuos son
considerados na nosa época
como un factor determinante do
progreso dos Estados, da competitividade das empresas e do porvir profesional dos cidadáns, de
tal maneira que só os países que
sexan conscientes da importancia
da educación como variable fundamental do seu propio progreso
estarán en condicións de facer
fronte aos retos que supón na
actualidade a interdependencia
económica e comercial, a globalización na que, queiramos ou non,
estamos inmersos.
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Unha educación nova
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Se algo debe caracterizar a
escola é a súa preocupación polo
futuro, dende unha visión dinámica transcender o presente,
aprender dos erros actuais e do
pasado e dedicármonos a construír un futuro que está por facer.

48

A educación constitúese
como un piar básico do Estado
do benestar. Debemos defender os conceptos de liberdade
e de calidade, aplicados á educación, pero sempre cun terceiro engadido, a equidade, que
inclúe a igualdade de oportunidades, e todo isto estruturado
arredor dos comezos de solidariedade e de cohesión social.
Non debemos aceptar que
calidade e igualdade sexan
incompatibles, máis aínda a
verdadeira calidade do sistema
conseguirase no momento en
que a equidade se consiga.
Claro que, se temos un
significativo fracaso escolar
que chega ao 30%, moi por
riba da media europea, se
non hai unha concepción
clara dun pacto educativo,
se cada partido político vai
polas súas propias vías e
ideoloxías, se nalgúns casos
retrasamos o desenvolvemento das leis, se na sociedade prima máis ter poder
económico que poder cultural, se prima máis a fotografía dunha inversión que se
venda ben ao coñecemento
popular que non coñecemento integral... podemos
falar dun sistema educativo
de calidade ou estamos a
falar dunha utopía?

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

13:48

Página 49

Educación infantil e primaria.
Etapas craves no éxito escolar
Milagros Blanco Pardo
Vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia

1

L

Polas razóns expostas, os
países membros da Unión
Europea están inmersos nun proceso continuo de mellora da calidade e da eficacia dos seus sistemas educativos. Dentro deste
proceso está a consecución de
cara ao ano 2010 dos obxectivos
marcados na chamada estratexia
de Lisboa. España, que se comprometeu firmemente a participar
neste proceso, ten dende a súa
perspectiva que acadar tres gru-

Coa fin de sentar as bases
que permitan facer fronte á
consecución dos obxectivos
citados e aos importantes
desafíos que a educación
española ten ante si, promul2
gouse a LOE . No título I
desta Lei establécese a ordenación das ensinanzas e as
súas etapas e recóllense as
características da educación
infantil e da educación primaria, etapas fundamentais na
consecución da equidade na

1 Informe 2006: Obxectivos Educativos e Puntos de Referencia 2010.
2 Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación.

poboación infantil e da calidade no sistema educativo.
Dende estas páxinas intentaremos achegar algunhas reflexións e algúns datos que axuden
a comprender a situación na que
se atopan as etapas de educación infantil e primaria no Sistema
Educativo Galego xa que, ambas
as dúas, son etapas cruciais na
consecución do éxito escolar .

A educación infantil
Aínda que a educación básica
e obrigatoria comeza no noso sistema educativo coa educación
primaria, etapa á que se incorporan os nenos e as nenas no ano
que cumpren seis anos de idade,
o inicio da escolarización de
carácter voluntario comeza para a
maior parte dos afectados moito
antes desa idade; realízase co
acceso á educación infantil. Esta

49
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ograr que todos os
cidadáns
poidan
recibir unha educación e unha formación de calidade sen que ese ben quede
limitado a uns poucos é un factor esencial para elevar o grao
de cohesión social e para asegurar o arraigo dos valores
democráticos. Á súa vez, constitúe un elemento fundamental
para o desenvolvemento do
emprego e da economía.

pos de obxectivos de especial
relevancia. O primeiro destes
grupos está relacionado co
aumento da escolarización en
idades temperás e nas ensinanzas pos obrigatorias; o segundo
refírese aos que propoñen favorecer o éxito de todo o alumnado na
ensinanza obrigatoria, e o terceiro
e último aglutina os que impulsan
a aprendizaxe ao longo da vida, a
cidadanía, a igualdade de oportunidades e a cohesión social.
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etapa está organizada en dous
ciclos que responden, dende a
posta en vigor da LOE, a unha
intencionalidade educativa e que
obriga aos centros a contar dende
o primeiro ciclo cunha proposta
pedagóxica específica.
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A escolarización en idades
temperás constitúe un dos
factores máis determinantes
para a socialización do neno
e para o desenvolvemento
das súas capacidades psicolóxicas, emocionais e sensoriais, entre outros aspectos, o
que contribúe de forma determinante á formación da súa
personalidade .
Ao mesmo tempo, axuda a
detectar de forma precoz as
necesidades educativas de
atención específica, incidindo
nos aspectos que deben ser
observados e reforzados en
cada caso xa que se trata dunha
etapa na que se dá un coidado
educativo individualizado.
Queremos destacar tamén
a relación directa que existe
entre os resultados educativos de maior calidade e o
feito de que o alumnado fora
escolarizado en idades temperás, con anterioridade ao
inicio da escolarización básica obrigatoria.
Así mesmo, hai que contar
co valor social que está implícito na escolarización a idades temperás, ao facilitar a
continuidade laboral dos pais
e, en especial, das nais que
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non teñen porque abandonar
o mundo produtivo despois
da maternidade.
As ideas ata aquí expostas
xustifican por si soas o extraordinario valor da educación infantil
para lograr a mellora dos resultados educativos do alumnado ao
longo da súa escolarización posterior e a grande importancia que
a mesma ten para o logro de
maiores cotas de equidade social
a través do sistema educativo.

O curriculo na
educación infantil
Un asunto pendente
A Lei orgánica 2/2006, de
3 de maio, de educación
(LOE) ordenou a etapa en
dous ciclos. O primeiro abrangue ata os tres anos de idade
e o segundo dende os tres
ata os seis. Destaca pola súa
importancia o feito de que os
dous ciclos posúan un carácter educativo, o que debe
conducir á Administración
educativa a plasmar nos seus
currículos propostas pedagóxicas homoxéneas.
O calendario de aplicación da
Lei estableceu que as ensinanzas
do primeiro e segundo ciclos de
educación infantil deben ser
implantadas no curso 2008/2009
polo que o MEC publicou no 2006
o Decreto de ensinanzas míni3
mas que afectan ao segundo
ciclo. A aprobación dos contidos

educativos do primeiro ciclo
correspóndelles en exclusiva ás
administracións educativas autonómicas. O mesmo ocorre cos
requisitos que deben cumprir os
centros que impartan este primeiro ciclo, referidos á relación numérica entre alumnos e profesor, ás
instalacións e ao número de postos escolares.
A norma establece a necesidade de que nos dous ciclos se
atenda progresivamente o desenvolvemento afectivo, motor e
os hábitos de control corporal, así
como as manifestacións da
comunicación e a linguaxe, as
pautas elementais de convivencia, a relación social e o descubrimento das características do
contorno. Hai que resaltar tamén
a necesidade de que os nenos e
as nenas elaboren unha imaxe
positiva e equilibrada de si mesmos e adquiran os niveis adecuados de autonomía persoal.
Unha vez editado o Decreto
de mínimos desta etapa polo
MEC, a Consellería de
Educación e Ordenación
Universitaria da nosa comunidade, no uso das súas atribucións,
elaborou
o
“Anteproxecto de decreto que
regula as ensinanzas da educación infantil na Comunidade
Autónoma de Galicia”. Este,
ditaminouse no Consello
Escolar de Galicia, órgano consultivo en materia educativa, o
tres de outubro do mesmo ano
pero, ao remate do curso escolar, aínda non está aprobado
polo Consello da Xunta.

3 Real decreto 1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo

ciclo de educación infantil.

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

13:48

Tralas reflexións anteriores, volvemos ao currículo
galego de educación infantil
aprobado
no
Consello
Escolar cun altísimo grao de
consenso. No preámbulo do
Anteproxecto que o recolle
podemos ler “a pretensión de

garantir unha educación
común ao conxunto da poboación e asegurar unha educación non discriminatoria que
considere as posibilidades de
desenvolvemento do alumnado, calquera que sexan as
súas condicións persoais e
sociais: capacidade, sexo,
raza, lingua, orixe sociocultural, crenzas e ideoloxía,
mediante o exercicio de
actuacións positivas ante a
diversidade do alumnado”.
Resaltamos este parágrafo
polo interese que en nós
esperta o tratamento da equidade nesta etapa que, como
se pode comprobar no parágrafo extraído do currículo, é
moi salientable.
Queremos destacar tamén
que no mesmo documento se
cita a necesidade de que os
centros establezan fórmulas
organizativas que potencien a
participación das nais e pais
na educación dos seus fillos,

aspecto que consideramos
imprescindible para a educación en xeral e, en especial,
para a dos máis pequenos.

A educación infantil e
os obxectivos
europeos para 2010:
A posición de Galicia
con relación ao resto
do Estado
A escolaridade no segundo
ciclo de educación infantil atópase
no sistema educativo español nun
lugar moi avantaxado con respecto ao resto dos países da OCDE.
Por esta razón o Programa
Nacional de Reformas centrou a
súa actuación no primeiro ciclo da
etapa, fixando para 2010 unha
taxa neta de escolarización superior ao 30%.
Dos datos avance que constan nas Estatísticas da Educación
en España, no curso 2006/2007,
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A
Consellería
de
Educación e Ordenación
Universitaria, como órgano
responsable dos contidos
educativos e dos requisitos
que teñen que cumprir os
centros de primeiro ciclo
(LOE, art. 14.7 e 6.4), realizou o seu traballo de deseño
do currículo con celeridade
(entrou no Consello Escolar a
finais de agosto do 2007)
pero, na nosa comunidade, o
primeiro ciclo de educación
infantil non depende de educación, senón da Secretaría
Xeral de Igualdade. Por esta
razón ambas as dúas administracións teñen que facer
un esforzo de coordinación e
consensuar as políticas educativas a seguir neste ciclo. É
necesario que o fagan xa que
os recursos, de por si sempre
limitados, teñen que ser
investidos co maior grao de
transparencia e equidade.
Debemos recordar que os
maiores investimentos derivados da aplicación da LOE
para esta etapa céntranse no
aumento das prazas no primeiro ciclo e no logro da
plena gratuidade no segundo
ciclo ao remate do prazo de
aplicación da Lei. Polo tanto,
os recursos que proveñan do
MEC para este ciclo teñen
que atender estas dúas necesidades.

Página 51

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

DECEMBRO DE 2008

a taxa neta de escolarización no
primeiro ciclo da educación infantil, en centros dependentes das
administracións educativas, sitúase no 18,0% e, no segundo ciclo,
no 97,5%.
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Na nosa Comunidade,
segundo datos recollidos en fontes diferentes, a cobertura de prazas públicas nos últimos tres anos
no primeiro ciclo da educación
infantil pasou do 11,3% ao
4
17,4% , é dicir, aumentou seis
puntos, aproximándonos deste
xeito á media española. Non obstante, vemos que queda moito
por facer para acadar o obxectivo
que propón o Programa Nacional
de Reformas.
Con relación ao segundo
ciclo, os datos son moito máis
favorables. Así, no momento
actual, o 99,36 % de rapaces
e rapazas de 3 anos están
escolarizados e en 4 e 5
5
anos chega ao 100% .
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Educación primaria
O primeiro curso obrigatorio comeza no noso sistema
educativo nesta etapa e
remata co derradeiro curso de
educación secundaria. En
total, abrangue dez cursos
que, polo regular, coinciden
na vida dos escolares de seis
ata dezaseis anos.
7

A finalidade desta etapa é
proporcionar a todos os
nenos e as nenas unha educación que permita afianzar o
seu desenvolvemento persoal
e o seu propio benestar,
adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, á
lectura, á escritura e ao cálculo, así como desenvolver
habilidades sociais, hábitos
de traballo e estudio, senso
artístico, creatividade e afectividade.

Fonte: CEOU. Secretaría Xeral. Estatística de ensino non universitario.

4

5

6

7

8

Nesta etapa é de especial
transcendencia que a solución
dos problemas de aprendizaxe
que se poidan evidenciar sexan
tratados de forma inmediata coa
fin de que as carencias non se
vaian incrementando de forma
acumulativa e se dificulte a súa
resolución. As medidas de apoio
e reforzo individualizado deben
adquirir un papel predominante
no noso sistema educativo e,
dado que en Galicia posuímos
unha rede importante de orientadores situada nos propios centros
educativos, non hai razón para
que isto non sexa así .
Diferente situación ocupan
na nosa comunidade os servizos de orientación específica e
profesional. Aínda que nos últimos anos a Administración
educativa fixo un esforzo importante dotando estes servizos de
persoal, o número é a todas
luces insuficiente. Así se recolle
no último informe do Consello
8
Escolar de Galicia . Estes servizos son de suma importancia
para a diagnose dos nenos e
nenas que presentan patoloxías complicadas. Por esta razón,
no informe citado demándase
da Administración educativa un
reforzo complementario en
canto ao número de orientadores e á ampliación do número
de centros.
Aínda que non temos
datos para coñecer a importancia e a orixe dos problemas, si sabemos que nesta

Periódico profesional Escola Española, 3 de xullo 2008.
Unidade de Estatística. Subdirección Xeral de Servizos Informáticos.
Datos e cifras do ensino non universitario. Galicia curso 2007/2008. Estimacións.
LOE, art. 16.2
Informe o estado e a situación do Sistema Educativo en Galicia. Cursos 2002/2003/2004/2005.
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9

9

En definitiva, nesta etapa
a función titorial e a función
asesora
son
elementos
imprescindibles xa que se
precisa diagnosticar e aplicar
medidas segundo as necesidades de cada quen. Á súa
vez, hai que facer un seguimento puntual do que lle
acontece a cada criatura tanto
dentro coma fóra da aula.

va galega publicou o Decreto polo
que se establece o currículo de
ensinanza primaria en xullo do
11
2007 .
Entre as novidades máis
salientables deste Decreto
pódense destacar:
1. A incorporación nun dos
cursos do terceiro ciclo da
etapa da área de Educación
para a cidadanía e os dereitos
humanos.
2. A inclusión no currículo
das competencias básicas.

Aspectos curriculares
máis destacados
No curso 2006/2007 aprobou10
se o Decreto de mínimos onde
se establecían as ensinanzas da
educación primaria para todo o
Estado. A Administración educati-

3. A avaliación diagnóstico.
4. A incorporación do proxecto lector.
5. O plan de introdución das
tecnoloxías da información e
comunicación.

Informe sobre o estado e situación do Sistema Educativo. Curso 2006/2007. Consello Escolar do Estado.

10

11

coordinación co profesorado
doutros ciclos e do propio e
para a relación coas familias.

Real decreto 1513/2006, do 7 de decembro.
Decreto 130/2007, do 28 de xuño.
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etapa se detectan anomalías
no tránsito da educación
infantil á educación primaria,
xa que ambas as dúas etapas
están sustentadas en postulados non sempre coincidentes,
existindo diferenzas apreciables que algúns alumnos non
sempre asimilan de maneira
apropiada. Mentres que na
etapa de educación infantil
predominan na acción pedagóxica os enfoques globalizadores e os estilos de ensinoaprendizaje baseados no
construtivismo, na educación
primaria priman os enfoques
disciplinares e as formas de
aprender e ensinar baseadas
en modelos transmisivos.
Estas disfuncións comportan
a necesaria adaptación do
alumnado que chega á etapa
con experiencias de aprendizaxe moi diferentes e tense
que adaptar a novos modelos. Para evitar estes problemas é preciso impulsar a
coordinación do profesorado
de educación infantil co do
primeiro ciclo de educación
primaria e, o do derradeiro
ciclo de primaria co de educación secundaria pois, aínda
que pareza estraño, o problema vólvese repetir no tránsito
entre estas etapas, xa que na
nova etapa danse modelos
didácticos moi disciplinares e
as persoas titoras teñen un
perfil moi diferente. A figura
da titora ou a do titor é fundamental para o seguimento do
alumnado, do traballo de

DECEMBRO DE 2008
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A relación de competencias
básicas recollidas no currículo de
primaria son: 1. competencia en
comunicación lingüística, 2. competencia matemática, 3. competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico, 4. tratamento da información e competencia dixital, 5. competencia
social e cidadá, 6. competencia
cultural e artística, 7. competencia
para aprender a aprender e 8.
autonomía e iniciativa persoal.

Con relación á educación
para a cidadanía queremos subliñar que na nosa comunidade se
implantará por vez primeira no
curso 2008/2009 e se fará no último curso desta etapa. Esta área
constitúe un paso importante cara
a converxencia con Europa en
materia educativa xa que na
maioría dos países do noso contorno xa a teñen incluída co
obxectivo de paliar déficits democráticos. A inclusión desta materia
levantou certa polémica nalgunhas comunidades onde algunhas
familias presentaron ante as súas
respectivas administracións educativas o que deron en chamar
“obxección de conciencia” aducindo que os contidos da materia ían
en contra da súa propia moral.
Pois ben, dende aquí invitamos a
ler o currículo para comprobar
que os tres bloques nos que está
dividida esta área soamente fan
referencia á construción da propia
identidade e da identidade e o
compromiso social. Ata o momento na nosa comunidade non xur-

diu esta polémica e polo ben da
nosa educación esperemos que
non se produza.
Dende aquí queremos
salientar que as competencias básicas se introducen
por vez primeira no noso
ámbito curricular e que se fai
por recomendación da Unión
Europea que precisa ter parámetros afíns nos sistemas
educativos que dela dependen xa que ten que homologar títulos e facilitar a mobilidade territorial dos seus cidadáns. No concepto de competencias básicas pódense
incluír tanto os saberes ou
coñecementos teóricos, as
habilidades e coñecementos
prácticos e as actitudes ou
compromisos persoais. A súa
importancia deriva da súa
contribución á capacidade
das persoas para analizar,
comprender e resolver problemas da vida cotiá.

En cada área do currículo
inclúense referencias explícitas ao redor da súa contribución a aquelas competencias
básicas ás que se orienta en
maior medida, servindo os criterios de avaliación de referencia para valorar o progreso
na súa adquisición.
Como a súa incorporación
é moi recente, a experiencia
do traballo por competencias
non está avaliada, pero cremos que para o seu desenvolvemento a didáctica ten
que dar un cambio importante. Imponse esquecer a disciplina e entrar no traballo a través de proxectos globalizadores ou multidisciplinares.
Este cambio poderase
apreciar cando se realice a
avaliación externa do alumando, que como recordarán
enunciamos como outra das
novidades deste currículo.
Esta avaliación, seguindo as
prescricións recollidas na
LOE, realizarase ao rematar o
segundo ciclo de primaria,
pois considérase que é neste
momento cando se poden
adoitar as medidas de mellora
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necesarias. Terá carácter formativo e orientador coa fin de
colaborar na análise dos procesos de aprendizaxe de
cada alumno. Tamén recaerá
sobre os procesos de ensinanza de cada centro.

Cremos que os resultados
desta avaliación non se
deben facer públicos, coa fin
de evitar a creación de clasificacións de centros que máis
que axudar a solucionar os
problemas detectados sirvan
para establecer centros de
primeira categoría fronte a
outros con máis dificultades.
Por último destacaremos
neste apartado a incorporación no currículo galego do
Plan lector e o Plan TIC.
Ambos os dous terán que se
incorporaren no proxecto

educativo dos centros e integrarán todas as actuacións
que se desenvolverán nos
centros con relación ao
fomento da lectura e da escritura e ao uso activo das tecnoloxías da información e da
comunicación.

A educación primaria e
os obxectivos europeos
para 2010: a posición
de Galicia
Tralo
relanzamento da
“Estratexia de Lisboa”, despois do
Consello Europeo celebrado na
primavera de 2005, o obxectivo
para a educación primaria cifrouse en elevar as taxas de idoneidade (correspondencia da idade do
alumno e o ano académico que
cursa) ata situalas por enriba do
95% ao remate da etapa.

grafes:
• Fomento da adquisición
por parte dos alumnos das
competencias básicas que
aseguran as futuras aprendizaxes.
• Detección das dificultades de aprendizaxe tan axiña
como se produzan e intervención en cada caso coas
medidas de reforzo e mecanismos de apoio oportunos.
• Fortalecemento das
ensinanzas de idiomas.

A seguinte gráfica recolle a
evolución da taxa de alumnado
que supera o ciclo correspondente ao longo dos oito últimos anos.

• Atención á diversidade
dos alumnos como principio
e adaptación da ensinanza ás
súas características e necesidades. Asemade, no conxunto da ensinanza básica atenderase o alumnado que presente necesidades educativas especiais e asegurarase
a súa non discriminación e a
igualdade efectiva no acceso
e na permanencia no sistema
educativo.

Para mellorar os resultados
da educación primaria en España
realizouse un Programa Nacional
onde aparecen os seguintes epí-

• Fomentarase a igualdade
entre homes e mulleres, incluíndo transversalmente este
principio no ensino.

Fonte: CEOU. Secretaría Xeral. Estatística de ensino non universitario.
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Diciamos que o traballo
por competencias se apreciará cando se realice a avaliación externa xa que, ao igual
que ocorre nas probas de
Pisa (programa de avaliación
que mide o rendemento do
alumnado de 15 anos en función duns indicadores establecidos e recoñecidos internacionalmente) as cuestións
estarán formuladas de forma
que para resolvelas se teñan
que poñer en práctica, ademais dos coñecementos teóricos, as actitudes e as habilidades persoais, é dicir, as
competencias básicas. No
momento actual a nosa
comunidade está traballando
co Instituto de Avaliación do
MEC na elaboración dos protocolos de actuación.
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Medidas para o desenvolvemento destes epígrafes atópanse recollidas no Real decreto
130/2007, do 28 de xuño polo
que se establece o currículo de
educación primaria na nosa
comunidade, pero é que ademais, ao longo destes últimos
cursos e a maioría das veces
en colaboración co Ministerio
de Educación, Política Social e
Deporte, fóronse desenvolvendo programas para mellorar o
éxito escolar. Tal é o caso do
programa PROA ou do
Programa de mellora do éxito
escolar que vai dirixido ao
alumnado do 3º ciclo de primaria. Estes programas engloban
actuacións dirixidas a centros
ou a centros e concellos da
comunidade autónoma que
presenten un plan de actividades que incidan na mellora da
aprendizaxe, na motivación do
alumnado e nunha maior implicación das familias no proceso
de ensinanza-aprendizaxe.
No que se refire ao ensino de
idiomas cabe sinalar que na nosa
comunidade tamén se están a
facer esforzos importantes. Así,
existen programas que permiten
a anticipación da primeira lingua
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estranxeira dende os tres anos,
campamentos de verán de inmersión en lingua estranxeira e profesorado facendo formación no
estranxeiro.
Ao noso parecer ten
tamén moita importancia á
hora da adquisición das competencias básicas o Plan de
mellora das bibliotecas escolares que pretende a implantación dun modelo de biblioteca escolar concibida como un
centro de recursos de lectura,
información e aprendizaxe.
Unha biblioteca que facilite o
uso de fontes documentais
diversas para o tratamento
dos contidos curriculares, que

integre plenamente as TIC,
que participe activamente no
deseño e práctica do proxecto lector de centro e que favoreza o seu uso por parte de
toda a comunidade educativa.
As dificultades para acadar os
retos marcados na estratexia de
Lisboa son grandes pero como se
puido observar na táboa
Evolución das taxas de alumnado
promocionado a situación da que
parte Galicia é bastante aceptable. Esta situación, acompañada
dos plans de mellora que vimos
de describir, cremos que farán
posible o éxito da nosa comunidade nesta primeira etapa de ensino
obrigatorio.
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A educación en Galicia: motor do
cambio
Guillermo Meijón Couselo
Portavoz de Educación do Grupo Parlamentario Socialista.
Secretario de Educación da CENG do PSdeG-PSOE

Neste artigo preténdese realizar unha exposición do que significou o goberno do cambio no
sistema educativo de Galicia, nomeadamente no sistema educativo público. Un resumo, a modo
de panorámica, no que pretendo resaltar aquelas actuacións que entendo máis relevantes da
actual Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e que, necesariamente, por razóns
de espazo cometerá a inxustiza de esquecer outras que, con total seguridade, non terán menor
relevancia para os seus protagonistas. Vaian a eles, e por adiantado, as miñas desculpas.
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Unha sociedade galega
que en xuño de 2005 colocaba como Presidente da Xunta
de Galicia a Emilio Pérez
Touriño, nunha clara afirmación do gran cambio que este
país necesitaba. Un gran
cambio que, en perfecta
coherencia co programa elec-

toral comprometido, implicaba que a educación tiña que
constituírse como o seu principal motor.
“Xogámonos o futuro na
educación máis ca en ningún
outro terreo”. Esta frase era
pronunciada por Emilio Pérez
Touriño no seu discurso de
investidura o 27 de xuño de
2005, e seguía dicindo:
“Se hai algún terreo no que
estarei disposto a facer esforzos
especiais, será na mellora do sistema educativo. Simplemente,
porque considero que é o diñeiro
mellor gastado e o investimento
máis rendible para o meu país”.
Educación quedaba así
nidiamente
referenciada
como un das liñas básicas da

acción do novo goberno. A
Conselleira de Educación,
Laura Sánchez Piñón, na súa
primeira comparecencia no
Parlamento de Galicia concretaba os tres eixes estratéxicos fundamentais a desenvolver por parte da súa consellería:
1. O cumprimento estrito do principio de igualdade
de oportunidades. A nosa
aposta polo principio de igualdade de oportunidades materializarase no compromiso
dos poderes públicos coa
educación –en especial, co
ensino público–.
2. A procura dunha sólida e consensuada valoración
social do feito educativo a
partir dun sistema de ensino

DECEMBRO DE 2008

“

A educación e o primeiro factor de progreso individual e social”,
así figuraba no programa electoral co que os socialistas nos presentamos ás eleccións autonómicas do ano 2005. Un programa
electoral no que se indicaba con
claridade que a educación e a
innovación constituían para nós o
“camiño de futuro” dunha sociedade galega con “dereito a
soñar”.
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do máis alto nivel de calidade,
que garanta o benestar
social, físico e económico da
sociedade.

acadar a perspectiva necesaria.
De este modo, os indicadores
reseñados cobran o seu verdadeiro valor.

3. A atención ao novo
papel que o sistema público
de educación debe cumprir
na sociedade do coñecemento, a partir da consideración
de que, no marco socioeconómico actual, o coñecemento, a creatividade e a innovación son os piares básicos
dunha sociedade moderna e
igualitaria.

O gasto público en educación en Galicia nos últimos
catros anos –por non remontarnos a épocas máis pretéritas- do último mandato do
Partido Popular sufriu unha
redución do 4,80% ao 4,10%
respecto do PIB. Namentres, a
media española estaba arredor
do 4,60%, e a media europea
sobre o 5,50%. Para que nos
fagamos unha idea, a baixada
nos dous últimos anos da taxa
do PIB do 4,5% -ano 2003- ao
4,10 –ano 2005- representou
unha perda de 280.000.000 de
euros no sistema educativo
galego.

Un esforzo
orzamentario sen
precedentes
Na xa referida primeira comparecencia no Parlamento de
Galicia, a Conselleira de
Educación
e
Ordenación
Universitaria amosaba un compromiso do Goberno que se
reflectía nidiamente nos seus primeiros orzamentos, anunciando
un crecemento efectivo na súa
área dun 9,2%. Cifra esta que
cobra o seu verdadeiro valor
cando a referenciamos co crecemento medio da última lexislatura
do PP, o 4,9%. É dicir, nos primeiros orzamentos do novo goberno
a Consellería de Educación practicamente duplicaba as taxas de
crecemento do anterior goberno.
Pero facer un balance do realizado nos pouco máis de tres
anos da actual lexislatura non é
tarefa fácil. É un labor que necesariamente debe contar cunha
referencia aos gobernos do
Partido Popular para poder así

Investíase menos, e investíase mal. A taxa de incremento orzamentario para o
ensino público, na etapa obrigatoria, medraba entre o
2,5% e 4,3%. Pola contra, o
financiamento do ensino privado movíase entre o 8,4% e
o
9,7%. A Formación
Profesional caracterizábase
por unha deficiente planificación, desaxustes entre a oferta, as expectativas do alumnado e a oferta laboral. O
mesmo panorama se vivía na
universidade. O gasto por
alumno no ano 2005 era de
3.300 €, cando en España a
cifra era de 6.000 € e o prometio do entorno europeo
chegaba aos 9.000 €. Por non
falar do gasto en I+D+i, cun
investimento un 20% e un
50% inferior á media española e a europea.

O Consello Escolar de Galicia
no seu Informe “Avaliación e
Estado Actual do Sistema
Educativo en Galicia 2002-05”
afirmaba o seguinte:
“Cómpre, xa que logo, corrixir
esta situación e facer un esforzo
investidor moi considerable, co fin
de evitar esta baixa posición relativa de Galicia [respecto de
España e de Europa]”.
Xa que logo, non debe
estrañarnos que a actual
Conselleira de Educación e
O.U. pronunciase estas palabras na súa primeira comparecencia ante o Parlamento:
“A continuada redución do
orzamento educativo, sufrida en
Galicia e no Estado durante os
gobernos conservadores, teñen
provocado un afastamento
espectacular das medias europeas, que cómpre corrixir no menor
tempo posible, como factor fundamental da calidade educativa”.
E non só foron palabras,
os orzamentos de 2006, 2007
e 2008 comprometeron para
esta Consellería un incremento do 25,85% respecto do ano
2005. A cifra xa é significativa
por si mesma, pero cobra
máis sentido na comparación.
De seguir co incremento
medio realizado polo PP nos
últimos
catro
anos
a
Consellería de Educación
contaría, só no ano 2008, con
aproximadamente
190.000.000 de euros menos
no seu orzamento. Máis de
400.00.000 de euros se falamos da perda acumulada no
período 2006-08.
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Pero os orzamentos non
cobran valor en si mesmos, compre non só gastar, senón gastar
ben, no camiño dun sistema educativo público eficaz e eficiente,
no camiño da equidade e da
igualdade, cuestión que, dende a
miña perspectiva persoal, entendo que se está a facer. E para

avalar esta afirmación paso a indicar o que entendo como os logros
máis relevantes.

Programa de
gratuidade dos libros
de texto
A implantación do “Programa
de gratuidade de libros de texto e
materiais curriculares” foi a primeira gran medida implementada
pola Consellería de Educación.
Unha actuación que no curso
2007-08, e produto dun grande
esforzo orzamentario, conseguía
facer efectiva a gratuidade dos
libros de texto en toda a ensinanza obrigatoria. Unha medida que
ademais foi a máis valorada no
seu día pola sociedade galega.

Un programa que representa
un costo medio de 200€ por alumno/a e que no conxunto de Galicia
beneficia actualmente a 167.000
familias e aos 217.000 estudantes dos distintos cursos do ensino
obrigatorio. Dos 5 millóns de
euros que investía o Partido
Popular no último ano do seu
mandato neste apartado, pasouse aos 26 millóns do actual curso
2008-09.
Sen dúbida unha das medidas que máis contribúen a que a
chamada “volta ao cole” en
Galicia sexa máis barata que no
resto das CCAA, segundo informes
independentes
das
Asociacións de Consumidores.
Unha medida que ademais implicaba a colabora-
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Outra cuestión que serve
para valorizar ese incremento
do 25,85% é que teñamos en
conta que no programa electoral do PSdeG-PSOE falabamos dun 20% nos catro anos
da lexislatura. Tan só en tres
anos tense superado sobradamente o compromiso inicial
e podemos prognosticar que
ao final do mandato estaremos a falar dun incremento
entorno ao 30%.
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ción do profesorado como
participante da xestión, profesorado que entendeu a
importancia desta medida e o
aldabonazo que implicaba
ante a cidadanía. Pero tamén
un profesorado que realizou
suxestións de mellora na xestión que actualmente se están
a implantar e a avaliar.
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Servizos
complementarios no
sistema educativo
público
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modo de entender o compromiso coa educación pública.
A todos nos consta a complexidade que representa
organizar o servizo de
Transporte Escolar. A dispersión poboacional de Galicia
queda patente ante o dato de
que a nosa comunidade
alberga a máis da metade
dos núcleos poboacionais do
territorio español. Pero esa
mesma constatación debe
implicar o recoñecemento da
necesidade de optimizar o
seu funcionamento.

Os servizos complementarios resultan dunha importancia relevante no sistema educativo. O seu obxectivo non é,
nin máis nin menos, que contribuír a que os nosos alumnos e alumnas teñan igualdade de oportunidades. Son, xa
que logo, elementos imprescindibles na implementación
no sistema educativo público
do principio de equidade, ao
mesmo tempo que contribúen
á conciliación entre a vida
familiar e laboral.

O Real Decreto 443/2001
sobre condicións de seguridade
no transporte escolar, indicaba
as liñas de transporte que tiñan
obriga de contar con acompañante escolar e indicaba como
fecha tope xuño de 2008. O
Partido Popular entre os anos
2001 e 2005, unicamente foi
quen de implementar con
acompañante 69 liñas de transporte. Isto quere dicir, que en
catro anos apenas completaron
o 4% do total de rutas que
necesitaban desta figura.

O Partido Popular nunca
apostou pola mellora cuantitativa, e moito menos cualitativa, dos servizos complementarios. Non só as partidas
orzamentarias eran escasas,
senón que moitas veces non
se esgotaban e se transferían
a outros conceptos.

Pola contra, o novo goberno, en abril de 2007, xa tiña o
100% desas liñas de transporte coa figura de acompañante escolar. En pouco máis
de ano e medio se pasaba de
69 a 2102 rutas, e con máis
dun ano de antelación do
prazo legal establecido.

Transporte escolar.A implementación da figura de acompañante escolar é
un bo exemplo do distinto

Unha medida que representa un costo anual de 15
millóns de euros, pero que
sen dúbida aporta maiores
cotas de seguridade no trans-

porte e, ademais, permite que
por primeira vez os nenos/as
de tres anos puideran ser
transportados e, deste modo,
acceder
á
etapa
de
Educación Infantil, cuestión
nada menor en materia de
igualdade de oportunidades
como antes indicabamos.
Comedor Escolar.Respecto dos comedores
escolares, o actual goberno ten
dado sobradas mostras da súa
intención de apostar pola súa
extensión no sistema educativo
público. Como indicador de
referencia dicir que, en tan só
tres anos, incrementouse o
número de comensais nun 33%
respecto do curso 2004-05.
Pasouse así de 45.000 a
61.000 usuarios/as. Non está
de máis recordar que nos últimos catro anos do PP o incremento de comensais foi de apenas un 2%.
Un
compromiso
que
tamén tivo o seu reflexo orzamentario en concepto dos
gastos de funcionamento,
como ben se reflicte no incremento dun 50% desta partida
no ano 2008 respecto da do
ano 2004.
Ademais, para creación e
mellora das instalacións
investíronse 5,5 millóns de
euros. Sendo así que, hoxe
en día, 3 de cada 4 CEIPs
dispoñen de comedor escolar
a disposición do alumnado.
Por certo, habilitouse
tamén, e por primeira vez,
unha liña de axudas para as
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Apertura de Centros fóra
do Horario Lectivo.O Programa de Apertura
de Centros fóra do Horario
Lectivo é unha iniciativa posta
en marcha pola actual
Consellería de Educación. A
súa finalidade non é outra
que a optimización do uso
dos centros escolares e o
apoio a iniciativas que posibiliten o desenvolvemento de
actividades extracurriculares.
A conciliación da vida laboral
e familiar e a mellora do éxito
escolar son metas que referencian a un programa no cal
se pretende contar coa implicación dos concellos.

Pero, ao marxe das cifras
que ben falan por si soas,
tamén é preciso destacar o
novo marco normativo. O
Consello da Xunta aprobou en
xaneiro de 2007 un novo
decreto polo que se regula o
funcionamento dos comedores
escolares nos centros docentes públicos non universitarios
dependentes da Consellería
de Educación e que supuxo a
modernización dunha normati-

va que non fora modificada
desde 1990. Unha nova normativa que avanza na conciliación da vida familiar e laboral e
que, ao mesmo tempo, educa
aos alumnos en hábitos saudables, concienciando á comunidade educativa de que a alimentación equilibrada e a actividade física preveñen a obesidade infantil.
Suliñar ademais que o novo
texto inclúe por primeira vez,
como dereito, a habilitación de
menús específicos para alumnado con intolerancia ou alerxias alimentarias e supón tamén unha
mellora da ratio coidador/número
de alumnos.

Asemade tamén se pretende
a implicación dos concellos en
tarefas educativas en liña coa
nosa filosofía de Cidades
Educadoras. O coñecido dito de
que para educar “é precisa a tribo
enteira”, toma realidade nesta liña
de actuación na procura de implicar a outras consellerías e administracións na formación das
nosas mozas e mozos. Diálogo
cos concellos que cobrou realidade no desenvolvemento, por
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ANPAS que xestionan comedores e que a data de hoxe xa
acada a cifra de 3,5 millóns
de euros. Un claro recoñecemento ao traballo realizado
polas nais e pais de alumnos.

A
Consellería
de
Educación, coa colaboración
da Consellería de Cultura iniciaron esta andaina no ano
2006 coa participación de 2
concellos, no ano 2007 xa
eran 14, e agora, no ano 2008
cóntase coa participación de
175 concellos cunha achega
orzamentaria de 2,5 millóns
de euros. Máis do 50% dos
concellos de Galicia nos
escasos tres anos de vida do
programa.
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parte da Consellería de
Educación, do Pacto Local asinado pola actual Xunta de Galicia e
que traduciuse, como primeira
medida, na asunción por parte do
goberno galego dos gastos de
combustible para a calefacción
dos centros públicos galegos, partida que antes era asumida polas
corporacións locais.
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Aposta polo
profesorado
Somos plenamente conscientes de que os recursos
humanos son claves nun sistema educativo que aposte
pola calidade e a excelencia.
A situación deixada polo
Partido Popular ofrecía un
escuro panorama no que os
docentes estaban situados, a
nivel retributivo, nos últimos
postos no cadro comparativo
das distintas comunidades
autónomas. Ademais, as ofertas públicas de emprego eran
ridículas, a precariedade do
emprego ía en aumento e as
cotas non eran en ningún
modo suficientes.
Respecto das ofertas
públicas de emprego, indicaremos que nestes tres anos
de goberno foron convocadas
5.819 prazas en ensino non
universitario. Este número é
máis do dobre das prazas
ofertadas polo PP en todo o
seu último mandato.
En canto a novas prazas, dicir
que namentres entre os anos
2002 e 2005, creáronse 40 prazas, este goberno nos tres primei-

13:49

Página 62

ros anos acadou unha cifra de
656 prazas de nova cota. Cifras
que loxicamente tamén quedan
reflectidas no aumento real, curso
tras curso, do número de docentes de ensinanzas non universitarias que exercen na nosa comunidade. Así, por exemplo, podemos
mencionar o curso 2008-09 que
comeza a súa andaina cun incremento de 355 docentes, pasando
de 31.020 profesores aos 31.375
que hoxe están nas aulas galegas.
Ademáis, e como resultado
do acordo cos sindicatos no Plan
de Mellora de Calidade do
Ensino, asinado en xuño de 2007,
relativo aos catálogos dos postos
de traballo dos centros de educación infantil, educación primaria,
educación infantil e primaria e
centros públicos integrados e
sobre a xornada de traballo dos
funcionarios do corpo de mestres
dependentes da Consellería de
Educación, incorporaranse 1.000
novos mestres ao sistema público, rematando o proceso no
curso 2009-10.
Se falamos da dignificación
salarial, compre dicir que en maio
do ano 2006, acadábase un
Acordo Retributivo, calificado de
histórico, entre a Consellería de
Educación e os sindicatos docentes. Deste modo, os/as docentes
galegos/as que imparten ensinanzas distintas das universitarias
pasaban de situarse nos últimos
postos da táboa a ocupar un alto
lugar no cadro das retribucións
docentes das comunidades autónomas do Estado.
E tamén, respecto dos
centros concertados, logrou-

se un acordo cos sindicatos e
as organizacións patronais
sobre as condicións laborais
dos docentes deste sector.
Vemos pois que o diálogo
permanente como novo xeito
de gobernar tamén deu os
seus froitos en educación. Os
desencontros puntuais acontecidos, que tamén os houbo,
non poden ocultar que o diálogo e o consenso imperaron
nos importantes e históricos
acordos asinados por unanimidade entre a Consellería
de Educación e todos os sindicatos presentes na Mesa
Sectorial, e aos que, nalgún
caso, se sumaron sindicatos
que non estaban na mesma.

A prol dun modelo
educativo plurilingüe
Acadar un alto grao de
competencia lingüística do
alumnado galego é un dos
obxectivos do actual goberno.
Entendo que todos podemos
participar da necesidade de
que o sistema público de
ensinanza teña como unha
das súas prioridades o obxectivo de que ao finalizar a súa
formación, os mozos e mozas
do noso país acaden un alto
grao de competencia en galego, en castelán e tamén nun
idioma estranxeiro.
Novo Decreto de uso e
promoción do galego.Este pais gozaba dun pacto
pola normalización lingüística produto dun corpus lexislativo que os
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actuais partidos que apoian ao
goberno, daquela na oposición,
entenderon que debía ser aprobado por unanimidade. Un proceso que culminou coa publicación
do Plan Xeral de Normalización
Lingüística e unha cuestión que
dende os socialistas sempre foi
analizada en clave de país. A
adaptación a este Plan, así como
aos cambios producidos no
tempo no propio sistema educativo, provocaron a necesidade de
modificar o Decreto 247/1995
que desenvolvía a Lei 3/1983 de
normalización lingüística no ámbito educativo.

A intención do Partido Popular
de utilizar un elemento identitario
como a lingua como factor de
desestabilización político, rachando deste modo o consenso histórico que viña funcionando en
Galicia, provocou que no último
segundo se desligara, con falsas
escusas, dun consenso arduamente traballado. A análise deste
proceso resultaría para min moi
motivador, especialmente por ter

sido, xuntamente co meu compañeiro Francisco Cerviño, partícipe
directo do mesmo en representación do Grupo Parlamentario
Socialista, pero entendo que
escaparía as características deste
artigo.
Finalmente, o 29 de xuño
de 2007, publicábase no
Diario Oficial de Galicia o
Decreto 124/2007 polo que
se regula o uso e promoción
do galego no sistema educativo. Un Decreto que como ben
sinala a súa parte expositiva
o que pretende é “propiciar a
igualdade plena e efectiva
entre as dúas linguas oficiais
por parte de toda a poboación
escolar garantindo igualmente a mesma competencia en
ambas as dúas linguas”.
Un decreto que sen dúbida contribuirá á convivencia
lingüística que o noso país
precisa e desexa, malia a que
algúns pretendan introducir
fisuras na sociedade a prol
dunha malentendida e suposta rendibilidade electoral.
Tanto a lingua galega como a
lingua castelán constitúen un
gran legado e patrimonio da
cidadanía que deben expresarse en espazos de liberdade, igualdade e convivencia.
Linguas estranxeiras.Plurilingüismo na escola.A necesidade de optimizar
a competencia lingüística en
idiomas estranxeiros de
nosos mozas e mozas ostenta un claro consenso na
comunidade educativa, sendo
unha eiva clara do noso siste-

ma educativo e, en xeral, de
todo o Estado no pasado
século.
Por rumbo nesa dirección
implica necesariamente acometer
actuacións en distintos ámbitos
que puideran conformar un entramado que contribúa dende múltiples vectores á mellora dos indicadores competenciais. E tal foi a
decisión da Consellería de
Educación.
Unha das medidas estrela foi
o novo programa de formación
lingüística no estranxeiro. Un programa que prioriza ao alumnado
en función das rendas familiares e
que ten permitido xa a máis de
4.300 estudantes saír ao estranxeiro para realizar formación en
linguas, nomeadamente o inglés.
Un programa que une ao aprendizaxe en si mesmo a motivación
dun alumnado que con recursos
propios dificilmente tería acceso a
poder acceder a saídas ao
estranxeiro con este fin.
Unha das liñas de actuacións máis importante e na
que houbo un notable e prometedor avance é a referida á
promoción de Centros con
Seccións Bilingües, é dicir,
centros nos que se imparten
en idioma estranxeiro materias distintas das propiamente
lingüísticas. As cifras falan
por si soas. Así, no curso
2006-07 unicamente eran 94
as seccións bilingües existentes, actualmente podemos
falar de 665 seccións bilingües, o que implica ter multiplicado por sete a cifra inicial.
Falamos xa de máis de
10.000 alumnos/as que cur-
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Un novo decreto cuxo debate
previo foi, por decisión da propia
Conselleira de Educación, consensuado cos tres partidos políticos presentes no actual arco parlamentario en múltiples reunións
de traballo, finalizando cunha
rolda de prensa onde os tres partidos e a Consellería de
Educación e O.U. expoñían con
satisfacción o texto final consensuado. Un texto que en ningún
caso se apartaba, e iso foi a principal razón que permitiu o consenso, do indicado polo Plan
Xeral de Normalización aprobado
polas tres forzas políticas en
setembro de 2004.
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san nesta modalidade educativa.
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Tamén é preciso falar da
anticipación da ensinanza de
linguas estranxeiras na etapa
de Educación Infantil. A evolución do número de centros,
de 600 a 800, pode parecer
máis modesta, pero é preciso
ter en conta que nos 600 centros unicamente se producía
este adianto nos dous últimos
niveis do ciclo, actualmente,
nos 800 centros se introducen estas ensinanzas dende
os tres anos, o que implica un
importante incremento no
número das nenas e nenos
implicados. Ademais de
ampliar as dotacións para que
o 100% dos centros de educación infantil poidan aplicar
este programa.
Compre falar tamén do
incremento da oferta provocado polo esforzo realizado en
facilitar o acceso ás Escolas
Oficiais de Idiomas. No presente curso contamos con 11
sedes ás que hai que sumar
18 seccións repartidas pola
nosa xeografía. Isto supón
contar con 29 centros na
actualidade, 17 máis que no
momento de iniciarse o actual
mandato. Por non mencionar
o incremento de oferta nos
distintos idiomas aos que se
pode acceder.
Por falar doutras actuacións e programas, podemos
citar:
Programa de Campamentos bilingües con monitores
nativos.

Programa LALO , grazas o
cal centros da raia imparten lingua e cultura portuguesa.
Programa LACH para o
alumnado marroquí.
Programa de prácticas en
Empresas no estranxeiro para
alumnado e docentes de
Formación Profesional.
Programa PALE para formación do profesorado. Sobre
1.400 docentes formáronse en
linguas estranxeiras fóra da
comunidade autónoma.
Programa CUALE de
ampliación fóra do horario lectivo para profesores e estudantes de Secundaria e Formación
profesional.

Axudas para a participación
en Programas Europeos para
docentes e estudantes, dos
que podemos citar: Comenius
1 e 2, Grundtvig, Arion,
Leonardo da Vinci.

As novas tecnoloxías
da información e do
coñecemento
Ao inicio da actual lexislatura,
Galicia estaba situada nos últimos
lugares das CCAA en canto ao
número de ordenadores por estudante no sistema público de ensinanza, unicamente Baleares,
Melilla e a Comunidade Valenciana estaban peor posicionadas.
A ratio era de 12,1 alumnos/ordenador.

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

13:49

Actualmente, e grazas a un
importante esforzo inversor realizado nestes tres anos, acadamos
a ratio de 5 alumnos/ordenador, o
que nos situaría no ranking mencionado na segunda praza, só
superados por Estremadura.
Os case que 23 millóns de
euros investidos na área das TICs
representa un incremento do
90,3% respecto do conxunto da
última lexislatura do goberno
anterior. Supón tamén duplicar o
número de equipamentos informáticos na rede de centros públicos, máis de 46.000 equipos postos a disposición da comunidade
educativa (ordenadores, lousas
dixitais, videoproxectores,…).

Non podemos deixar de
mencionar o esforzo realizado en cableado integral dos
centros, o que implicará ter
acceso á rede, vía cable ou
vía wi-fi, dende calquera
punto dos mesmos. Cunha
proxección de contar co
100% de centros de secundaria no ano 2009 (xa vai realizado o 90%) e co 100% de
centros de primaria no ano
2010.

Mellora do éxito escolar
Os programas de mellora
do éxito escolar conforman
no seu conxunto unha das
accións máis relevantes do
actual goberno e, sen dúbida,
unha aposta estratéxica dentro do sistema público de
ensinanza. Ao igual que os
programas que teñen como
obxectivo a redución do
abandono temperán do sistema.
Na actualidade contamos
con preto de 650 centros que
están a desenvolver alomenos un destes programas. E
se falamos do alumnado, dicir
que arredor de 112.000 alumnos/as benefícianse no curso
2008-09 dos plans de mellora
do éxito escolar.
As cifras indicadas implican
que tres de cada catro alumnos
de Primaria e Secundaria
Obrigatoria contarán no curso
2008-09 con programas de
mellora do éxito escolar. Estes
datos supoñen unha inversión
de once millóns de euros en
programas de reforzo e apoio
ao éxito escolar, aos que habería que sumar os programas de
formación do profesorado para
facer fronte á diversidade e aos
novos retos da educación.
Como dato complementario que pode contribuír á eficiencia do sistema, indicar
que segundo informe do
Ministerio de Educación,
Política Social e Deporte o
sistema educativo público
galego é o que ten as ratios

máis baixas alumno/profesor
do Estado.
Tamén a creación do
Observatorio Galego de
Convivencia Escolar onde
están representados todos os
membros da comunidade
educativa constituirá unha
inestimable instrumento para
a Consellería de Educación.
As súas funcións son as de
avaliar a convivencia nos
centros educativos, sinalar
estratexias para a recompilación de información, análises
e difusión de datos impulsando a investigación neste eido;
propor iniciativas de cara á
mellora do clima escolar; elevar propostas de actuación
ante a administración educativa e realizar o seguimento e
avaliación das mesmas.

Formación profesional
Falar
de
Formación
Profesional significa falar dunha
etapa formativa cunha moi elevada taxa de inserción laboral. As
estatísticas indican que un 80%
de alumnado tarda menos de 6
meses en atopar traballo. Que,
ademais, un 81% indican que o
traballo atopado ten relación co
ciclo estudado. E, finalmente, un
dato non menor, o 97,7% permaneceu traballando en Galicia.
Pero, por outro lado, e paradoxicamente,
a
Formación
Profesional non parece contar
cun atractivo que se corresponda
coas bondades sinaladas no
punto anterior. Problema que os
que levamos algún tempo na
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Pero ademais, e entendendo a importancia que
reviste a utilización das TICs
como ferramenta habitual de
aprendizaxe, abriuse unha
liña de axudas ás familias
para a compra de ordenadores. Isto traduciuse en 23.300
axudas de 300 euros que
foron concedidas en función
das rendas familiares e que
supoñen unha achega arredor do 50% do custe dun
ordenador medio.
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docencia sabemos que ven de
vello. Tan só o 35,7% do alumnado decántase por cursar algún
ciclo de FP. Porcentaxe que evidencia unha significativa distancia
co resto de Europa e que constitúe necesariamente un claro indicador sobre o que actuar.
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Este goberno está a realizar
un gran impulso pola mellora da
calidade
na
Formación
Profesional, estimulando e desenvolvendo a formación dos nosos
mozos e mozas. Para iso estase
no camiño de adaptar á
Formación Profesional ás necesidades do mercado laboral, apostando pola aprendizaxe ao longo
da vida e pola competencia profesional.
Centros Integrados de
Formación Profesional.Os Centros Integrados configuran unha rede fundamental e
de referencia cara ao desenvolvemento da Formación Profesional
nas súas tres vías: regrada, permanente e ocupacional. Unha
estrutura dinámica con posibilidade de ser adaptada as futuras
realidades sociais e económicas
de Galicia e que representan un
papel clave en algo tan importante como é o sistema de cualificacións. Unha rede que comparten
a Consellería de Educación e
O.U. (10 centros) e a Consellería
de Traballo (3 centros) e que contou cunha nova normativa no
Decreto 154 do 7 de setembro de
2006.
As liñas de actuación que
están sendo abordadas nestes
centros integrados consisten na
Formación Profesional para
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demandantes de emprego; formación para traballadores en activo, de cara a facilitar a súa actualización profesional ou a adquisición de novos perfís profesionais;
formación do profesorado; desenvolvemento de proxectos de innovación didáctica no terreo da FP;
contribución á implantación de
plans de mellora en sistemas de
calidade; e recoñecemento e
acreditación da competencia profesional da poboación.
Centro de Innovación
Tecnolóxica.Esta aposta do actual
goberno pola excelencia na
Formación Profesional conta
neste ano con outro proxecto
estrela, tal cal é o Centro de
Innovación Tecnolóxica. Será
o segundo centro no Estado
destas características tras o
TKNIKA do País Vasco.
A creación do CITE permitirá
ao alumnado e ao profesorado de
FP compartir, por primeira vez,
proxectos de I+D+i coa
Universidade. O centro especializarase en áreas punteiras e estratéxicas en Galicia como son:
madeira e moble, automoción,
pesca, enerxía renovables, téxtil,
tecnoloxías da información e
automatización industrial.
Un centro que conta cun orzamento inicial de 1,2 millóns de
euros, e que ofrecerá unha vía de
grande atractivo de formación
dos docentes, mediante traballo
en grupo e desenvolvemento de
investigacións, nomeadamente
en sectores clave para Galicia.
Contará tamén con presenza activa en Internet ofertando distintas

materias que o alumnado poderá
seguir a través da rede.
O CITE mellorará a inserción laboral dos titulados de FP
e a cualificación dos empregados que terán as empresas. Os
sectores nos que se centrará a
actividade deste centro gañarán en competitividade e innovación. O obxectivo clave é
fomentar a conexión entre o
Sistema
Educativo,
a
Universidade, a Sociedade do
Coñecemento e a Empresa
para dar un pulo á investigación
conxunta e á innovación.
Programa FP Plus.Trátase dunha iniciativa
pioneira que persegue promover iniciativas emprendedoras no eido da Formación
Profesional, fortalecer a mentalidade
emprendedora
fomentando valores empresariais e crear unha conciencia
positiva de cara á asunción
de riscos. Un programa que,
por certo, está a ser referencia no resto de España.
Unha Formación Profesional
que pretende impulsar a relación
entre as ensinanzas profesionais e o mundo empresarial e
que persegue integrar na formación dos futuros profesionais a
cultura emprendedora e innovadora, ben sexa a través da execución de proxectos de innovación e creación de empresas, de
estratexias de simulación, de
coñecemento directo de experiencias de éxito empresarial ou
de creación directa de empresas
nos centros. De aí a súa división
en catro programas: FP IDEA,
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FP SIMULA, FP AVANZA e FP
EMPRENDE.

 Mellora da calidade do sistema de formación profesional.

Este proxecto aposta porque o alumnado materialice
as súas ideas, experimenten
en primeira persoa os retos
do funcionamento dunha
empresa e coñezan experiencias doutros emprendedores.
Pretende deseñar unha nova
FP que vai máis aló da aula,
unha FP na que os centros de
ensino buscan ser un referente de innovación e tecnoloxía.

 Mellora das cualificacións e
da aprendizaxe permanente da
poboación.

II Plan Galego de
Formación Profesional
2008/2011.-

As liñas estratéxicas que se
marcan neste plan son:
 Mellora da integración do
sistema das cualificacións e da
formación profesional.
 Impulso da innovación na
concepción e xestión da formación profesional e no estudo das
cualificacións.

 Pasar do 35,7% actual ao
50% do alumnado que escolle a
Formación Profesional.
 Pasar do 80 ao 90% de titulados de FP que atopen traballo
nos seis meses seguintes á consecución do título.
 Acadar o pleno emprego
dos titulados no primeiro ano tras
os estudos.
 Que o 70% dos centros
participen ou desenvolvan proxectos de I+D+i.

Participación de tódolos
docentes en accións formativas.
 Pasar das 600 acreditacións actuais a 5.000 profesionais
con acreditación oficial.
Obxectivos e indicadores que
reflicten claramente o ambicioso
do mesmo, e que conta tamén
coa implementación orzamentaria
requirida, 700 millóns de euros
para actuar sobre 1.300.000 traballadores, alumnos e profesores.
Un Plan xestado a través
dunha metodoloxía participativa,

Dignificación dos
centros educativos
Somos ben conscientes
de que o parque de centros
educativos herdado presenta
un alarmante estado de deterioro por mor do abandono de
anos a que estivo sometido.
Estase a traballar actualmente nun plan de actuacións que
permita reverter a situación e
así contar dunha rede de centros acorde coas esixencias
educativas actuais.
O esforzo que se está a
facer entendemos que é considerable. Nos anos 2006 e
2007 as actuacións en reparacións, ampliacións e construción de centros acadaron
unha cifra superior aos 115
millóns de euros. Tamén no
ano 2008 estase a continuar
con este traballo de dignificación das instalacións escolares, contando para este fin
cunha partida para este fin de
60 millóns de euros.
Un esforzo que non é só
de corte cuantitativo, senón
tamén cualitativo. Non se
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Este Plan, que foi presentado polas Consellería de
Educación e O.U. e pola
Consellería de Traballo o 28
de abril de 2008, pretende
afondar na integración dos
subsistemas da Formación
Profesional, ordenando a
oferta formativa e adecuando
a Formación Profesional ás
necesidades das empresas,
ao tempo que se fomenta a
aprendizaxe continua ao
longo da vida. Pretende, ademais, adecuar a oferta profesional as necesidades do
mercado laboral.

Un plan que nace con obxectivos e indicadores claros e rotundos que son a mellor mostra da
aposta do actual goberno pola
Formación profesional. Só a
modo de exemplo citaremos os
seguintes:

onde todos os sectores implicados participaron activamente na
súa elaboración a través da
Comisión creada no Consello
Galego de Formación Profesional. Un Plan que nace coa cultura
da avaliación continua e baseado
na total transparencia que aporta
un sistema de indicadores que
facilitarán tanto a tarefa avaliadora
como a retroalimentación para
corrixir desvíos.
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trata só de ofertar prazas
escolares, senón que estas
deben estar ubicadas en centros educativos que reúnan
todos os requisitos actualmente esixibles de seguridade, accesibilidade, eficiencia
enerxética, accesos á rede,…
ademais de combinar estética
coa funcionalidade e responder ao uso de toda a comunidade educativa e de colectivos sociais en xeral.

Universidade
Apostamos por unha universidade pública, emprendedora e competitiva, que ofreza aos seus estudantes unha
cultura de excelencia e compromiso social co benestar, a
sustentabilidade, o crecemento económico e o desenvolvemento cultural. Unha
Universidade envorcada nas
demandas da sociedade e na
plena inserción laboral dos
seus titulados. En definitiva,
unha universidade líder na
Sociedade do Coñecemento.
Unha universidade
que
actualmente debe afrontar dous
grandes retos como son:

A adaptación e integración da oferta universitaria o
Espazo Europeo de Educación
Superior.

A plena integración nos
obxectivos do Espazo Europeo
de Investigación.
No tocante ao Espazo
Europeo de Educación Superior,

13:49

Página 68

no ano 2007 foi aprobado por
unanimidade o documento “Liñas
xerais para a implantación dos
Estudos de Grao e Posgrao no
Sistema Universitario de Galicia”,
que pretende marcar as pautas
para o tránsito da situación ao
novo escenario marcado pola
normativa estatal de adaptación
ao Espazo Europeo de Ensino
Superior (EEES). Un documento,
por certo, moi ben valorado no
resto
das
Comunidades
Autónomas e utilizado como referente do bo facer.
Unha Universidade que neste
curso presenta xa os primeiros
cinco títulos de grao plenamente
adaptados ao EEES, 75 titulacións en proceso de adaptación,
177 novos títulos oficiais de posgrao implantados. E que conta,
dende o curso 2005-06, con máis
de 6.000 universitarios beneficiarios de bolsas de mobilidade.
Pero, ademais, debemos
reseñar unha serie de indicadores
que entendemos reflicten o nivel
de compromiso deste goberno
coa universidade pública galega:

Incrementouse o gasto
directo no sistema universitario
nun 30%.

Duplicáronse os recursos destinados a bolsas e axudas
a profesores e alumnos/as do sistema universitario galego respecto a 2005.

Aumentouse nun 62% o
número de bolsas: 3.000 alumnos/as beneficiados ao ano. Un
95% as destinadas á excelencia
académica e a internacionalización e mobilidade.


Incentivouse a calidade
docente e investigadora, beneficiando a 1.600 docentes.

Inserción laboral: Máis
do 70% dos universitarios galegos atopan emprego o primeiro
ano tras rematar os seus estudos.
Polo que respecta ao Espazo
Europeo de Investigación, creo
que debemos entender a
Investigación Universitaria como
un recurso estratéxico para
Galicia. Non en vano representa
máis do 70% da investigación
que se realiza na nosa comunidade.
Nesa liña de traballo varias
son as actuacións levadas a cabo
pola actual Consellería de
Educación e O.U. Así por exemplo debemos reseñar:

O incremento do presuposto neste período en 15 millóns
de euros

Recoñecemento
da
Produción Científica e a
Transferencia de Tecnoloxía nas
actividades do SUG.

Consolidación de máis
de 100 Grupos de Investigación
de
Excelencia
nas
tres
Universidades.

Apoio aos novos investigadores: 20 grupos de investigación liderados por mozos e
mozas teñen financiamento estable.

Promoción da carreira
investigadora das mulleres:
Creación da Unidade de Muller e
Ciencia.
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Creación de Centros de
Investigación de referencia científica especializados no Patrimonio
Cultural, Tecnoloxías da Vida,
Investigacións
Mariñas
e
Tecnoloxía computacional e
modelización matemática.

A
creación
do
Observatorio de Ciencia e
Tecnoloxía Universitario de
Galicia.

Plan de Financiamento
Universitario.O Plan de Financiamento
Universitario 2005-10 é o que
está vixente na actualidade. Se
facemos memoria, recordaremos que hai apenas catro anos
que foi aceptado e asinado
polos reitores das tres universidades co anterior Presidente da
Xunta, Manuel Fraga. Unha
firma que se producía coas premuras que conleva un clima
preelectoral auspiciado por
unhas inmediatas eleccións
autonómicas.

Compre dicir que no
Consello
Galego
de
Universidades foi o representante socialista o único en
votar en contra do citado Plan
2005-10. Un voto en contra
que entendemos estaba
ancorado en poderosas
razóns, algunhas das cales
pasamos a sinalar:

O propio plan trazaba
unha ruta que impedía –como
agora se demostra- achegarse
aos obxectivos prefixados. Baste
con indicar que para a propia
USC tiña previsto un superávit de
12 millóns de euros.

Impide case totalmente
un marco de obxectivos estratéxicos propios da cada universidade
e non prima os esforzos que puideran realizar cada unha delas.


O financiamento queda

concentrado
nun
Fondo
Incondicionado que ademais
pode, en base a flutuacións non
previsibles, restar capacidade
financeira ás tres universidades.

Carece de directrices e
fondos para poder aplicar a temas
tales como: os custes estruturais
da función investigadora, a transferencia de tecnoloxía, actuacións
de ensamblaxe do propio SUG,
aspectos propios e específicos da
cada unha das universidades que
poidan ser obxectivados e diferenciados, etc.
Por certo que, sobre a realidade do vixente plan, entendo
que a sociedade debera recibir
cando menos, por parte dos
asinantes do mesmo, unha
dobre explicación. En primeiro
lugar, indicar se realmente,
como sería razoable esperar,
adaptaron a súa estratexia eco-
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Estase pois a traballar na consecución dos retos que demanda
a universidade do século XXI e na
consolidación dos principios de
calidade, eficiencia e rendemento
inherentes a todo servizo público
moderno e estratéxico como é o
Sistema Universitario Galego.
Retos que precisan de reformas
estruturais e conceptuais e que,
necesariamente, implican un
novo modelo de financiamento
que reflicta un esforzo orzamentario consecuente cos obxectivos e
parello co dos países do noso
entorno.
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nómica ás realidades dun plan
de financiamento que libremente asinaron. En segundo lugar,
explicar cales foron as verdadeiras razóns para proceder a
firma dun plan tan lesivo,
segundo están a afirmar, para o
futuro do Sistema Universitario
de Galicia (SUG).

70

De todas formas, nós
estabamos conscientes da
situación real e entendiamos
que para poder corrixir o
rumbo sería preciso acometer
actuacións seguindo unha
dobre dirección. Por un lado,
e partindo necesariamente do
plan vixente, era preciso articular unha serie de medidas
dirixidas a achegar máis
recursos ao sistema universitario. Por outro, establecer as
condicións necesarias para
propiciar a articulación dun
novo modelo financeiro.
No primeiro caso, creo
que os indicadores sinalados
cando falabamos do Espazo
Europeo
de
Educación
Superior e do Espazo
Europeo de Investigación,
acreditan a vontade política e
o compromiso do actual
goberno por superar o marco
financeiro establecido no
actual Plan de Financiamento
2005-10. Pero podemos dar
algún indicador máis:

As transferencias por
estudante creceron en Galicia un
35% entre o 2004-06, a un ritmo
dúas veces superior que a media
do sistema universitario español
que non pasaba do 19%. No período 1996-2004 o crecemento do
SUG era de 70 puntos por debai-
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xo da media estatal.

No desenvolvemento do
Espazo Europeo de Educación
Superior durante estes tres anos
se destinaron máis de 5.000.000
€ en axudas de apoio directo á
súa materialización.

Nos orzamentos de
2007-08, adicáronse aos novos
complementos retributivos dos
docentes máis de 10 millóns de
euros, situando os niveis retributivos do profesorado universitario
en termos comparables aos dos
sistemas universitario máis competitivos de España.

O financiamento directo
para á actividade de I+D e a
Promoción Científica Universitaria
incrementouse nun 150%. De 25
millóns de euros do ano 2005 aos
60 millóns no exercicio 2008.
Para finalizar este apartado,
indicar que o gasto directo da
Xunta de Galicia aplicado o SUG
ten crecido no período 2005-08
nun 50%, cun incremento de
máis de 140 millóns de euros.
Podemos indicar ademais, que
en todos e cada un dos orzamentos realizados polo actual goberno, o montante correspondente
ao SUG sempre creceu por encima das previsións do vixente Plan
2005-10.
No segundo caso, no relativo propiamente á formulación dun novo Plan de
Financiamento, non debe
constar ningún esforzo recoñecer que a situación económica actual non propicia
unhas condicións axeitadas
para establecer un marco

negociador óptimo. A austeridade é unha obriga de toda a
sociedade galega e ninguén
debe quedar excluído da
mesma. Agora ben, ao
mesmo tempo debemos ser
conscientes da realidade
financeira do SUG que precisa de actuacións inmediatas.
Semella pois de gran
coherencia o compromiso
que ven de realizar o
Presidente da Xunta sobre o
tema do financiamento do
SUG. Unha proposta que cremos que da resposta á situación actual pola que pasa o
noso sistema universitario.
Por un lado, queda establecido un marco temporal de
negociación do novo Plan de
Financiamento no primeiro
semestre do ano 2009. Isto
engadirá estabilidade e sosego a unha negociación que
sen dúbida será ardua e complexa e que, en todo caso,
sempre deberá ser abordada
dende a corresponsabilidade
de todos e de todas. Un novo
plan que deberá propiciar un
novo horizonte temporal no
período 2010-15, un novo e
solvente horizonte económico
e un sistema de financiamento asociado á consecución de
obxectivos, indicadores de
rendemento e rendición de
resultados.
A segunda parte da proposta do Presidente da Xunta atende á situación actual do SUG
mediante a achega dunha partida a maiores de máis de quince
millóns de euros. Quixera
remarcar que, de esta cantida-
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Vemos pois que a vontade
política e o compromiso do actual
goberno co Sistema Universitario
Galego é claro e rotundo. Como o
mesmo Presidente sinalaba,
Galicia precisa dunha universidade con “competencia científica,
capacidade tecnolóxica e cultura
emprendedora” e é nese camiño
onde debemos atoparnos.

Miscelánea e disculpa final
Como sinalei ao principio
deste artigo, espero que se entenda a imposibilidade de resumir
estes tres anos de políticas educativas nestas breves liñas. De
certo que moitos dos actores
deste cambio educativo quedarán
insatisfeitos ante a imposibilidade
de que a súa xestión quede
reflectida
satisfactoriamente,
volvo a pedir desculpas.
Entre outras cuestións,
teriamos que incidir no grande esforzo realizado na
potenciación da lectura e das
bibliotecas escolares, a gran
aposta pola educación infantil
–a reseñar o incremento de
recursos humanos-, na aten-

ción á diversidade e na orientación educativa –en especial
no relativo a atención temperá-, na formación do profesorado que só se indicou de
modo colateral, … por non
falar de todo o relativo á
implantación da gran reforma
educativa auspiciada pola
LOE e que de por si soa daría
para un monográfico.
E xa que falamos da LOE,
apuntar simplemente o gran
impulso que as ensinanzas
artísticas lle deben a esta lei.
Impulso ao que non é allea,
senón todo o contrario, a
Consellería de Educación.
Unhas ensinanzas de gran
atractivo e mellor futuro como
amosa o dato de que só en
ensinanzas regradas musi-
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de, catro millóns e medio estarán dedicados a compensar a
redución que implica no SUG a
mera aplicación do actual plan
asinado co goberno anterior.
Nótese tamén que, namentres
a previsión de crecemento do
vixente plan cara ao ano 2009
era dun 0,5%, en realidade,
grazas aos aportes da Xunta, o
crecemento real será de máis
do 3,5%.
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cais contemos con 20.000
matriculados. Precisamente,
neste curso 2008-09, celebramos a posta en marcha do
bacharelato de música, danza
e artes escénicas nos conservatorios profesionais de a
Coruña e Vigo. A construción
da nova Escola Superior de
Arte Dramático e un claro
expoñente da importancia
dada a este tipo de ensinanzas. Ademais, a oferta de
novas especialidades e a
consolidación das existentes,
así como a creación de novas
bolsas e premios remarcan a
implicación do actual goberno
coas ensinanzas artísticas.

A modo de
conclusión
Ante todo, gustaríame subliñar que non debe verse neste
artigo ningunha intención de
instalarse na autocomplacencia. Lonxe deso, sabemos o
que aínda queda por facer e
que, por desgraza, non é pouco
para acadar un Sistema
Educativo Público de calidade,

equidade e excelencia. Pero iso
non é obstáculo para que
tamén poidamos amosar a
nosa satisfacción ante o que,
sen dúbida, entendemos como
un salto cualitativo e cuantitativo sen parangón na escola
pública do noso país, e aos indicadores anteriormente sinalados me remito.
Queda aínda un ano de
lexislatura, un ano de afianzamento das políticas iniciadas,
un ano para continuar coas
actuacións comprometidas. E
un ano tamén para dialogar
con todos os galegos e galegas, nomeadamente cos
membros da comunidade
educativa, procesar a información recibida, avaliar o
conxunto das medidas postas
en marcha e articular un novo
programa, un novo compromiso. Un novo contrato coa
cidadanía galega ante quen
os socialistas presentaremos
a realidade do cambio levado
a cabo nesta lexislatura como
o mellor aval para reclamarlle
a súa confianza, ilusión e participación, en todo aquilo que
queda aínda por facer.
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A Formación Profesional.
Un servizo público de calidade, froito
dunha evolución histórica
Antonio Rial Sánchez
Profesor de Didáctica e Org. Escolar dá Universidade de Santiago

I.- Introducción

Isto require que a Formación
Profesional non sexa unha construción abstracta inmobilizada non
tempo, senón que sexa unha
acción dinámica ó servizo dá
sociedade que aporte as ferramentas educativas para a mellora
dá produción e a produtividade do
mundo laboral, aportando forma-

Para este logro, é necesario incorporar constantemente
novas formas de ensinanza,
novas metodoloxías como
ferramentas de adquisición
de coñecemento, novas figuras profesionais, abrindo
camiños nos distintos ámbitos
dá ensinanza aprendizaxe
profesional, pero sobre todo
apostando por cambios non
metodolóxico,
permitindo
combinar, tratamentos personalizados e sobre todo adaptala oferta formativa ás necesidades específicas dúas participantes e ós requirimentos
do traballo.
Tradicionalmente existiu
unha conexión entre a formación e ou traballo; ou avance
dá sociedade produciuse a
través do "xesto manual" indi-

vidual, ó principio por imitación e posteriormente por
transmisión de saberes propios dun oficio que a propia
sociedade encargábase de
transmitir actuando como se
dunha escola tratásese.
Nesta época, as formacións
ligadas ás habilidades e aptitudes en relación directa cos
dominios prácticos eran ou
referente principal para a
aprendizaxe.
En ditas épocas a
Formación Profesional estivo
presente dunha forma máis
ou menos explícita, pero sempre presente ata chegar a
nosa actualidade, onde ademais de ser parte indisociable
do mundo do traballo, é á vez
un sistema propio de formación "constituído polo conxunto de ensinanzas que teñen
por finalidade específica a
capacitación dous alumnos
para ou exercicio profesional
ademais de continuar a súa
formación integral e favorecer
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O mundo ligado ás ocupacións profesionais, está
enmarcado dentro dun alto
grado de responsabilidade e
de complexidades inherentes
ás habilidades técnicas, que
están baseadas en coñecementos complexos dentro dás
liñas mestras que guían a
unha profesión e orientan
sobre a práctica profesional,
marcada actualmente por
unha evolución tecnolóxica
constante, que demanda un
cambio de cualificacións
segundo a evolución destas,
e unha formación sincronizada acorde co demandado.

ción integral ás persoas en orde a
lograr a súa incorporación á vida
activa, de relación social e facilitando ó individuo os elementos
craves para a empreabilidade.
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en todo momento a continuidade de estudos dentro do
sistema educativo"1.

74

A formación profesional é
non mundo contemporáneo é
ou referente principal para a
empreabilidade, entendida
esta, como ou potencial
dunha persoa para atopar traballo ó cambiar mellorando
ou seu rol e as súas realizacións dun xeito rápido e nas
mellores condicións posibles,
e non pode disociarse dá formación integral dá persoa, á
que se ten que dotar dás
ferramentas conceptuais e
dás capacidades necesarias
para poder seguir ou paso
dous futuros requirimentos
que se lle van pedir en termos
de novas cualificacións.
Así, a actualidade dos sistemas formativos pos obrigatorios está presidida polo
nivel de resposta que aportan
ós requirimentos que en termos de cualificación fánselle
dende o sistema produtivo.
Tradicionalmente esta relación referíase máis a niveis

1

13:49

Página 74

de desenvolvemento profesional considerados básicos
(oficios e profesións); na
actualidade estes requirimentos esténdense á formación
que proporciona cualificación
para ós niveis máis altos,
entre os cales, atópanse os
Títulos Universitarios.

recursos humanos. Tres son
os aspectos de máis actualidade en canto ás formacións
profesionalizadoras:

A formación profesional,
está sempre ligada á tecnoloxía dende dúas vertentes:
como ferramenta propia dous
oficios e profesións, coa
Electrónica e a Informática
como soporte principal, as
aplicacións dá Hidráulica e ou
Electromagnetismo,
os
Autómatas programables, os
cambios n produción e manufacturación de alimentos... e
dende os requirimentos que
se lle fan, dende as tecnoloxí2
as da Información e dá
Comunicación (TIC), todo isto
fai que non momento actual
os requirimentos á formación
esixan desta un trato de excelencia para ou que se teñen
que mobilizar múltiples recursos, de apoio tecnolóxico
pero fundamentalmente de

- o contínuum formativo
(aprendizaxe ó longo dá
vida),

-o acercamento dá formación ó traballo, escola empresa ou viceversa, utilizando a
formación en “alternancia”,

- as validacións entre os
distintos sistemas, incluídas
as universitarias,

II.-A Formación
Profesional Reglada
Os Ciclos Formativos de
Formación Profesional froito dunha evolución histórica e como resposta a un
servizo público de calidade.
Neste artigo queremos
facer unha especial referencia ó que é hoxe a formación
profesional, para ou cal parti-

Definición establecida no Decreto 707/1976 polo Ministerio de Educación e Ciencia (B.O.E. de 12 de Abril de 1976).

2

O CEDEFOP, define a Formación Profesional (FEP) como aquela que abarca todas as actividades organizadas ou
estruturadas en maior ou menor grado, conduzan ou non a unha cualificación recoñecida, coas que se pretende proporcionar ás persoas, os coñecementos, as competencias, e as aptitudes necesarias e suficientes para exercer un traballo ou
un conxunto de traballos. Así os alumnos de FEP inicial ou continua efectúan unha preparación para o traballo ou adoptan
as súas competencias ou requisitos de traballo cambiantes.
A nova lei de Formación Profesional e as Cualificacións de... defínea como o conxunto de accións formativas que capacitan para o desempeño cualificado das diversas profesións, o acceso ao emprego e a participación activa na vida social,
cultural e económica. Inclúe os ensinos propios da F.P. inicial, as accións de inserción e reinserción laboral dos traballadores, así como as orientadas á formación continua nas empresas, que permiten a actualización permanente das competencias profesionais.
.......Ampliando estes factores a Formación Profesional é un concepto que acolle baixo se tanto a cuestións de intervención educativa como de novas tecnoloxías, emprego, autonomía, cualificacións, organización, administración, mundo produtivo, incorporación á vida activa... A acreditación é un compoñente máis da F.P., que require lexislación respecto de a protección do valor mercantil de cada título, sentar as bases para iso require dar pasos nas fases do deseño de accións formativas, respectando en primeiro lugar a escala de niveis de cualificación, as unidades de competencia definidas a partir
do perfil profesional, a formación en módulos. É dicir crear unidades de validación recoñecidas e baseadas nas lóxicas das
demandas produtivas....

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

13:49

Sen dúbida son tres as leis
que non noso país precederon á LOGSE, ás que debemos sen esta época actual
florecente dá F. P. que a equipara ós mellores sistemas
Europeos na actualidade.
Estas son:
O Estatuto de Ensinanza
Industrial de 1924 e ou Estatuto
de Formación Profesional de
1928, este último, practicamente
idéntico ó primeiro, e que se ten

considerado a pedra angular non
que para a formación profesional
regrada en España significou na
maior parte do século XX. Os
seus froitos non poden avaliarse
en toda a súa magnitude polas
circunstancias históricas nas que
discorreu, pero se podemos dicir
que sentou as primeiras basees
respecto dá relación co mundo do
traballo ou a orientación profesional, sempre dende unha mirada ó
momento non que discorría.
3

A Lei de 20 de Xullo de 1955
sobre Formación Profesional
4
Industrial (BOE, 21/07/1955) propón adecuar e actualizalo referido
Estatuto, superado en boa parte
as súas previsións polo crecemento dá industria e polo desenvolvemento de conceptos coma a
racionalización do traballo ou os

“dereitos dous traballadores”,
introducindo profundas modificacións nos órganos reitores dá formación, ampliando as funcións
dá Xunta Central de Formación
Profesional, centros docentes e
sistemas de ensinanza, e na participación directa dá industria na
orientación e ou seu sostemento.
Comeza sen dúbida unha nova
era onde a formación profesional
deixa de estar nun plano marxinal
para ser un referente e sen dúbida contribuír ó desenvolvemento,
máxime cando a Lei remarcaba a
súa necesidade e importancia, de
ordenación dun área cada vez
máis complicada e heteroxénea
(Rial Sánchez, 1997). Esta lei
alcanza ou seu esplendor a partir
de 1963, dando lugar un desenvolvemento sen precedentes non
noso Estado.

3

A primeira medida importante deste período non eido dá formación profesional foi ou establecemento en 1954
dunha contribución obrigatoria para as empresas, que serviría para financiar a formación profesional dúas traballadores. Fíxase a cota de formación profesional non 1% do salario basee dous traballadores dás empresas privadas
(Pérez-Díaz e Rodríguez, 2002).
4

Sostén ao respecto Martínez Usarralde (2002) que á palabra industrial dáselle un sentido amplo que incluía,
por exemplo, as escolas de hostalería. Para Zuloaga e Idígoras (1990), a Lei prestou escasa atención ao sector primario e esqueceuse do sector servizos.
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mos dun pequeno percorrido
polo súa historia, pois consideramos que ou éxito actual
dá FP que sen dúbida ou en
grade medida débese á evolución que ó longo do tempo
foise producindo.
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A Lei xeral de Educación
de 1970:

EXB en anos cursados, con
ou sen éxito académico.

A Lei 14/1970, de 4 de
agosto, Xeral de Educación e
Financiamento dá Reforma
Educativa (BOE, 6/08/1970)
supuxo un intento de incorporar ó noso sistema educativo
algunhas dás ideas vixentes
naquel tempo entre expertos
internacionais que tingan xa
experiencia en orientar transformacións nos sistemas educativos occidentais.

Segundo Grado FP, non
que nun principio só podíase
acceder
dende
ou
Bacharelato e non que posteriormente accedíase tamén
cos estudos de FP1.

No art. 2, faise referencia
á explícita ó dereito de tódolos españois a recibir, e ou
Estado a proporcionar, unha
Educación Xeral e unha
Formación Profesional cos
capacite para ou desempeño
dunha tarefa útil tanto para a
sociedade como para eles
mesmos.
A finalidade (art. 40.1)
específica dá Formación
Profesional será a capacitación dúas alumnos para ou
exercicio dá profesión elixida,
ademais de continuar coa súa
formación integral. Deberá
gardar, na súa organización e
rendemento, estreita relación
coa estrutura e previsións do
emprego.
Estrutúrase en tres niveis
ou grados :
Primeiro Grado FP1, ó que
accedían aqueles que tiveran
terminados os estudos de

5

Terceiro Grado de FP, ós
que se accedía dende ou primeiro ciclo dunha Facultade ou
dende a FP2. ( Este é ou primeiro intento que consolidada a
LOXSE de acercamento dá FP
á Universidade, ou que hoxe
denominamos
Formación
Profesional Superior. Este
grado nunca se implantou.
A Lei de FP de 1970, a
pesares de que apuntaba
boas xeitos e un cambio cultural profundo non noso país,
non cumpriu eses obxectivos,
sería obxecto dun artigo específico estas consideracións,
as principais causas foron a
heteroxeneidade dous alumnos en canto a nivel académico de entrada, a desconexión
co mundo laboral e a lexislación desaxeitada tanto ás
categorías profesionais coma
á idade de incorporación ó traballo, entre outras. Sería a
partires de 1985 cando algunhas dás disfuncións reparáronse coma a incorporación
de prácticas en alternancia ó
currículo académico e sobre
todo unha maior valoración
social destes estudos ca
seguinte lei consolidaría.

A Formación
Profesional na
L.O.G.S.E. (Lei
Orgánica de
Ordenación do
Sistema Educativo de
3 de Outubro de1990)
¿Aporta a LOGSE as
bases para unha formación
que se poida considerar un
servizo público de calidade”?
A nosa resposta é sempre
categórica e en positivo, como
estudosos deste tema e dende ou
modesto coñecemento que nos
aportan diversas investigacións
que realizamos sobre esta cues5
tión , temos hoxe unha FP dás
mellores en canto a deseño e
logros do contexto Europeo. Ou
éxito débese fundamentalmente
a catro elementos crave:
- A incorporación na xestión e deseño dá FP do partenariado social.
- O acercamento ó mundo
produtivo, deseñando ou
currículo baseándose en
estudos dous perfís profesionais.
- O bo facer dun profesorado sempre aberto ós cambios e a realizar esforzos para
ter ó día a súa cualificación.
- As boas prácticas de xestión
dende ou Estado e os Gobernos
Autonómicos, que coa axuda do

O autor deste articulo dirixe o grupo de investigación Grupo Galego de Estudos Formación e Inserción Laboral
(GEFIL) da Universidade de Santiago, especializado no estudo destas temáticas
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A organización en Ciclos
Formativos de Formación
Profesional, como ou seu propio
nome indica “Ciclos Formativo de
F.P. de Grado Medio” e “Ciclos
Formativos de Grado Superior”
correspondendo a súa formación
ó nivel 2 e 3 de cualificación dá
UE, son a primeira aposta para ou
axuste entre requirimentos do traballo e aporte dá formación.
Estruturados en Unidades de
Competencia
e
Módulos
Formativos, derivados dun
Sistema
Nacional
de
Cualificacións.
O 20% aproximadamente
do horario de formación son

prácticas nun centro de traballo
FCT respondendo esta ó concepto de alternancia, a súa
implantación con carácter obrigatorio na LOGSE, constitúen
ou recoñecemento de ca
Formación Profesional regrada,
non pode alcanzarse exclusivamente cos medios e recursos
dous que dispón ou sistema
dentro dous Centros específicos de Formación Profesional,
sendo necesario ampliar lestes
escenarios formativos ós lugares de traballo.
Este sistema de formación
que na súa formato máis autentico denominamos alternancia.
A cal define a Comisión da
Comunidade Europea (1974)
como un proceso de formación
asociado ao exercicio dunha
actividade profesional no lugar

de traballo; coa formación
adquirida nun servizo, unha
organización ou un centro de
formación. Así mesmo o CEDEFOP (Centro Europeo para o
desenvolvemento
da
Formación Profesional) tratando de delimitar o campo de aplicación da alternancia, reserva
este termino para toda situación
de traballo que permita ao traballador dedicar polo menos un
20% do seu tempo de traballo a
unha actividade de formación
nunha institución especializada.
E inversamente a todo programa de formación que de lugar á
experiencia adquirida nun lugar
de traballo.
O ter en conta esta modalidade de formación no novo
sistema
de
Formación
Profesional en España, consti-
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Fondo Social Europeo, foron
capaces de crear un sistema
regrado e non regrado de formación de alta calidade.
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tuíu sen dúbida a maior novidade de leste. O seu implantación requiriu poñer en práctica
mecanismos de coordinación
entre os distintos escenarios
formativos (Escola - Empresa),
novas figuras de formadores
(os titores de empresa) e sobre
todo crear unha nova cultura
colaborativa entre o sistema
produtivo e o sistema formativo
que necesitou e necesitará formación e medios.
É preciso indicar que,
aínda que a Formación
Profesional está recollida nos
dous ciclos formativos citados, no Ensino Secundario
introdúcense materias obrigatorias como a Tecnoloxía,
complementadas con materias optativas específicas de
Formación Profesional, coa
finalidade de que aportase ao
alumno conxuntamente coa
formación xeral, a denominada Formación Profesional de
Base, isto é, un conxunto de
capacidades e coñecementos
técnicos básicos relacionados
con amplos sectores de profesións, necesarios tanto para
cursar ciclos formativos de
F.P. como para posuír dominios de contidos presentes no
contexto actual tecnolóxico
en que nos movemos. Para o
acceso aos ciclos formativos
é preciso estar en posesión
do título de Graduado en
Educación Secundaria para o
de Grado Medio e o de
Bacharelato para o de Grado
Superior.
A evolución Histórica nos 18
anos que transcorreron desde a
promulgación da LOGSE, póde-
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se considerar como a idade de
“ouro” da F.P., a boa sintonía entre
as empresas e este subsistema
formativo, o recoñecemento
social e prestixio desta formación,
a consideración de “ensino superior” á formación impartida nos
Ciclos Superiores, a validación de
materias cos ensinos impartidas
na Universidade, a consecución
de “emprego decente” polos
alumnos que a cursan, a participación do “partenariado social no
seu deseño” e moitas outras, tal
como indicabamos fixeron e fan
posible este recoñecemento e
que poidamos defender esta
denominación.
Moitos dos pasos que se
foron dando eran impensables 10 ou 20 anos antes, quizais este progreso e innovación débase fundamentalmente a dous feitos históricos, a entrada de España na
UE e a revolución informática
e tecnolóxica que cambiou os
medios de desenvolvemento
existente pasando a ser o
leitmotiv o cambio permanente nos sistemas de produción provocando novos requirimentos de cualificación e de
formación just in time.

II.1 A FORMACIÓN
PROFESIONAL NA
LOE
Na Lei Orgánica 2/2006
(LOE) que derroga a Lei de
Calidade do ano 2002, aparece con insistencia o concepto
de aprendizaxe ao longo da
vida, que se basea, como
reflicte o seu artigo 5, en que

“Todas as persoas deben ter
a posibilidade de formarse ao
longo da vida, dentro e fóra
do sistema educativo, co fin
de adquirir, actualizar, completar e ampliar as súas capacidades, conocimentos, habilidades, aptitudes, e competencias persoal e profesional”.
Dentro dos ensinos, a
Formación Profesional de
Grado Medio será considerada
como Educación Secundaria
Pos obrigatoria e a de Grado
Superior, Educación Superior.
Definíndose a FP como “o conxunto de accións formativas
que capacitan para o desempeño cualificado das diferentes
profesións, o acceso ao emprego e á participación activa na
vida social, cultural e económica. Inclúe os ensinos propios da
formación profesional inicial, as
accións de inserción e reinserción laboral dos traballadores,
así como as orientadas á formación continua nas empresas,
que permitan a adquisición e
actualización permanente das
competencias profesionais”.
No momento da realización deste traballo a lóea esta
en os inicios do seu desenvolvemento, e aínda e pronto
para facer unha análise da
súa implantación, pero podemos subliñar que esta mellorará
cualitativamente
a
LOGSE, lei que, por outra
banda tal como xa se indicou,
significou unha gran mellora
no sistema de FP, tanto nos
aspectos estruturais como
nos aspectos da súa posta en
práctica en conexión co sistema produtivo.
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III.- CONCLUSION
Sen perder de vista os
logros conseguidos que nos
leva a afirmar que a FP está
cumprindo con calidade os
seus obxectivos, cunha riqueza
grande en lexislación, sobre
todo en canto á complementariedade das normas de face a
un
novo
concepto
da
Organización e realización da
F.P., e tamén sobre a ampliación dos escenarios formativos,
incluíndo as novas figuras de
profesionais que interveñen na
formación.
Debemos de todos os xeitos potenciar outros moitos
factores a ter en conta para
mellóraa dos nosos subsistemas como son :

O
estudo
da
Evolución
do
traballo
(Institutos de Cualificacións) e as decisións de
apoio ao desenvolvemento
de sectores económicos,
ligando a formación aos
futuros empregos emerxentes.
Novos métodos de
traballo para unha maior
produtividade: as economías dos Estados membros e
en concreto o noso Estado
debe utilizar mellor o capital e a forza de traballo e, xa

que logo, mellóraa da produtividade
converterase
noutro dos elementos fundamentais para as empresas.
Máis formación na
empresa: por motivos de
competitividade producirase un cambio no equilibrio
do esforzo para desenvolver competencias, pasando
do sistema de ensino a sistemas mixtos de formación
na empresa. Este cambio
requirirá dunha maior complementariedade
entre
ambos sistemas, e a potenciación dos formadores
dentro deste contexto.
Máis servizos: os
sectores de servizos e ofi-

cios seguirán aumentando
o seu peso nas economías
comunitarias......
Consideramos necesario
para estes logros potenciar
ou seguir incentivando :
Os cambios institucionais:
maior papel da formación na
empresa, maior papel dos sindicatos, máis competencias para
formadores, e planificación dos
recursos humanos. É dicir, a
empresa, e o seu contexto debe
asumir un papel máis importante
na formación se certamente estas
desexan afrontar de xeito eficiente o ciclo de innovación e crecemento económico.
Os ámbitos motivadores referidos: ao recoñecemento mutuo
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O tratamento que se
lle dá aos coñecementos
prácticos apoiados na formación básica e integral,
primeira fonte de competitividade entre as empresas.

79

DECEMBRO DE 2008

2008_CL_Dec:Maquetación 1

80

15/12/2008

de cualificacións en toda a Unión
Europea; ao enriquecemento do
traballo co obxecto de que estes
resulten atractivos, á vez que
cada traballador poida percibir os
méritos, para o seu futuro laboral,
da adquisición de competencias
múltiples; e á creación de estruturas organizativas novas e máis
flexibles, de forma que cada traballador dispoña de maiores posibilidades para adquirir autonomía
e poder expresarse. Así como a
remuneración económica e de rol
de traballo.
A boa planificación, comezando polo coñecemento dos grupos
destinatarios e ao estudo previo
de necesidades. Para determinar
o contido da formación débense
ter en conta as necesidades
específicas e únicas dos diferentes grupos de traballadores: directivos, traballadores con competencias e traballadores non cualificados ou con cualificacións baseadas exclusivamente en practícaa laboral que realizan o seu
cometido de xeito rutineiro e sen
formación básica para poder
construír novas formacións.
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A Universidade galega
Carlos Pajares Vales
Catedrático Física Teórica Universidade de Santiago de Compostela

Introducción

Unha vez fixados os obxectivos da Universidade, para examinar se esta cumpre axeitadamente estas misións, non só
deberíamos fixarnos no momento actual co que obteríamos
unha foto fixa, senón que deberíamos examinar a súa traxectoria e evolución. Por esta razón
nesta análise incluímos unha
mirada dos últimos 30 anos,
onde doutra banda aconteceron
feitos decisivos e determinantes
do
estado
actual
das
Universidades
galegas.

Referímonos á Autonomía das
Universidades (1983), Primeiro
Estatuto
democrático
da
Universidade galega (Febreiro
1985), Lei da Ciencia e
Tecnoloxía española (1986),
Transferencia
das
Universidades a Galicia (1987).
Estruturación
en
tres
Universidades
do
Ensino
Superior en Galicia coa creación
das Universidades de A Coruña
e Vigo (1989) e o Plan de
Financiamento Económico das
Universidades (1989).

Evolución
A Universidade galega experimentou ó longo dos últimos trinta anos moitos cambios cualitativa
e
cuantitativamente.
Cuantitativamente pasouse dun
numero de estudantes ó redor
de trinta mil ó comezo dos anos
oitenta a case cen mil a finais dos
noventa para baixar a algo máis
de setenta mil na actualidade. En
canto ós orzamentos o salto foi
de menos de 20 millóns de euros
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A análise da Universidade
galega como servizo publico
fai necesario dicir cales son
os obxectivos dese servizo
.Sen entrar en grandes disquisicións podemos dicir que
son: docentes correspondentes a ensinanza das diversas
titulacións e investigadoras
enfocadas o desenvolvemento socioeconómico, así como,
o avance do coñecemento. É
dicir, docencia e investigación
son as primeiras misións fundamentais da Universidade.
Calquera actividade debe
estar encamiñada a eses
obxectivos
principias.
Conxuntamente con estas
dúas, cada vez máis nestes
últimos
tempos,
ás
Universidades se lles demandan outras labores que en
principio poderían parecer
que non son as estritamente
propias delas. Dentro de
estas actividades xoga cada
vez un papel máis relevante
as relacións coas empresas,

especialmente a colaboración
en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i),
así coma, a capacidade das
Universidades
para
dar
soporte á creación de novas
empresas. A importancia de
todo isto fai que o conxunto
se poida considerar como
unha terceira misión da
Universidade. Esta nova
misión, sendo moi importante,
non debe ir en redución das
dúas primeiras que son as
esenciais, polo contrario
deben reforzalas.

DECEMBRO DE 2008

2008_CL_Dec:Maquetación 1

82

15/12/2008

a máis de 600 millóns de euros
dos que o redor de 500 son á
contribución das administracións
públicas por medio do financiamento directo da Xunta de
Galicia, as diversas bolsas para
estudantes da administración
central e tamén da autonómica
(ó redor do 20% dos estudantes
perciben unha bolsa) e os proxectos de investigación das
diversas administracións, europea, central e autonómica que os
diferentes equipos investigadores das Universidades obteñen
en convocatorias competitivas.
Neste período o numero de profesores incrementouse nun factor superior a tres, pasando o
redor de 1500 no ano 1983 a
5700 na actualidade. Este
aumento no número de estudantes e profesores foi acompañado
dun aumento das infraestruturas.
En efecto, no período 19841991, fixéronse diversos edificios
correspondendo as Facultades
de Veterinaria e Agrónomos en
Lugo,
Telecomunicacións,
Económicas e ampliación da
Enxeñería técnica en Vigo,
Psicoloxía,
Ciencias
de
Información, Físicas e Filoloxía
en Santiago, Ciencias en
Ourense, Biblioteca Central en
Lugo, Animalario, Arquivo, Casa
do Consello social, Casa da
Balconada,
Edificio
de
Mantemento,
Residencia
Universitaria do Burgo das
Nacións
e
Residencia
Universitaria Monte da Condesa.
Tamén urbanizouse o Campus
de Lugo, a parte Sur do Campus
Sur e o Campus Norte de
Santiago e o Campus de Vigo e
deseñouse o Campus de Elvira
de A Coruña. Esta intensa actividade de dotación de edificios e

13:49

Página 82

servizos universitarios continuo
na década dos noventa, de acordo co Plan de Financiamento
(1989)
construíndose ós
Campus de Pontevedra e Ferrol,
configurándose os Campus de
Vigo, A Coruña e Ourense con
importantes edificios. Igualmente
en Santiago se realizaron diversos edificios de investigación.
Sendo importante o cambio cuantitativo que reflicten
estas cifras en canto a estudantes, profesores, orzamentos e infraestruturas máis relevante foi un cambio de comportamento e mentalidade
que se deu na Universidade
galega. A finais da década dos
setenta a Universidade atopábase nunha situación crítica,
como consecuencia dos longos anos dunha ditadura,
sometidos a un illamento intelectual de moitos anos, non é
de estrañar que a mediocridade imperase en moitos profesores universitarios, carentes
os máis dunha mínima inquedanza e curiosidade intelectual. Neste panorama sombrío, salientan individualidades que con notable esforzo
persoal lograron manterse ó
día nos avances do coñecemento e que mostraron unha
fonda preocupación pola súa
transmisión ós seus discípulos. Menos foron os investigadores que puideron realizar
estancias en Universidades e
Centros de Investigación do
estranxeiro, aínda que neses
contados
casos
a
Universidade galega beneficiouse notablemente dos
aires de renovación científica
aportada.

É magoa recoñecer que a
meirande parte dos profesores universitarios estaban
fóra das comunidades científicas internacionais da súa
especialidade, e por iso ignorábanse as pautas, comportamentos e publicacións dos
investigadores na fronteira da
Ciencia. Teorías firmemente
establecidas e contrastadas
fai varias décadas nos diferentes campos do coñecemento, eran case que descoñecidas. A este panorama
tíñase que engadir unha total
ineficacia na xestión, procedente en grande medida, da
falla de autonomía administrativa e económica, e dunha
desmedida centralización.
Calquera praza de profesorado, incluída a de axudante,
tiña que pedila e negociala no
Ministerio de Educación. A
Universidade non tiña presuposto propio, e gastaba de
acordo coas partidas que
enviaba o Ministerio e o que
se recadaba polas taxas dos
estudantes. A planificación
brillaba pola súa ausencia.
Na década dos oitenta déronse unha serie de acontecementos que fixeron cambiar o
panorama
radicalmente,
aínda que queden restos
enquistados daquela situación. A lei de Autonomía das
Universidades rompeu coa
falta de autonomía e permitiu
unha planificación máis racional e unha mellor xestión. En
1984 de acordo coa dita lei,
foi elixido un equipo reitoral
progresista que puxo en marcha un proceso de modernización e racionalización da
Universidade galega, inten-
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blemente na evolución da
Universidade.
Por último, hai que destacar a
estruturación
en
tres
Universidades do ensino superior
en Galicia. No debate estaban os
prexuízos que tiña moita xente,
nos que sen ter unha reflexión e
estudio serio afirmaba que debería haber só unha Universidade
en Galicia e que todo o demais
era puro localismo. Non se preguntaban cal podería se-la a
estrutura que permitise dar un
mellor servizo docente e investigador. Unha Universidade grande
punteira en investigación e
docencia con máis de 70.000
estudantes non existe no mundo.
Algunha Universidade dalgún
Estado de Estados Unidos aínda
que formalmente apareza ás

veces coma unha Universidade,
como a de California, en realidade
son varias, actuando cada unha
independentemente cos seus
propios órganos de goberno e
cos seus propios orzamentos. En
realidade,
en
lugar
da
Universidade de California son
coñecidas como a Universidade
de Berkeley, a de San Diego, a de
Santa Bárbara, etc. O proceso de
estruturación
en
tres
Universidades non foi doado,
máis en grande medida foi exemplar, acadando un gran consenso
tanto no Claustro Univesitario,
que foi aprobado sen votos en
contra, e no Parlamento de
Galicia que acadou a unanimidade. Ás veces é criticada a creación de tres Universidades debido
a duplicación e triplicación dalgunhas titulacións. Algunha das repe-
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tando que as pautas e comportamentos que imperaban
nas mellores Universidades
europeas se instalasen tamén
en Galicia. A vinculación da
Universidade coa sociedade
galega, a informatización da
Universidade, a apertura da
Universidade, a interacionar
cos departamentos estranxeiros, a potenciación da investigación, a creación de infraestruturas investigadoras e
docentes e a posta en marcha do proceso de normalización do galego, foron algunhas das accións, que se fixeron notar axiña. A aprobación
da Lei da Ciencia e da
Tecnoloxía polo goberno
español, as transferencias da
universidade foron tamén
medidas que influíron favora-
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ticións non son necesariamente
negativas, por exemplo Dereito o
Económicas, onde hai unha forte
demanda desas titulacións por
parte dos estudantes e teñen
unha certa demanda laboral,
senón habería Facultades con
máis de 5000 estudantes que
sería o que sucedería senón se
houbesen
creado
novas
Facultades nas Universidades de
A Coruña e Vigo. É certo que se
duplicaron algunhas titulacións,
posteriormente á estruturación en
tres Universidades, que non obedecían ós criterios de demanda
de estudantes e laboral, máis este
feito non é dabondo para que a
estruturación
en
tres
Universidades non debera considerarse acertada.

Situación actual:
A Universidade
galega hoxe pódese
considerar unha boa
Universidade?
A contestación desta pregunta débese facer en relación co servizo público que
debe dar á sociedade nas
misións das que falamos
anteriormente, é dicir docencia, investigación e relacións
coa sociedade. Tamén débese contestar en relación cos
medios cos que a sociedade
en xeral e as administracións
dótanlle para cumprilos seus
fins. Xa que logo estas consideracións débense ter en
conta na análise comparativa
con outras Universidades
españolas e europeas.
Antes que nada, tense que
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dicir a dificultade de adxectivar a toda unha Universidade
como boa, regular ou mala,
cando dentro do habitual na
Universidade española e
tamén na galega, é de existir
grandes diferenzas entre
departamentos e centros dentro
dunha
mesma
Universidade. Hai Centros e
Departamentos, illados fóra
da comunidade científica
internacional, onde ou non
publican nada ou o fan en
revistas irrelevantes e non
lidas e citadas. Nestes departamentos vese con malos
ollos a posibilidade de que
veña un investigador ou profesor de fóra que sexa activo
e que poda dinamizar dito
departamento, dado que a
principal preocupación dentro
deses ambientes, non é o
avance do coñecemento e a
mellora científica senón o
escalafón. Así alguén cunha
boa formación e ideas e visto
coma un perigo para o progreso dos profesores do
departamento. Para estes
profesores
traballar
na
Universidade é algo moi
cómodo, só hai que dar
unhas clases que nunca son
máis de nove á semana. Para
estes profesores a docencia é
o máis importante da
Universidade porque é o
único que fan, reaccionando
fortemente a calquera esforzo
para introducir criterios de
investigación na distribución
dos
recursos
humanos.
Xustamente unha diferenza
importante entre as mellores
Universidades europeas e
americanas e as galegas e
que nestas todo o profesora-

do de distribúe con criterios
exclusivamente docentes, é
dicir, pola docencia que se
imparte. Non hai prazas distribuídas por criterios relacionados coa investigación. Nas
mellores Universidades hai
unha parte importante dos
recursos humanos que se
distribúen pola actividade
investigadora dos grupos.
Este xeito de proceder, non
soamente incentiva a investigación, senón tamén a
docencia pois, aínda que non
sempre, frecuentemente os
grupos máis activos en investigación son os que transmiten mellor a creación na súa
disciplina. Tamén rómpese o
circulo vicioso de departamentos que demandan máis
profesores aumentando para
o cal a docencia dos plans de
estudio, introducindo máis
materias e máis horas innecesarias.
Doutra banda, ó lado destes
departamentos existen outros
moi diferentes que son moi
dinámicos, competitivos a escala internacional, capaces de
acadar fondos para as súas
investigacións en convocatorias
competitivas europeas, españolas e autonómicas, totalmente inseridos nas súas comunidades científicas internacionais,
con investigadores estranxeiros
nos seus equipos e que son
requiridos constantemente para
impartir conferencias plenarias
en congresos internacionais.
Nestes departamentos, publícase nas mellores revistas da
súa especialidade e son citados
frecuentemente. No caso de
Departamentos que fan investi-
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que ter unhas condicións e
infraestruturas non moi diferentes ás existentes nesas
Universidades punteiras.
Ultimamente, dende hai
varios anos, están aparecendo
rankings
das
diferentes
Universidades do mundo e tamén
dentro de España. Varios destas
clasificacións carecen dun mínimo de rigor e utilizan criterios arbitrarios e ás veces dirixidos a que
determinadas Universidades figuren nos primeiros lugares. Isto é
particularmente verdade nalgunhas clasificacións aparecidas en
España onde dende determinados intereses particulares quixeran que algunhas Universidades
privadas queden ben clasificadas,
incluso se a investigación feita
nelas sexa pequena ou irrelevante. Sen embargo, hai outras clasificacións que utilizan criterios máis
racionais como: número de
exemplares de libros ou publica-

cións da biblioteca, número de
publicacións científicas e impacto
delas, número de patentes rexistradas, número de teses defendidas cada ano, porcentaxe de
doutores no seu profesorado,
número de profesores galardoados con importantes premios ou
membros de prestixiosas academias e Institucións, influencia no
seu medio a través de empresas
creadas, etc. Nas clasificacións
deste tipo, entre as primeiras 500
Universidades só figura a de
Santiago de Compostela e non
sempre. Entre as españolas a
Autónoma de Madrid é a que
usualmente figura máis adiante ó
redor da 200, sendo as de
Barcelona, Valencia e Autónoma
de Barcelona as que xeralmente
están a continuación. Unha constante nestas clasificacións é que a
maioría das cen primeiras son de
Estados Unidos, con algunha
inserción
europea
como
Cambridge, Oxford, Heidelberg,
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gación aplicada, interacionan
con empresas e incluso, ás
veces, son promotores e crean
novas empresas. Por suposto,
entre estas dúas tipoloxías
sinaladas,
existen
Departamentos e Centros universitarios intermedios entre os
dous. A pregunta importante é
se as Universidades Galegas
hoxe en día teñen implantadas
unha dinámica de tal xeito que
favoreza claramente ós grupos
máis dinámicos e que cada vez
sexa máis difícil manter posicións como as sinaladas na primeira tipoloxía. A resposta é
que nas tres Universidades
estanse implantando medidas e
facendo actuacións na dirección axeitada, máis quizais non
coa celeridade desexada polos
grupos máis dinámicos, que
son conscientes de que eles
non compiten con outros grupos locais, senón coas mellores
Universidades e para iso teñen
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Orsay, Ecole Politechnique,
University College de Londres e
Uppsala. As lecturas destas clasificacións tense que facer con
sumo coidado para non caer no
erro, por exemplo, poderíase concluír que as Universidades americanas son superiores, ó cal non é
certo, senón se matiza máis. En
efecto, nos Estados Unidos existen máis de cinco mil Institucións
que se din Universidades. Destas
cinco mil, a maioría non son
investigadoras e o seu nivel non
chega a ser o que coñeciamos
como Colexio Universitario.
Moitas universidades americanas
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figurarían nos últimos postos da
clasificación utilizando os mesmos criterios. Nas Universidades
que figuran nos primeiros lugares,
a parte dos indicadores xa mencionados, caracterízanse a maioría por ter un sistema restritivo de
entrada dos estudantes. Estes
deben ser moi bos ou a súa familia contribuír significativamente á
Universidade. Neste aspecto ás
Universidades españolas non
poden competir dado que o sistema de ingreso na Universidade é
un sistema de mínimos, o cal
pode non ser negativo, máis
débese ter en conta cando se fala

de rendementos comparativos.
Outro aspecto a ter en conta, é
que
na
maioría
das
Universidades da parte alta da
clasificación, teñen unha proporción elevada de estudantes de
postgrado e de doutorado. Por
exemplo no M.I.T. dos 10.000
alumnos, 6000 son de doutorado
e postgrado. En Galicia a
Universidade de Santiago é a que
ten máis estudantes de postgrao
e doutorado con 2000. Hai varios
índices de Universidades españolas que pódenos permitir comparacións entre elas. Algún deles
figuran a continuación.
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No cadro 2, figura o número
de citas dos artigos publicados,
cadro que para ter certa significación debe corrixirse co tamaño das Universidades. É positivo
que incluso con esa corrección a
Universidade de Santiago figure
nos primeiros lugares. Tamén
figura en boas posicións considerando a porcentaxe de artigos
con ningunha cita. De tódolos
xeitos, o feito de que moitas
Universidades españolas, máis
dun terzo dos artigos científicos
publicados non sexan citados é
de preocupar. No cadro 3, figuran os datos sobre sexenios de
investigación. Os sexenios de
investigación son concedidos
por comisións a nivel de España
considerando a actividade e calidade da actividade investigadora realizada polo solicitante nos

últimos seis anos, é dicir, publicacións en revistas prestixiosas,
patentes, conferencias impartidas, etc. Neste índice, débese
ter en conta que loxicamente as
Universidades con profesores
de máis idade deberían ter máis
sexenios. Sen embargo, este
feito non ten unha influencia
maior dun 10%. Por iso, é preocupante que a media galega
este por debaixo da española,
aínda que a Universidade de
Santiago esta moi por encima
da citada media. Dentro da
mesma Universidade hai grandes diferenzas, así por exemplo,
na Universidade de Santiago, a
Facultade de Física esta perto
de 3 sexenios por profesor
numerario e a de Económicas e
Empresariais non chega a 0.5, a
pesar de crearse anteriormente.

DECEMBRO DE 2008

Como con tódolos índices,
cos que figuran nos cadros
anteriores débese ser coidadoso facendo comparacións. Así
no cadro 1, a clasificación que
figura débese corrixir polo
tamaño de cada Universidade.
Por exemplo, a Complutense
figura no numero 2, máis o
número de profesores e de
estudantes triplica ó da
Universidade de Santiago que
á súa vez é un 15% maior que
a de Vigo. Tendo en conta o
tamaño, a Universidade de
Santiago subiría algún posto. É
positivo
que
dúas
Universidades galegas figuren
entre as quince españolas con
máis publicacións, as que a
porcentaxe do total entre as
dúas, 7.30%, sexa superior ó
peso poboacional de Galicia.
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No cadro 4, figuran as 15
Universidades
españolas
cuxos equipos de investigación obtiveron máis financiamento na convocatoria española de 2006. De novo constátase o papel activo de equipos de Universidades como
as Autónomas de Madrid e
Barcelona, así como, a de
Barcelona. Neste cadro,
tamén son de destacar
Cantabria e Córdoba que a
pesar de ser pequenas obtiveron cantidades notables. A
Universidade de Santiago de
novo figura nunha boa posición. Débese observar que a
cantidade total obtida polas
tres Universidades galegas é
inferior ó 5%, por debaixo da
porcentaxe de poboación,
mostrando unha falta de competitividade sobre todo das
Universidades de A Coruña e
Vigo.
Existen outros índices que
poden completa-la visión
comparativa da actividade
investigadora
das
Universidades galegas no
contexto español e mundial,
como a porcentaxe de profesores doutores, porcentaxe
de profesores que non publicaron nos últimos cinco anos,
teses lidas, proxectos europeos acadados, e outros. Sen
embargo, cos catro presentados pódese ter unha visión
aproximada da calidade
investigadora
das
Universidades galegas. O
presente artigo non pretende
facer un estudio completo e
pormenorizado, para o cal
ademais dos índices arriba
mencionados,
deberíase
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entrar dentro de cada
Universidade, estudando os
diferentes departamentos,
que, como indicouse anteriormente, presentan grandes
diferenzas. A avaliación da
actividade docente presenta
máis dificultades, dado que
non existen tantos indicadores que sexan rigorosos e
comunmente aceptados. Ás
veces utilízanse as enquisas
dos alumnos para medir o
rendemento do profesor.
Estas enquisas poden ter
algún valor cando son estatisticamente significativas, o cal
non é o caso na maioría das
veces, onde o número de
alumnos que avalían unha
materia é menor de 100.
Doutra banda, estas enquisas
en lugar de avaliar o ensino
dado por un profesor, algunhas veces miden o grao de
capacidade critica dos alumnos. Isto pode explicar, porque nalgunhas titulacións que
van alumnos que obtiveron
unha nota baixa nas probas
de acceso a Universidade,
despois avalían altamente o
seu profesorado.Estes pola
súa banda tamén despois
cualifican altamente a ditos
alumnos. Unha explicación
posible é simplemente o
baixo nivel crítico dos citados
alumnos. Outra medida indirecta do rendemento da
docencia, é o grao de fracaso
dos alumnos. Esta medida
tamén ten inconvenientes,
sobre todo cando se consideran illadamente certas materias que poden requirir o
alumno esforzos excepcionais, xa sexan de abstracción
ou de destreza especifica,

non doadas de adquirir,
senón se teñen previamente
certa disposición e actitude.
No cadro 5, figuran as titulacións de Universidades galegas, UDC, USC e UVI que presentan unha diferenza maior de
2 anos na duración media respecto á duración teórica deses
estudos ou que presentan unha
diferenza coa media española
favorable en máis dun ano, é
dicir -1.0 ou menos. Se constata que moitas das enxeñerías
presentan unha duración moito
maior que a que teoricamente
figura. É moi difícil de explicar
isto, e o feito do escaso peso
das Ciencias Experimentais en
Bacharelato e en Educación
Secundaria soamente podería
explicar un aumento suave na
duración. Hai casos escandalosos como os de Arquitectura
con 5.2 anos máis e 1.5 máis ca
media española, Arquitectura
Técnica con 4 e 0.6 respectivamente, Enxeñería Industrial
Técnica de Vigo con 4 anos
máis e a Enxeñería Industrial
con 3.6 anos máis. Nestes
casos a Sociedade debería
demandar explicacións ás
Universidades. Dende logo non
é de recibo carreiras entre titulacións de tres e cinco anos,
unhas poñendo contados similares ás de 5 anos e outras
engadindo máis contados para
evitar coincidir coas enxeñerías
de 3 anos. Tamén son curiosos
os casos de Enxeñería Técnica
Naval e a Técnica Industrial de
Ferrol cunha duración menor
en 1.4 e 1.8 á media española.
Nestes casos deberíase explicar se é unha consecuencia
dunha boa docencia ou se é
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simplemente unha medida arbitraria para atraer alumnos sen
coidar a calidade.
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na Física, e que se atopan
cunha realidade moi diferente
á esperada.

CADRO 5

Nos últimos anos nas
Universidades aumento a
preocupación por mellorar a
docencia, implantando varias
iniciativas. Algunhas como as
clases de adaptación no primeiro curso son moi positivas. Outra como a impartición
de clases ós profesores por
parte de pedagogos non tiveron unha recepción tan positiva, debido a falla de especificidade e profundidade con
que se imparten. Algúns
pedagogos parecen que querer
demostrar
que
a
Pedagoxía é a Ciencia de
ensinar, o que se descoñece
respecto a inserción laboral,
os estudios realizados indican
que os titulados universitarios
das nosas Universidades atopan traballo máis facilmente
que os non titulados, aínda
que a diferenza baixou nos
últimos anos. Doutra banda
hai unha grande diferenza

Quereríamos engadir que
os datos de inserción laboral
deben observarse con moito
coidado para non sacar conclusións falsas. Así, por
exemplo, é certo que as titulacións de licenciado en
Ciencias Empresariais ou en
Ciencias Económicas son moi
demandadas polas empresas, sen embargo tamén é
certo que a inserción laboral
dos licenciados en ditas titulacións presenta dificultades,
dado o alto número de estudantes que cursan ditos estudios, nas tres Universidades
galegas estudan máis de oito
mil sen contar os estudantes
da Diplomatura.
Cando se compara o rendemento das Universidades galegas coas españolas e as europeas e Americanas, tamén débense
comparar os seus presupostos.
Tódolos estudios comparativos
realizados indican que o financia-
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Hai outros indicadores en
relación coa docencia como
poden ser o número de abandonos respecto do total.
Neste indicador debátese se
se deben contar os abandonos do primeiro curso ou
incluso tamén do segundo. O
argumento para non contalos
é que nestes casos o abandono débese atribuír a causas
alleas á docencia que se
imparte na titulación, como a
desorientación dos estudantes na elección do centro. Isto
pode explicar por exemplo o
gran número de abandonos
que se dan en Matemáticas
ou en Física. No primeiro
caso, os alumnos aducen ó
gran grao de abstracción da
titulación que é descoñecido
para eles no momento da
elección. No segundo caso,
hai alumnos que se matriculan pensando que non hai
necesidade de Matemáticas

entre uns estudios e outros.
As enxeñerías presentan un
alto grao de inserción, e polo
contrario son algunhas titulacións de Humanidades como
Filoloxía ou de Ciencias
Sociais como Ciencias da
Educación
ou
Ciencias
Políticas onde se atopan máis
dificultades
para
atopar
emprego. As Ciencias da
Saúde presentan unha alta
inserción e en Ciencias
Experimentais hai grandes
diferenzas, así Bioloxía presenta unha baixa inserción
laboral e Física polo contrario
moi alto. En xeral non hai
grandes diferenzas cos datos
xerais de España.

DECEMBRO DE 2008

2008_CL_Dec:Maquetación 1

90

15/12/2008

mento da Universidade galega
sitúase por debaixo da media
española tanto en cifras absolutas por alumno, como en termos
da porcentaxe do P.I.B. A comparación cos orzamentos das
mellores Universidades europeas ou americanas a diferenza e
moito maior chegando a cifras
inferiores en factores entre dez e
vinte. O plan de financiamento
aprobado polo goberno do PP a
pesares de ser informado favorablemente polo Consello galego
de Universidades con só un voto
en contra, o representante do
PSdeG-PSOE autor deste artigo,
e un Plan insatisfactorio que puxo
en graves apuros ás tres
Universidades, en especial á de
Santiago de Compostela. As previsións con ese plan son de chegar ó 2010 cun financiamento
que acadase o 0.75% do PIB,
cando
hai
Comunidades
Autónomas que hoxe en día
dedican cifras superiores ó
1%.Os reitores das tres
Universidades están pedindo un
novo plan, aínda que votaron e
saudaron positivamente ó actual.
O Goberno galego, en efecto,
quere implantar un novo plan
galego que acade o 1% do P.I.B.
Con este obxectivo estase en
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conversas coas Universidades.
Ese Plan debe afastarse do café
para todos, incrementando os
fondos destinados a equipos e
grupos universitarios competitivos, buscando cada vez máis a
internacionalización das nosas
Universidades e primando ás
que acadan máis fondos españois e europeos. A estratexia da
Universidade 2015, iniciativa do
Goberno español vai por esas
liñas, surexindo como obxectivo
a
modernización
das
Universidades mediante a promoción da excelencia científica e
docente, a internacionalización
do sistema universitario e a súa
implicación no cambio económico baseado no coñecemento e
na mellora da innovación

Futuro
Os vindeiros anos a dinámica universitaria estará marcada pola adaptación ó marco do
espazo europeo de Ensino
Superior, e as consecuencias
dunha anunciada nova Lei
española da Ciencia e
Tecnoloxía. Tamén a implantación de Centro de referencia

investigacións eran puntos
importantes. Nas liñas anteriores apuntáronse debilidades e
fortalezas das Universidades
galegas e dos seus equipos e
grupos. Será fundamental
apoiar ós grupos activos e
dinámicos, fuxindo de políticas
aparentemente igualitarias,
que no mundo universitario só
fomentan a incompetencia e a
indolencia. O desexable maior
financiamento universitario
debe ir acompañado pola esixencia dun maior control interno e externo a Universidade,
respectuoso coa autonomía
universitaria e sempre baseado en criterios de excelencia e
competividade. O progreso de
Galicia terá moito que ver se
se acerta nestas políticas.
Galicia contou moi pouco no
século XIX e XX nas grandes
revolucións científicas e tecnolóxicas quedando en grande
medida á marxe delas o que
con levou un atraso social e
económico. No século XXI
estanse dando outras grandes
revolucións científico-tecnolóxicas das que Galicia non debe
quedar fóra, porque deso
depende o seu progreso cultural e económico.
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A educación como servizo público
básico
J. Raúl Gómez Farto
Presidente de ESCOLA VIVA e representante do profesorado na Permanente do Consello Escolar de Galicia.

Consideracións previas

Ó longo da historia, as insuficiencias do desenvolvemento
económico e os avatares da política, en diversas etapas o Estado
ten feito cesións das súas responsabilidades neste ámbito, abandonándoas en mans de particulares e de institución privadas, así
ata tempos recentes, a educación
foi máis un privilexio duns poucos
que un dereito de todos.
No último cuarto do século
pasado, e despois dun sostido
retroceso do ensino público, as

A Lei Xeral de Educación de
1970(LGE 1970), tamén coñecida como lei Villar Palasí, estableceu a obrigatoriedade e a gratuidade dunha educación básica e
xeneralizada, concibe esta como
un servizo público e responsabiliza ó Estado, prioritariamente da
súa provisión. Non sen recoñecer
e consagrar o carácter mixto que
abre a posibilidade de que centros non estatais ponderan participar na oferta de postos escolares
gratuítos nos niveis obrigatorios,obtendo en contrapartida un
apoio económico do Estado.
A Constitución Española de
1978(CE 1978), en aras dun consenso das distintas forzas políticas encaixa a educación como un

dereito fundamental que, nembargante, pode ser orientado por pais
e institucións privadas, a maioría
de carácter relixioso. Non obstante, encomenda ós poderes públicos a súa programación e contidos básicos.
Será a Lei Orgánica do
Dereito á Educación de
1985(LODE 1985) a que se
encargue no seu título preliminar de deixar plasmado
que “ todos los españoles tienen derecho a una ecuación
básica que le permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una
actividad útil a la sociedad.
Esta educación será obligatoria y gratuíta en el nivel de la
educación general básica , y,
en su caso, en la FP de primer grado, así en los niveles
que la administración establezca”.
Establece tamén este artigo 1ºda LODE de 1985 que
todo o alumnado ten dereito á
continuidade de estudos sen
que sexa impedimento a súa
condición económica, social
ou de residencia.
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A extensión da educación
básica a todos e cada un dos
cidadáns, constitúe sen dúbida un
fito histórico no progreso das
sociedades modernas. O desenvolvemento da educación, o progreso da ciencia e da técnica, son
condicións que melloran o benestar social e a prosperidade material, soporte das liberdades individuais das sociedades democráticas. É por iso, o dereito á educación foise configurando como un
dereito básico e como un servizo
público prioritario.

necesidades do desenvolvemento económico e as transformacións sociais inducidas por
este elevaron de modo considerable a demanda social da
educación. Este incremento foi
atendido primordialmente pola
oferta pública, pasando a configurarse un sistema educativo
mixto ou dual cunha compoñente pública e outra privada de
magnitude considerable.
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A evolución da escola e
os novos perfís
profesionais que require
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Por parte de sociólogos e filósofos vense cualificando á escola
como unha institución social.
Existe para satisfacer determinadas da sociedade que a sustenta.
No medievo a escola xurde no
ámbito eclesiástico, para a formación do clero e para unha reducida elite aristocrática das clases
gobernantes. Eran os letrados
que coa formación en “letras”
comunicábanse entre si dun
modo específico. Os demais cidadáns aprendían imitando, dos oficios e coa formación ideolóxica e
humana que subministra a tradición e transmisión oral.
Posteriormente, cando a burguesía medra, tanto numericamente como no seu potencial
económico, amplíanse as universidades e os estudos xerais,
aínda que a instrución letrada
segue a estar nas mans dunha
minoría dentro do conxunto
social.
O paso da forma de produción
artesá á forma de produción
industrial, requirirá unha man de
obra cunha formación distinta do
que é a aprendizaxe imitativa. A
medida que evoluciona e progresa a sociedade industrial, increméntase a necesidade de dar
unha maior cualificación ós traballadores, por iso aparece a escola
pública e gratuíta e as escolas de
artes e oficios, precedentes dos
actuais sistemas educativos, nos
que permanece a esixencia da
universalidade e da progresiva
evolución do nivel de coñece-
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mentos precisos para intervir na
produción, así como para poder
participar, dalgún xeito, nos circuítos de reparto de riqueza. Todo
isto nos indica que a escola, estivo é está, en constante evolución,
tanto na súa estrutura orgánica,
como nos contidos que ten transmitido e transmite, pendente da
evolución da demanda do contorno social.
O profundo xiro que se dou
nas sociedades desenvolvidas,
durante a segunda metade do
século XX, agudizado nas últimas
décadas pola globalización da
economía e pola aplicación das
novas tecnoloxías nos procesos
produtivos, está xerando consecuencias importantes na institución escolar, dado que se lle esixe
a prestación de novos servizos e
non se incrementan proporcionalmente os recursos económicos e
humanos que serían precisos
para levalos satisfactoriamente a
cabo. Por este e outros motivos
existe un malestar que medra no
profesorado e unha certa degradación do sistema escolar.
Poderíanse clasificar en tres
tipos as novas demandas que se
lle esixen á escola:
-Científico-tecnolóxicas
-Humanísticas
-Político-sociais
Os dous primeiros tipos
teñen un perfil de formación,
tanto finalista como propedeutico, que dependen do mercado
do traballo, da evolución dos
sistemas educativos e dos
plans de estudos.

Ao referirnos ás demandas
político-sociais incidimos naquelas funcións da escola que en
maior grao impactan nos novos
perfís profesionais que contribúen
na educación participando na actividade dos centros escolares.
Actualmente, ademais das
tradicionais funcións de instruír e
educar ós escolares, requísese
da escola:
a) Políticas de igualdade:
preténdese que a escola sexa un
instrumente reequilibrador das
desigualdades de orixe, de redistribución dos ben culturais, facendo accesible a todos a posibilidade real de chegar ós graos máis
altos do saber, conforme a súa
vocación e o seu esforzo. Tamén
se pretende que todos adquiran o
nivel de coñecementos sinalados
como obxectivo do ensino obrigatorio (equidade educativa). Todo
isto para favorecer a igualdade,
evitando toda discriminación e
tentando lograr un ensino integrador. Así agrúpanse no mesmo
tipo de centros a alumnado moi
diferente entre si, tanto de orixe
étnico como polo nivel cultural do
que dispoñen as familias, sen ter
en consideración as diferentes de
ambiente social que constitúe o
seu hábitat fóra da escola. Son
obxectivos de tipo social e político,
hoxe irrenunciables nunha sociedade democrática, pero que
están a crear tremendas dificultades na escola por carecer de persoal adecuado e de recursos idóneos para superar esa maior dificultade pedagóxica, que,para
complicar aínda máis, non tiveron
e non teñen algúns centros selectivos que operan con alumnado
homoxéneo, escollido e, xeral-

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

13:49

Página 93

mente máis predisposto e preparado.

c) A garda, custodia e
socialización de menores: sempre se dixo que a educación escolar era complementaria da educación familiar, a primeira socialización dos nenos e nenas realizábase no ámbito caseiro da familia.
Pois ben, parece que se van cambiando os termos, pasando a
educación familiar a ser complementaria da educación escolar. É
un feito que o alumnado pasa
cada vez máis horas nos colexios, incluso en días non lectivos.
Proponse a apertura dos centros
escolares durante 12 horas ó día
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e todos os días do ano. Esta parece ser a demanda de moitas familias. A emerxencia das escolas
infantís e a apertura de moitos
centros antes do horario lectivo e
do horario laboral dos seus pais,
dan proba da realidade e indican
en que dirección van os cambios
e usos sociais. Máis ou menos
descaradamente estáselle pedindo á escola, non só que ensine,
senón que asuma a garda e custodia dos nenos e adolescentes o
maior tempo posible, incluso nas
vacacións estivais. A evolución da
familia reducida a un elemento
nuclear, excluíndo ós avós, o vertixinoso aumento das familias
monoparentais derivado da disolución das parellas, e a moi positiva incorporación da muller ó
mundo laboral, son fenómenos
que aceleran a necesidade de

que a escola asuma progresivamente esas parcelas educativas
que de grao ou por forza están
cedendo as familias. Complícase
aínda máis a situación se consideramos que o tempo de permanencia dos nenos nos fogares,
descontando o descanso nocturno, é cada vez máis un tempo
absorbido pola TV e polo uso
doutros entretementos mecánicos e telemáticos. A idea de que a
escola asuma en toda a súa
dimensión, a educación dos fillos
significaba unha posición totalitaria. Ninguén se racha agora as
vestimentas. De feito a evolución
dos costumes pouco a pouco
deixa a educación dos nenos nos
entes sociais, e sobre todo, na
escola. Se ten que ser así, estamos indo a unha función da escola que ten que ser socializadora e

DECEMBRO DE 2008

b) Integración do alumnado inmigrante: tarefa que
comeza para moitos deles pola
aprendizaxe do idioma e do seu
uso de xeito oral e escrita, instrumento forzosamente necesario
para acceder á normalización e
presenza nas aulas e para progresar despois nos niveis de
mellor emprego ó que teñen
dereito a aspirar. Convén destacar a transcendencias desta
importante función encomendada
tamén á escola, pois a correcta
integración do alumnado inmigrante, non só satisfai o dereito á
educación que as nosas leis
outorgan a todos, senón que ademais vinculan moralmente ás
familias inmigrantes cunha orde
social adecuada e polo tanto, un
aspecto positivo en orde á paz
social. Pola contra, un fracaso na
escolarización deste tipo de alumnado leva á xeración de bolsas
marxinais, das que se viron
exemplos con estoupidos de
inusitada virulencia nalgún pais
veciño.
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educadora, ademais da súa función principalmente académica. O
problema é que os mestres, e o
profesorado
de
secundaria(principalmente); que desempeñan a súa función con adolescentes,foron formados e seleccionados, atendendo principalmente(exclusivamente nos de secundaria) ó criterio da súa capacidade nos saberes académicos
dunha especialidade determinada. O problema acentúase se
temos en conta que as condicións
laborais, os cadros de profesorado dos centros,as retribucións e a
organización escolar, están concibidas como finalidade académica;
iniciándose unha lixeira incorporación de profesionais ós centros
para responder ós fins que propoñen a igualdade social, integración e a garda e custodia dos
escolares. Incorporación tardía e
a todas luces insuficiente. Este
panorama debera terse en conta
para a formación inicial do profesorado e para as probas de acceso á función docente.

Unha adaptación difícil
para a escola pública
Dada a respectable implantación da escola privada e concertada no noso país, nesta adaptación xógase moito a escola pública. Os centros escolares privados
están resultando moitos máis áxiles no mantemento de horarios
favorables para as familias e
tamén para a prestación de servizos complementarios.
Parece claro que a educación
hoxe, debe prestar servizos complementarios e doutros tipos que
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requiren a incorporación os centros de persoal con perfís profesionais distintos, que non encaixan nos caixóns dos corpos e
especialidades
tradicionais.
Traballadores do ensino de novo
tipo, que nalgúns casos teñan
que realizar labores en varios
centros, ou labores a tempo parcial(xa empeza a incorporarse
persoal como acompañantes de
transporte escolar).

Algunhas propostas
para abordad esta
situación
Deslindar nitidamente os servizos complementarios de carácter non educativo que ofrece o
centro.
Non se debe descartar que
todas as actividades educativas
que ofreza o centro poidan ser
asumidas polo persoal do
mesmo, fuxindo de traballos
extra, debe ser voluntario e coas
compensacións correspondentes.

cada curso,a realizar nun ou en
varios centros da demarcación.
A orde de utilizacións das instalacións escolares fóra do horario
lectivo debería estar rexida por un
protocolo do que formaran parte
as administracións locais e outras
de carácter social.
Tampouco se deben descartar incorporacións de entidades
como ONGs, sen ánimo de lucro,
que realicen proxectos de cooperación coa autorización do
Consello Escolar.
A administración educativa
debe liderar un plan de servizos
complementarios de calidade que
optimice a utilización dos recursos
dispoñibles.
Nos plans de estudios de
carácter inicial do docentes e na
formación continua debería mellorarse a preparación pedagóxica e
tamén coñecementos básicos da
socioloxía da educación.

Debe evitarse a intermediación de prestación de servizos
que acaban en privatizacións e
que poden deteriorar estes.
En todo caso as actividades
dos centros en xeral deben integrarse nos correspondentes proxectos educativos dos centros.
As administracións e non só a
educativa debería propoñerse
dispor a escala local ou de distrito
dun cadro estable de persoal
especialista que tería asignado un
determinado plan de traballo para
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A escola pública, o papel da
administración na educación
Jesús Ramón Copa Novo
Ex – conselleiro do Consello Escolar do Estado

Preténdese con este artigo reflexionar sobre a relación, non sempre doada, entre Estado e
Educación. Galicia, a principios dos 80, converteuse na terceira Comunidade Autónoma do
Estado en posuí-las competencias educativas, aínda que sempre se debe matizar o papel relevante que na programación xeral da ensinanza segue detectando a través das Leis Orgánicas o
Goberno Central. Polo tanto cando no título falo do Estado refírome tanto ó Goberno Central,
coma ó Galego Non me centrarei na análise das políticas concretas, senón nas bases, nos fundamentos ideolóxicos, que configuran a educación como un elemento clave do que se veu en
denominar Estado do Benestar. Parto dunha defensa da escola pública como garante da equidade, igual que o foi no seu intre da transformación social, mesmo da reivindicación e loita pola
heterodoxia para propicia-lo cambio na orde natural das cousas.
No século XVIII principia a
agromar o xerme do cambio. Por
unha banda principia a cambia-lo
modo de producción. Para un
modo de producción baseado na
agricultura e na artesanía non se
precisaba educación escolar, chegaba coa aprendizaxe imitativa e
co coñecemento dos hábitos.
Coa producción industrial, desenvólvese considerablemente o
comercio e o transporte, e con elo
tódolos servizos, a administración, precísase xa moita máis
man de obra cualificada.

capacidade de autogoberno do
propio home e da súa dimensión
histórica.
En
1789
coa
Declaración dos Dereitos do
Home e do Cidadán e en 1792
Condorcet co Informe e Proxecto
de Decreto sobre a Organización
Xeral da Instrución Pública , séntanse as bases do que serán os
sistemas educativos democráticos dos séculos XIX e XX, así
coma os principios de igualdade,
emancipación e neutralidade da
educación, en definitiva, a educación laica.

Por outra banda os ideais dos
homes da Ilustración, que enraízan coas do Renacemento,
poñen as bases ideolóxicas deste
cambio. Dende o Saber Crítico de
Voltaire, a Liberdade individual de
Rousseau, anticipan a loita do XIX
a prol da utilidade da ciencia, da

O Estado liberal, a burguesía triunfante e gobernante,
inventa a escola pública. Iso si
trátase dun sistema educativo
clasista, masculino, coherente
coa estrutura social e as esixencias produtivas da sociedade industrial.
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D

ende o inicio dos
tempos,
agás
pequenas excepcións nalgunhas polis gregas e
nos anos centrais do Imperio
romano, non se pode falar de
educación sensu stricto, prima
máis o concepto de endoculturación, son as organizacións: familia, artesáns, ordes relixiosas, etc,
quen se preocupa da reprodución
do saber. Todo o antigo réxime
basease na desigualdade do
saber e do poder. O ensinar a
cada cal o que lle é propio e preciso para o desempeño das súas
funcións na sociedade onde lle
tocou vivir, transforma o saber, o
coñecemento, en poder. Uns
saben e teñen, por tanto, o dereito e o deber de mandar e outros
teñen dereito a ser mandados e o
deber de obedecer.
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Durante o XIX séguese fundamentando ideoloxicamente o
carácter liberador da educación.
O desafiante Sapere aude
(Atrévete a saber), de Kant, constitúese nun punto de inflexión, na
ruptura do no gordiano, que recollen os positivistas franceses
como Comte no seu Estado
Positivo e no mito do Progreso.
Recólleno tamén os utilitaristas
ingleses, Stuart Mill ou Beckam,
que, moito máis pragmáticos tratan de adquirir e establece-los
principios que nos levan á escola
pública, ó laicismo. Outra corrente
máis romántica con Hegel e
Krause considéranse non só
transmisores do saber, senón
tamén dos seus ideais, actuando
como se fosen profetas dunha
nova era. Isto é, póñense tódalas
bases dos principios liberais da
educación.
Principios todos eles que
están na orixe e desenvolvemento da Institución Libre de
Ensinanza que con Fernando de
los Ríos, como principal impulsor,
vai xogar un papel moi salientable
na modernización de España.
Aparecen os principios de gratuidade, universalidade e non discriminación, pero a realidade
social falseounos durante moito
tempo. Sen embargo, era tal a
potencia renovadora que foron
suficiente punto de apoio para
principia-la loita, para que estes
principios pasasen da teoría á
realidade.
O movemento obreiro dende
a segunda metade do XIX esixe
un reparto máis igualitario da
riqueza e do saber. Os principios
da escola pública non poden
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facerse realidade sen unha transformación social. Se o estado liberal foi o que instaurou a escola
pública é o estado social, froito
das loitas sociais, o que instaura
unha escola pública realmente
accesible para todos, así como un
sistema de instrución pública
completo, aberto a toda a sociedade. O proletariado realiza a súa
propia reflexión social, faise consciente de que o saber é poder,
que a inmensa maioría da sociedade está expropiada dese saber
e esixe o reparto, o acceso a el.
Primeiro, coma protesta, despois
creando as súas propias escolas
e, finalmente, esixíndolle ó Estado
a súa responsabilidade, formulando programas de reforma, de
cambio do sistema. As palabras
de Juan José Morato no xornal El
Socialista en marzo de 1901
exemplifican o que vimos de afirmar: “Educar e educar. Velaí a
obra revolucionaria, a única obra
revolucionaria”.
Neste camiño cara a escola
pública, cabe salienta-la figura de
Lorenzo Luzuriaga autor das
Bases para un Programa de
Instrución Pública que Escola
Nova presentou no XI Congreso
do PSOE en 1918 e como
Asociación Xeral de Mestres ó
XIV Congreso da UGT en 1920.
Independentemente de que as
condicións sociais e políticas
impediron que estas propostas da
familia socialista se puidesen traducir en feitos reais e houbese
que agardar deica 1931 para que
algúns dos seus fundamentos
tivesen valor de lei e outros,
actualizados, aínda agardasen
deica a década dos 80, estas
Bases seguen a ser unha perfecta síntese do que debería ser

unha escola pública moderna e
de calidade.
En efecto, as Bases para un
programa de Instrución Pública
establecían como principios
xerais: unha escola unificada
(comprensiva), pública e gratuíta,
ensinanza manual xeral e obrigatoria (antecedente da formación
profesional), unidade do persoal
docente e ensinanza laica e como
medidas de inmediata aplicación:
creación de trinta mil escolas e, de
acordo cos criterios materiais e
organizativos propios da educación moderna, deberían estenderse ás escolas de todo o país a
obrigatoriedade das clases de
adultos; a creación de escolas
técnicas elementais; a gratuidade
da segunda ensinanza; o establecemento da coeducación; a creación dun sistema de becas de
estudio e de bibliotecas populares, campos de xogo, teatros,
salas de audicións, etc.; a autonomía pedagóxica dos centros
escolares; a liberdade para o
mestre de impartir ou non ensinanza relixiosa; atención preferente á formación dos docentes;
profesorado laico e equiparación
salarial dos docentes co resto dos
funcionarios públicos.
A Segunda República tenta
por en marcha este programa cun
importante esforzo presupostario,
pero co triunfo do Golpe de
Estado do 36 a longa noite de
pedra da ditadura franquista paralizou o desenvolvemento e a
modernización da escola pública.
A educación do franquismo,
convertida en adoutrinamento,
establece un status quo, polo cal,
a escola privada (relixiosa católi-
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ca) primaria e secundaria foi a
escola das clases acomodadadas que podían mercar a educación dos seus fillos sen que houbese competencia dos escasos
centros públicos, xa fose pola súa
inferior calidade ou por prexuízos
sociais. A escola privada-católica
aceptou esta dobre rede públicaprivada, reservándose o sector
lucrativo e a influencia social de
educar á clase dirixente. O conflito xurdirá posteriormente cando
na Transición as esixencias
democráticas e de modernidade
do país leven ó Estado a acometer en serio a universalización do
servizo público educativo e a
mellora da calidade deste. Entón
a escola privada tamén quererá
manter os seus privilexios, ademais de participar do financiamento público.

Coa chegada da democracia
os acontecementos precipítanse.
O artigo 27 da Constitución
Española convértese nun verdadeiro cabalo de batalla, temos
que lembrar que a Comisión
Constitucional quedou encallada
neste artigo, de xeito que había
un consenso case total sobre a
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totalidade do texto da Relatorio
Constitucional, agás o artigo referido a educación. Era unha batalla
entre os defensores da escola
pública e os que apostaban por
manter o status quo existente no
que esta escola pública xogaba
un papel subsidiario da privadacatólica. A redacción definitiva
deste artigo cos seus dez apartados e froito, polo tanto, da necesidade do consenso, pero é tamén
consecuencia da realidade histórica e do papel da xerarquía católica na educación en España e de
aí xurde a actual realidade dual,
cunha dobre rede de centros educativos.
Coa LODE, en 1985, o
Goberno socialista universaliza e
democratiza a educación, establece coa feroz oposición dos

sectores do ensino católico o réxime de concertos (hoxe en día
eses sectores evolucionaron e
consideran os concertos pouco
menos que coma un dereito
sacrosanto).
Coa LOXSE, en 1990, regulamentase unha nova ordenación
do sistema educativo (desaparece Preescolar, EXB e BUP, F.P. 1
e 2 da Lei Xeral de Educación,
ante Educación Infantil, Primaria,
ESO e Bacharelato, ademais de
FP de Grao Medio e Superior) e
esténdese a obrigatoriedade do
ensino deica ós 16 anos apostándose por unha educación comprensiva.
En 2003, baixo o goberno do
Partido Popular, promúlgase a
LOCE que aposta claramente
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Hai que recoñecer que a Lei
Xeral de Educación de 1970, na
agonía final da ditadura, representou unha modernización da educación así como un intento importante de extensión dos centros
estatais, en parte frustrada pola
importante crise económica de
1973. As necesidades do país
facían irremediable mellorar unha
educación ancorada no pasado e
que orixinaba un déficit formativo
con respecto os países do noso
entorno do que aínda seguimos
sufrindo as consecuencias.
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pola diversificación (por non dicir
segregación) na ESO e no
Bacharelato. Pero en 2005 a Lei
Orgánica de Educación (LOE), de
novo con Goberno socialista,
modifica esa aposta diversificadora da anterior Lei.

no referido a ordenación xeral do
sistema educativo, calquera outra
competencia corresponde as CC
AA, a Galicia, no noso caso. Isto
evidentemente, produce, uns
efectos na escola pública sobre
os que debemos reflexionar

En todo caso a estrutura do
sistema mantense nos termos
establecidos na LODE e ordenados na LOXSE.

En España o carácter estatal
non é un elemento definidor da
escola pública, a nosa escola
pública é autonómica, o que non
debería ser relevante sempre que
fose realmente pública e cumprise a función pública de integración para a que se crea e financia.
Existe un moi amplo marxe de
desenvolvemento curricular e non
curricular por parte das CC AA e
podería correrse o risco de que
nos atopásemos con 17 escolas
públicas autonómicas.

Dato relevante tamén é o proceso de descentralización. Dende
principios dos 80 a aposta constitucional polo Estado autonómico
fai que as competencias educativas sexan transferidas dende o
Goberno Central cara os autonómicos, nun proceso longo de
case 20 anos. Nunha primeira
fase, a principios dos 80, transfírese a educación a Euskadi,
Cataluña e Galicia,. Durante esta
década a Andalucía, País
Valenciano, Canarias e posteriormente Navarra. E ó redor do ano
2000 as outras dez CC AA.
Ata aquí teño intentado resumir a evolución histórica na loita
pola escola pública e os avatares
da universalización do servizo
público educativo como elemento
clave do inar Estado do
Benestar.E o intre agora de achegarnos á realidade educativa
actual. Para elo centrareime nos
dous aspectos que considero
básicos: O papel da Educación
no Estado Autonómico e a relación entre escola pública versos
privada.
No ámbito educativo o proceso de descentralización de competencias foi tan amplo que podemos afirmar que en España, agás

O carácter integrador interterritorial e intercomunitario da escola pública debe superar as visións
do mundo particularistas, insolidarias ou xenófobas. Tan rexeitable
é a escola pública nacional que
pretendía o franquismo como a
escola pública nacionalista.
Afortunadamente penso que este
non é o caso de Galicia.
Pero esta función de integración interterritorial tamén se pon
en cuestión, cando de acordo coa
ideoloxía do goberno de cada CC
AA non se respectan os elementos mínimos comúns legais, e non
só no caso dos nacionalismos
periféricos, senón tamén do
nacionalismo español. Está a
pasar con temas como o da
Educación para a Cidadanía ou
coas políticas privatizadoras levadas a cabo nalgunhas CC AA
gobernadas polo Partido Popular,
como Madrid ou o País

Valenciano, coas diferenzas
importantes que existen en gasto
público en educación entre as
diferentes CC AA., ou coa utilización por algúns nacionalismos
periféricos e o nacionalismo español do idioma como cabalo de
batalla partidista.
A educación como servizo
público esencial necesita uns
niveis mínimos na prestación que
debe ser responsabilidade do
Estado no seu conxunto. Se se
afondase na desigualdade creo
firmemente que habería que considera-la posibilidade dunha revisión do marco actual para afondar
na garantía do carácter vertebrador estatal do sistema educativo.
A escola pública non pode perder
en ningún caso as súas funcións
de integración social, intercultural
e interterritorial ademais de acadar as maiores cotas de calidade
posibles, nin nun intre de integración supranacional en Europa ou
de globalización, desmembrarse
en 17 modelos territoriais diferentes.
Sería preciso, por conseguinte, que máis alá das lexítimas propostas ideolóxicas ou mesmo de
xestión educativa, se avanzase
nun consenso para dunha vez
por todas propiciar un amplo
pacto que garantise esa vertebración social, cultural e territorial,
ademais da mellora da calidade
do noso sistema educativo público.
Xa temos visto como razóns
históricas explican que en España
non se tivese dado un sistema de
educación pública homologable ó
dos países europeos deica o
derradeiro cuarto do século XX.
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Por outra parte a escasísima
escola pública española que
xurde no século XIX é confesional. A Constitución de Cádiz de
1812, profundamente liberal, sen
embargo ten que aceptar en aras
o pacto co máis rancio tradicionalismo tridentino do Antigo Réxime
o artigo 12, onde non só se afirmaba que a relixión católica era a
única verdadeira, senón que a
nación a protexería prohibindo o
exercicio de calquera outra. Dun

plumazo desaparecía un dos principios fundamentais do movemento liberal: a liberdade de conciencia e cultos. De aí que o catecismo se explicase de forma obrigatoria e na segunda ensinanza o
ensino da relixión fose obrigatorio.
A escasísima escola pública,
ademais era unha escola de
pobres, polo que conservará
durante todo o XIX un carácter
subsidiario da ensinanza privada,
en man da ordes relixiosas, de
pago e confesional, a que se dirixían os fillos dos poucos que a
podían pagar.
E aínda que a principios do
XX, liberais e conservadores,
aceptan a escola nacional, para
os segundos esta era igual a
escola católica e para os liberais

(en sentido amplo, incluíndo
tamén os partidos obreiros), inspirados pola escola laica francesa e
a común estadounidense, tiña
que orixinar unha nova conciencia de nación, máis alá das diferenzas de clase, relixión ou de lingua. En definitiva as ideas das
que anteriormente falamos, plasmadas nas Bases para un
Programa de Instrución Pública
de L. Luzuriaga.
Na Segunda República téntase estender este modelo de escola unificada e laica, pero o franquismo impediu calquera avance,
cun modelo de escola nacionalcatólico, radicalmente confesional, clasista, con institucións educativas segregadas e con separación de nenos e nenas. Una escola pública totalmente subsidiaria e
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Isto explica a debilidade cuantitativa da nosa escola pública e que a
privada acade un espazo superior
ó de tódolos demais países da
OCDE agás Bélxica e Holanda.
En 2005 a escola pública representaba en España o 70,1% do
alumnado, a concertada o 25,1%
e a privada o 4,8%.
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sen prestixio social fronte a privada.
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A

masiva
chegada de
inmigrantes nos derradeiros anos agravou,
aínda máis, a situación
da escola pública que é
a que atende maioritariamente aos alumnos que
chegan e as segundas
xeracións que se incorporan

O pacto constitucional, reflectido no artigo 27 da Constitución, e
a consideración da educación
como una servizo público inspirou
a LODE permitíndolle ó ensino
privado acceder a través dos concertos educativos a financiamento
pública para impartir as ensinanzas que ata entón viñan cobrando
(independentemente das subvencións que recibían). Por aquel
intre as grandes necesidades de
prazas educativas públicas, froito
do boom demográfico dos 70 e
da escaseza de centros, orixinou
un equilibrio, aparente máis que
real, entre as dúas redes.
Coa LOXSE en 1990 faise
realidade o vello soño da escola
comprensiva (unificada), pero con
dous graves riscos para a relación
entre a rede pública e a privada. O
primeiro, a extensión da educación obrigatoria deica os 16 anos,
propiciou a extensión automática
dos concertos educativos por
dous anos (1º ciclo da ESO) co
que continuaron en centros privados alumnos que anteriormente
se integraban na súa inmensa
maioría nos institutos públicos
gratuítos.
O segundo, a ensinanza
comprensiva é máis cara que a
diversificada, e moito máis que a
segregadora (que pretendeu aplicar a LOCE). Os centros públicos
víronse na necesidade de atender a todo tipo de alumnos sen
que se incrementasen os recursos humanos e económicos na
contía suficiente (a LOXSE empeza a implantarse en paralelo a
grave crise económica de 1993).

Os centros concertados, sen
embargo, puideron seguir seleccionando os seus alumnos á hora
da matrícula e tamén pola propia
deriva dos alumnos máis conflitivos cara os centros públicos o
mesmo que os alumnos con
necesidades educativas especiais que se aconsella dirixir a
escola pública coa escusa de que
non se concertan unidades de
educación especial. O carácter
homoxéneo do seu alumnado, o
maior nivel económico das familias, fixo que para a escola concertada a ensinanza comprensiva
non significase ningún problema,
antes o contrario, era, e é, a máis
axeitada as súas condicións.
A masiva chegada de inmigrantes nos derradeiros anos
agravou, aínda máis, a situación
da escola pública que é a que
atende moi maioritariamente con
cifras superiores o 80% os alumnos que chegan e as segundas
xeracións que se incorporan, propiciando nalgunhas zonas concretas verdadeiros guetos e transmitindo esta imaxe ó conxunto
dos centros públicos naquelas
zonas onde o número de inmigrantes e maior e onde conviven
coa concertada.
Ademais os centros concertados teñen unhas condicións máis
atractivas na competición polo
alumnado: centros integrados
dende infantil a secundaria –e
cada vez máis a universidade-;
horarios escolares homoxéneos
para tódolos niveis; ampliación de
horario e xornada partida; oferta
xeneralizada de comedor (fronte
os horarios disparatados de comida da xornada continuada), transporte e actividades complementa-
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Penso que son razóns máis
que suficientes para transmitir a
profunda preocupación por unha
escola pública debilitada fronte as
condicións coas que compite a
escola concertada, hai un clarísimo desequilibrio que debemos
denunciar e, sobre todo poñer
remedio.
Recentemente o Colectivo
Lorenzo Luzuriaga, constituído en novembro de 1998 o
abeiro da Escola Julián
Besteiro da UGT, e do que
teño a honra de ser un dos
membros fundadores, ven de

publicar un extraordinario
Documento para o Debate
titulado Pola Escola Pública
que recomendo vivamente
para afondar nestas reflexións.(http://colectivolorenzolu
zuriaga.com/).
É evidente que calquera posibilidade de mellora da situación
da escola pública pasa por dúas
grandes liñas de actuación. Por
unha banda influír sobre a propia
matrícula, impedindo nas zonas
onde hai competencia públicaconcentrada a capacidade de
selección de alumnos pola rede
concertada e a transformación da
escola pública en subsidiaria da
privada. Pero tamén por medidas
cualitativas, isto é, unha mellora
da calidade da escola pública.
Non é casual que os países
con maior éxito escolar practicamente só teñan escola pública,
así Finlandia, que se constitúe
como referente do éxito do sistema educativo, ten un 93,6% de
escola pública; Noruega, un 95,8;
Suecia un 93,1; Suíza un 94,5, o

mesmo que Italia; Alemaña un
93,5. Noutros ámbitos xeográficos temos un 93,5% en Canadá
ou un 90,5% en Estados Unidos,
un 89,7% en Xapón e un 83,1 en
Corea do Sur, un 72,1% en
Australia e un 82,1 en Nova
Zelanda. (Datos da OCDE referidos a 2005).
Galicia cun 68,9% de escola
pública está un 1,2% por debaixo
da media do Estado, aínda que
nas grandes cidades a presenza
do ensino concertado é cada vez
máis relevante, non existindo no
rural e con moi escasa presenza
nas vilas. Quere isto dicir que precisamente nas zonas de maior
pulo demográfico, de maiores
posibilidades sociais a escola
pública galega está nunha situación de clara inferioridade respecto da concertada, non só cualitativamente en canto as súas posibilidades, senón tamén cuantitativamente falando. Situación esta que
se está a producir do mesmo
xeito no conxunto de España,
pensemos que no País Vasco a
porcentaxe de escola pública está
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rias; excelentes condicións e
situación da inmensa maioría dos
edificios; percepción dun maior
grao de disciplina e control dos
alumnos; maior prestixio social
derivado da tradición destes centros como formadores das elites
sociais do pasado; aparencia
dunha maior calidade (non tanto
porque sexa certo senón polo
propio alumnado destes centros);
percepción dunha maior autoridade da función directiva, etc.
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no 46,6%, en Madrid o 53,2% -en
Madrid cidade a concertada supera o 60%-, en Cataluña o 61,2%.
Fronte a elo o 81,4% de CastelaA Mancha, o 78,1% de
Estremadura, o 75,4% de
Canarias e o 75,3% de Andalucía,
establécense como as CC AA
con maior escola pública, sendo
as únicas que superan o 75%.

102

Como afirmaba o principio,
con este artigo non pretendía
facer unha análise das políticas
educativas concretas, o obxectivo
era reflexionar sobre as características, as bases, que configuraron e configuran o noso sistema
educativo, salientar a encrucillada
na que está a escola pública do
noso estado e do noso país.
Pero antes de rematar non
me resisto de deixar unhas pinceladas sobre as medidas que, o
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meu xuízo, deberán formar parte
do necesario debate que garante
o papel da escola pública como o
verdadeiro referente do servizo
público educativo e por extensión
da mellora substancial da educación en España e en Galicia.
Xa citei a necesidade de
debater sobre o reparto competencial para que se preserve a
vertebración interterritorial do sistema educativo, de incidir sobre a
política de concertos, de xeito que
non se poida seleccionar (segregar) o alumnado, nin utilizar
dobres vías de financiamento
(pública e achegas “voluntarias”
das familias).
A escola pública para que
sexa atractiva ten que ofertar calidade, servizos, é dicir, ofrecer un
servizo público que responda as
necesidades sociais. De non ser

así , as familias, especialmente as
que o poidan pagar, buscarán ese
servizo noutros ámbitos. En definitiva unha escola que sexa:
Integradora (interclasista), intercultural, interterritorial, laica, participativa e democrática (modelo
na transmisión dos valores democráticos
de
convivencia).
Funcións todas elas que só
garante a escola pública..
Temos que vixiar e, se é o
caso modificar, os efectos perversos de temas como a libre elección de centros ou das características tan dispares da actual rede
de centros. As políticas educativas esixen ser concibidas, analizadas e establecidas tendo en
conta o contexto concreto no que
se van a desenvolver, por conseguinte nada hai máis inútil que
adoptar posturas defensivas diante dos cambios que se producen
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Una justicia moderna y abierta a los
ciudadanos
Manuela Novoa Sieiro
Funcionaria de Justicia (Cuerpo de Gestión Procesal)

Artículo 24 de la Constitución Española: Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela
efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que,
en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Las
instituciones y lo
poderes públicos, tienen el
deber de actuar de un modo
abierto y transparente con el
ciudadano, obligación que no
puede excluir al Poder
Judicial y además son conscientes de que la sociedad
exige
un
modelo
de
Administración de Justicia
más abierto y transparente
que permita una mayor proximidad de la misma a los ciudadanos garantizando la calidad del servicio.

rencia e, incluso, a la simple amabilidad en el trato. La dignidad de
la persona y los derechos que le
son inalienables, proclamados en
el art.10 de nuestra Constitución
demandan la institucionalización
de unos principios básicos que
protejan a los ciudadanos cuando
demanden justicia.

La
Comisión
Europea
(Decisión de 28 de julio de 1999)
redactó el Código de buena
Conducta Administrativa con la
finalidad de que la administración
se encuentre más próxima a los
ciudadanos, garantizando una
mejor calidad de sus servicios y
vincula la eficacia a la accesibilidad, a la información, a la transpa-

El Ministerio de Justicia,
en el año 2001, teniendo en
cuenta que los ciudadanos
demandan cada vez más agilidad y una más rápida resolución de sus procesos en juzgados y tribunales, inicia el
proceso denominado Pacto
de Estado para la modernización de la administración de

La cartad de derechos
de los ciudadanos ante
la justicia
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L

a administración de
Justicia es un Servicio
público esencial para
el funcionamiento de una sociedad democrática, que como la
española, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político. El
valor de la justicia se consagra
como valor superior en la
Constitución de 1978 y a pesar de
los años transcurridos, la percepción que los ciudadanos tienen
del funcionamiento de la
Administración de Justicia, en su
conjunto, es que funciona mal
porque es lenta y no es igual
para todos aunque, cabe destacar, que los ciudadanos perciben,
que por encima de sus posibles
defectos e imperfecciones, la
Justicia es la garantía última de
la defensa de la democracia y
de las libertades.
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justicia con la finalidad de
codificar y establecer de una
forma ordenada un conjunto
de derechos del justiciable
con respecto a los tribunales
que inciden directamente en
la actuación cotidiana de
Juzgados y Tribunales en
relación con los ciudadanos.

104

En el proceso, además del
Ministerio de Justicia, participan todos los partidos políticos y sectores profesionales
relacionados en el ámbito del
mundo judicial que culmina el
día 16 de abril de 2002, con la
aprobación,
por
el
Parlamento español con la
unanimidad de todos los grupos, de una Proposición no
de Ley que contiene la Carta
de Derechos de los ciudadanos ante la administración de
Justicia.
La carta nace con la vocación de ser uno de los pilares
para el proceso de modernización de la Administración
de Justicia.
En el preámbulo de la
misma, se condensan los principios básicos que la informan
estableciéndose que en los
umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con
urgencia una Justicia más abierta
que sea capaz de dar servicio a
los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados.
Un proyecto tan ambicioso sólo
puede ser afrontado mediante un
amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la uni-
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dad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre
las bases del funcionamiento de
este Poder del Estado. Tal es, precisamente, el objeto y finalidad del
Pacto de Estado para la Reforma
de la Justicia firmado el 28 de
mayo de 2001.

Una justicia atenta con el
ciudadano

Cabe destacar los siguientes derechos contenidos en la
Carta:

2) El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones
judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se
celebren con la máxima puntualidad.

Una justicia comprensible
1) El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos
sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.
2) El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje
que, respetando las exigencias
técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos
que no sean especialistas en
derecho.
3) El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás
resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios,
empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su
rigor técnico.
4) El ciudadano tiene
derecho a disponer gratuitamente de los formularios
necesarios para el ejercicio
de sus derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de
Abogado y Procurador.

1) El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales
y culturales.

3) El Juez o el Secretario
Judicial deberán informar al ciudadano sobre las razones del retraso o de la suspensión de cualquier actuación procesal a la que
estuviera convocado.
4) La suspensión se comunicará al ciudadano, salvo causa
de fuerza mayor, con antelación
suficiente para evitar su desplazamiento.
5) El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la
Administración de Justicia resulte
lo menos gravosa posible.
6) La comparecencia de
los ciudadanos ante los órganos
jurisdiccionales solamente podrá
ser exigida cuando sea estrictamente indispensable conforme a
la Ley.
Una justicia transparente.
1) Se impulsará la creación
y dotación material de Oficinas de
Atención al Ciudadano, asegurando su implantación en todo el
territorio nacional.
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2) La información sobre
los horarios de atención al
público se situará en un lugar
claramente visible en las
sedes de los órganos jurisdiccionales.
3) El ciudadano tiene
derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes
españolas y de la Unión
Europea mediante un sistema
electrónico de datos fácilmente accesible.
4) El ciudadano tiene
derecho a conocer el contenido
y estado de los procesos en los
que tenga interés legítimo de
acuerdo con lo dispuesto en las
leyes procesales.

6) Las dependencias
judiciales accesibles al público, tales como zonas de
espera, salas de vistas o clínicas médico-forenses, deberán reunir las condiciones y
servicios necesarios para
asegurar una correcta atención al ciudadano.
7) El ciudadano tiene
derecho a conocer la identidad
y categoría de la autoridad o
funcionario que le atienda,
salvo cuando esté justificado
por razones de seguridad en
causas criminales.
8) Quien responda por
teléfono o quien realice una
comunicación por vía telemáti-

105
ca deberá en todo caso identificarse ante el ciudadano.

Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada

9) El ciudadano tiene
derecho a ser atendido personalmente por el Juez o por el
Secretario Judicial respecto a
cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento
del órgano judicial.

1) El ciudadano tiene
derecho a una tramitación ágil
de los asuntos que le afecten,
que deberán resolverse dentro del plazo legal, y a conocer, en su caso, el motivo
concreto del retraso.

Una justicia responsable ante el ciudadano

2) El ciudadano tiene
derecho a que no se le exija
la aportación de documentos
que obren en poder de las
Administraciones Públicas,
salvo que las leyes procesales expresamente lo requieran.

El ciudadano tiene derecho
a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al
incorrecto funcionamiento de la
Administración de Justicia, así
como a recibir respuesta a las
mismas con la mayor celeridad
y, en todo caso, dentro del
plazo de un mes.

3) El ciudadano tiene
derecho a comunicarse con la
Administración de Justicia a
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5) Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan
carácter reservado.
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través del correo electrónico,
videoconferencia y otros
medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes
procesales.
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Una justicia que protege
a los más débiles

106

1) El ciudadano que sea
víctima de un delito tiene
derecho a ser informado con
claridad sobre su intervención
en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así
como sobre el curso del proceso.
2) Se potenciarán los
cometidos de las Oficinas de
Atención a la Víctima y se
ampliarán sus funciones buscando un servicio integral al
ciudadano afectado por el
delito, asegurando que presten servicio en todo el territorio nacional.
3) El ciudadano que sea
víctima de un delito tiene
derecho a ser protegido de
forma inmediata y efectiva por
los Juzgados y Tribunales,
especialmente frente al que
ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar.
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plenitud los derechos reconocidos en esta Carta y en las
leyes procesales.
6) Los edificios judiciales deberán estar provistos de
aquellos servicios auxiliares
que faciliten el acceso y la
estancia en los mismos.
7) El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los
que prestan sus servicios en la
Administración de Justicia de
acuerdo con lo establecido en
esta Carta y sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza,
lengua, religión o creencias, particularmente cuando se trate de
menores de edad y conforme a lo
dispuesto por los convenios internacionales
ratificados
por
España.

cualificado y a ser representado por un Procurador cuando
tenga legalmente derecho a
la asistencia jurídica gratuita.
2) El ciudadano tiene
derecho a exigir una formación de calidad al profesional
designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita.

El plan de transparencia
judicial
El Plan de Transparencia
Judicial fue aprobado mediante
un Acuerdo del Consejo de
Ministros de 21 de octubre de
2005 (BOE 1.11.05) y tiene su origen en la Carta de los derechos
de los ciudadanos.

Un cliente informado
1) El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el
coste aproximado de la intervención del profesional elegido y la
forma de pago.
2) Los Abogados y
Procuradores estarán obligados a entregar a su cliente un
presupuesto previo que contenga los anteriores extremos. A estos efectos se regulará adecuadamente y fomentará el uso de las hojas de
encargo profesional.

4) El menor de edad
tiene derecho a que su comparecencia ante los órganos
judiciales tenga lugar de
forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo.

Una justicia gratuita de
calidad

5) El ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o
psíquica, podrá ejercitar con

1) El ciudadano tiene
derecho a ser asesorado y
defendido gratuitamente por
un Abogado suficientemente

Principios del Plan de
Transparencia Judicial
Tanto el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en
su artículo 14.1 como el Convenio
para la Protección de los
Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales en su
artículo 6 y la Constitución española en el artículo 24 reconocen,
con distintas formulaciones, el
derecho de todas las personas a
obtener la tutela efectiva de los tribunales en un proceso público sin
dilaciones indebidas y con todas
las garantías. El primer principio,
pues, que debe figurar recogido
en el Plan de Transparencia
Judicial es el relativo a la necesaria publicidad de las actuaciones
judiciales, que deberá cumplir al
menos dos objetivos primordiales:
proteger a los ciudadanos de una
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justicia sustraída al control y conocimiento públicos y mantener la
confianza de la comunidad en los
tribunales.
Principales
objetivos
del Plan de Transparencia
Judicial
1) Articular un sistema
razonable de acceso de profesionales y ciudadanos a la información sobre el estado en que se
encuentran los procedimientos en
que intervienen.
2) Establecer sistemas que
permitan efectuar consultas
sobre fechas y horas de los juicios
a los que han de asistir los ciudadanos y los profesionales que les
representan y defienden y otras
incidencias que puedan llegar a
producirse.

4) Se establecerá igualmente el acceso de los interesados a los documentos, libros,
archivos y registros judiciales que
no tengan carácter reservado
5) Previsión de espacios adecuados para la instalación en ellos de las
Unidades u Oficinas de
Atención al Ciudadano y de

DECEMBRO DE 2008

3) Establecer páginas de
información de las distintas
Administraciones concurrentes
en el ámbito de la Justicia.Instrumentos adecuados para la
consecución del objetivo de transparencia judicial que avala este
Plan son también los portales de
Justicia del Ministerio, del Consejo
General del Poder Judicial, de las
Comunidades Autónomas y de la
Fiscalía General del Estado.
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las Oficinas de Ayuda a las
Víctimas, procurando que las
primeras se encuentren en
las entradas de los edificios
judiciales.
6) Compromiso real y a
corto plazo para la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios judiciales.
7) Establecer mecanismos ágiles y adecuados de

notificación de todas las resoluciones judiciales a las que
pueda tener acceso el interesado en el procedimiento,
tendentes a que el ciudadano
afectado pueda tener copia
de cuantas resoluciones le
afecten e informarle de los
derechos, obligaciones que
le afecten,
buscando la
expresión de todo ello de
modo inteligible para su destinatario
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8) Modernización del
lenguaje jurídico con objeto
de alcanzar la aspiración de
la Carta de Derechos de los
Ciudadanos ante la Justicia
consistente en obtener una
Justicia comprensible, tanto
en las comunicaciones escritas como en las vistas o comparecencias y en las propias
resoluciones judiciales,

108

9) Otro
instrumento
relevante en el Plan de
Transparencia Judicial es el
mejor desarrollo del derecho
de los ciudadanos a formular
quejas, reclamaciones y
sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la
Administración de Justicia y a
recibir respuesta a ellas con
la mayor celeridad, y en todo
caso en el plazo máximo de
un mes, que fue recogido ya
en la Carta de Derechos de
los Ciudadanos ante la
Justicia.
10) Crear un marco normativo que permita el desarrollo adecuado del pleito
electrónico para que una vez
presentada una demanda de
forma telemática, todo el proceso se tramite por los mismos medios electrónicos,
incluyendo la notificación de
la resolución final.
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Protección social: As pensións
contributivas
Francisco Veloso Cermeño
Corpo superior de intervención da seguridade social
Manuel Roca Cendán
Catedrático de Economía no instituto de educacion secundaria Menéndez Pelayo

1.- Introdución

Podemos contemplar a protección social distinguindo dous
grandes apartados: dunha parte,
as pensións e prestacións do sistema de Seguridade Social vencelladas ao contrato de traballo ou
ao desempeño dunha actividade
por conta propia, que constitúen a
rama contributiva do sistema, e
doutra, a cobertura asistencial,
que abrangue, xunto coas pensións non contributivas, a Renda
de Integración Social (RISGA), as

O modelo actual da
Seguridade Social ten os seus
alicerces na Constitución: o seu
artigo 41 esíxelle “aos poderes
públicos o mantemento dun
réxime público de Seguridade
Social para todos os cidadáns
que garanta a asistencia e prestacións sociais ante situacións
de necesidade, especialmente
no caso de desemprego…”;
compleméntase coa imposición
aos poderes públicos das obrigas específicas de protección
social á familia (artigo 39.1),
aos fillos e ás nais (artigo 39.2)
dunha política de previsión e
tratamento dos diminuídos físicos, sensoriais e psíquicos (artigo 49), ademais de garantir,
mediante pensións adecuadas
e periodicamente actualizadas,

a suficiencia económica para os
cidadáns da terceira idade.
A Seguridade Social experimentou nos últimos anos
importantes modificacións: das
más relevantes daremos conta
nesta Introdución.
O Pleno do Congreso dos
Deputados aprobou, o 6 de abril
de 1995, coa práctica unanimidade da Cámara, o Informe de la
Ponencia para el análisis de los
problemas estructurales del
Sistema de la Seguridad Social y
de las principales reformas que
deberán acometerse, máis coñecido como Pacto de Toledo.
Representa o consenso político
en torno ás liñas de futuro do sistema de pensións, a folla de ruta
do compromiso de mantemento e
consolidación do sistema de protección social a través de diversas
medidas -o pacto contempla 15
recomendacións- que permitan a
súa adaptación constante ás
novas realidades.
O 9-10-1996 subscribiuse
polo presidente do Goberno,
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A previsión social ante situacións individuais e familiares de
necesidade articúlase mediante
sistemas de protección social
que amparan aos cidadáns e
ás súas familias ante continxencias como a perda do emprego,
a enfermidade, a incapacidade
ou a morte. Son, nos Estados
de benestar, un gran mecanismo económico-social que promove a evolución solidaria das
sociedades e o equilibrio territorial, mediante a redistribución
das rendas.

derivadas da Lei de integración
social do minusválido (LISMI), as
prestacións a extinguir do Fondo
de Asistencia Social (FAS), as da
recente Lei da dependencia e
outros servizos de axuda ás familias (asistencia a domicilio, atención educativa das crianzas nos
tres primeiros anos, etc.).
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CC.OO e UXT o Acuerdo sobre
consolidación y racionalización
del sistema de la Seguridad
Social, que sentou as bases
sobre as que se deberán desenvolver as recomendacións do
Pacto de Toledo. Plasmouse
normativamente
na
Lei
24/1997, do 15 de xullo, que
aprobou, entre outras, as
seguintes medidas: separación
financeira da Seguridade
Social, constitución dun Fondo
de reserva, maior proporcionalidade na fixación da contía das
pensións de xubilación, elaboración dun listado de enfermidades para maior seguridade
xurídica na determinación das
pensións de invalidez, ampliación da duración das pensións
de orfandade, mellora das prestacións mínimas de viuvez e a
revalorización automática das
pensións en función da variación anual do IPC.
O Real decreto lei 16/2001,
de 27-12-2001, de medidas
para o establecemento dun sistema de xubilación gradual e
flexible, no tocante ás pensións
de xubilación contemplou como
principais aspectos: a eliminación do requisito de cotización
anterior a 1967 para ter dereito
á xubilación anticipada e o establecemento de medidas de
xubilación parcial para compatibilizar a percepción dunha pensión e o desenvolvemento de
actividades laborais.
O Congreso dos Deputados
aprobou o 2 de outubro de
2003 un Informe da Comisión
non permanente do Pacto de
Toledo no que sobrancearemos
a suba dos anos de cálculo da
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contía da pensión de xubilación, a recomendación de aproximación da idade de xubilación
real (63 anos) á legal (65) e que
o prazo para que o complemento de mínimos se asuma polos
presupostos xerais do estado
quede en cinco anos (e non
doce, como estaba previsto).
O Acordo do Goberno coa
Patronal (CEOE e CEPYME) e
dúas Centrais Sindicais (CC.OO.
e UXT) de 13-7-2006 en materia
de Seguridade Social, recolleu
medidas de reforzo da consolidación do Sistema (garantía de
financiamento dos complementos
de mínimos, simplificación da tarifa de accidentes de traballo…),
políticas de apoio ás familias
(mellora das pensións de viuvez e
orfandade en discapacitados/as,
familias numerosas e familias sen
vínculo matrimonial) e reformas
nas prestacións de incapacidade
e de xubilación (co aumento
neste último caso do período
mínimo de cotización esixido para
acceder á pensión).
No ano 2007 sobrancearemos: a entrada en vigor da “Lei de
Dependencia”, a aprobación por
unanimidade no Parlamento da
integración dos traballadores/as
por conta propia do réxime agrario no de traballadores autónomos (seguindo a recomendación
sexta do Pacto de Toledo) e a Lei
de Medidas en Materia de
Seguridade Social, que desenvolve o Acordo de 13 de Xullo de
2006 e contempla medidas que
incentivan alargar a vida laboral
(con incrementos da pensión por
cada ano cotizado despois dos
65, primando as maiores carreiras
laborais).

2.- Relación
activos/pasivos
A relación activos/pasivos
do sistema da Seguridade
Social é un indicador do fluxo
traballo -prestacións públicas
nun espazo xeográfico determinado. No cadro 1 inclúense
(para os niveis provincial, galego e estatal) os datos que permiten realizar a análise a longo
prazo.
O importante aumento do
número de persoas afiliadas á
Seguridade Social na última
década provocou un cambio na
tendencia en Galicia respecto
dos anos precedentes, nos que
viñan subindo máis as persoas
pasivas (ou perceptoras de
pensións) que as activas (ou
cotizantes). A ratio entre persoas activas e pasivas tocou
fondo en Galicia (e tamén en
cada unha das súas provincias
e no total español) no segundo
quinquenio dos anos noventa.
A ratio en Galicia de activos/pasivos do sistema da
Seguridade Social foi en 2007
de 1,52 (1.070.200 traballadores en alta fronte a 702.400
pensionistas) e no total de
España de 2,31. Un ano mais,
subiu este índice, tanto en
España como na comunidade
galega.
Na actualidade hai en
Galicia 152 cotizantes por cada
100 pensións, mentres que en
1998 eran tan só 125 os cotizantes. Ourense e Lugo tiveron
toda a última década do século
XX (e varios anos da primeira
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CADRO 1
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En Ourense e Lugo estabilizouse no último trienio o
número de persoas pasivas e
subiu o das cotizantes, quedando en 2007 a ratio de persoas activas/pasivas en 1,09
en Lugo, e 1,02 en Ourense
(onde, por primeira vez en 19
anos, os cotizantes superan
aos pensionistas).

Anque o cociente entre persoas activas e pasivas é un indicador interesante, cómpre decatarse de que, nun sistema de caixa
única (como o actual de España)
o importante é a ratio estatal e
ademais non é o único aspecto a
considerar á hora de estudar a
viabilidade
financeira
da
Seguridade Social. E iso desde
as dúas perspectivas:
1) Das persoas activas:
Non só importan cantas persoas cotizan, senón cánto cotizan.
A suba da produtividade (e dos
salarios) é un condicionante

clave; pódese mellorar moito,
porque Galicia está entre as
comunidades con menores
salarios medios.
2) Das persoas pasivas:
Ademais de cántas cobran, hai
que analizar cánto cobran:
Galicia está “á cola” en
importe medio das pensións
contributivas, polo que o necesario achegamento ao promedio estatal (converxencia social
irrenunciable) esixirá un esforzo
financeiro suplementario da
Seguridade Social.

DECEMBRO DE 2008

do XXI) mais pensións que cotizantes, polo que a ratio era inferior á unidade. Lugo superou de
novo ese limiar desde o ano
2004 e Ourense non o logrou
ata o ano 2007.
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3.- Financiamento e
gastos

112

O sistema de protección
social nútrese basicamente dos
ingresos da Seguridade Social
e das achegas do Estado.
Diversos acordos que desenvolveron o Pacto de Toledo
estableceron a separación das
fontes de financiamento do sistema de protección social, de
tal xeito que de forma gradual a
acción protectora se aborde
polo Orzamento Xeral do
Estado na súa modalidade universal: asistencia sanitaria, servizos sociais (agás os de accidentes de traballo e enfermidades profesionais), pensións non
contributivas, complementos de
mínimos de pensións contributivas e prestacións familiares por
fillo a cargo, mentres que as
prestacións se financien con
cargo ás cotizacións á
Seguridade Social.
A recadación de cotas da
Seguridade Social en Galicia
foi de 5.064 millóns de euros,
en 2007. O Réxime Xeral concentrou un 70%% do total, o
que contrasta con outros réximes, coma o Agrario (cun
32´5% das pensións totais
ingresou só un 1,9% das cotas
da Seguridade Social).
No tocante aos gastos en
2007 por prestacións da
Seguridade Social en Galicia,
foron de 6.051 millóns de euros
(un 94% deles, no pago das pensións). Na provincia da Coruña é
onde se produce o maior volume
de pagos en pensións (38,4 % do
total de Galicia).

Ao Réxime Xeral destinouse
3.215 millóns de euros (53´4%
do total galego), os gastos do
Réxime Agrario constitúen un
22,7% do total (e son a parte
máis importante dos pagos da
Seguridade Social na provincia
de Lugo) mentres que e os do
Mar son un 8,6%.
O balance da seguridade
Social presentou en 2007, xa que
logo, un superávit para Galicia de
ao redor de mil millóns de euros.
A súa achega para unha maior
calidade de vida é especialmente
evidente na Galicia rural e na
mariñeira, nas que constitúe un
piar básico.
Velaí un positivo balance
social para a nosa comunidade
que ratifica o papel redistribuidor da protección social nos
Estados de benestar.

4.- Pensións
contributivas da
Seguridade Social:
aspectos xerais
Centrarémonos neste artigo
nas pensións contributivas, deixando outros aspectos da protección social (como o das prestacións non contributivas, por desemprego ou por situacións de
dependencia) para o seguinte
artículo (a parte segunda de
“Proteción Social”).
4.1.- Número de pensións.
As pensións contributivas,
é dicir, as que dan dereito a
unha prestación en virtude
dunha cotización previa,
outorgan rendas, xeralmente
vitalicias, e proporcionais ós
ingresos na vida activa, ás
persoas que cesan nela e
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reúnan os requisitos esixidos
para o seu recoñecemento.
Das 8.273.940 pensións contributivas de España en 2007,
Galicia (con 702.404) representa
un 8,5%, unha porcentaxe superior –en máis de dous puntos- da
existente na poboación. A Coruña

e Pontevedra concentran dúas de
cada tres pensións galegas, en
decembro de 2007.
Nas dúas últimas décadas
aumentou fortemente o número
de pensións de Galicia, como
reflicte o cadro 2: de 1985 a 2007
a suba foi de 221.193; cómpre

sinalar, para avaliar mellor a situación, que houbo 368.200 novos
cotizantes á Seguridade Social
entre ambas datas..
4.2,- Importe medio das
pensións
No cadro 2 figura, ademais
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do número de pensións, o
importe medio, que é en 2007
en Galicia só un 83´5% do promedio estatal, cando en 1985
era un 90% (e en 1990 un
87´5%).
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O estudo comparativo das
nosas pensións coas das
outras comunidades autónomas podemos realizalo ao fío
do cadro 3, explicita que:
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* A diferenza do importe das
pensións de Galicia respecto á
media española (15 euros en
1990) ampliouse ata 111.5
euros en 2007; produciuse ano
tras ano unha ampliación do
diferencial,
permanecendo
invariable Galicia en todo este

CADRO 3
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tempo como a comunidade
autónoma con menor importe
medio das pensións. Este feito
explícase fundamentalmente
polo alto volume relativo en
Galicia das pensións do réxime
especial agrario (moito máis
baixas que as doutros réximes)
e por ser Galicia unha das
comunidades cos salarios máis
baixos.

za porcentual coa comunidade
de maiores pensións (o País
Vasco) é dun 66´7%: dito doutro
xeito, unha persoa que cobre
unha pensión contributiva en
Galicia cobra dous euros por
cada tres que cobra un “colega”
no País Vasco. E a diferenza
medrou moito, porque a porcentaxe era moi superior (un
73%) en 1990.

* En Pontevedra e A Coruña
o importe medio é superior
nuns 100 euros mensuais ás
pensións de Lugo e Ourense,
pero está por baixo do promedio estatal nas catro provincias

4.3.- Pensións por tramos
de contía

* A pensión media anual
galega en 2007, en comparan-

* As pensións menores (as
inferiores a 250 euros mensuais) son en Galicia un 9,4 %,
fronte ao 6´3% que representan
no conxunto estatal.

O cadro 4 reflicte que as
pensións en vigor a 31 de
decembro de 2007:

* O tramo que concentra
máis pensións (tanto en Galicia
como en España) é o de 450 a
540 euros: supoñen un 35,4%
do total en Galicia - sete puntos
por riba da porcentaxe estatal-.
* A desagregación provincial
explicita que os tramos de inferior contía teñen porcentaxes
maiores en Lugo e Ourense: un
76% das pensións de Lugo e
un 75´2% das de Ourense non
sobrepasan os 550 euros, mentres que son un 67´6% no total
galego e un 54% en España..
As pensións de máis de
1.100 euros en Galicia representan só un 9,7 % (un 5´6% en
Lugo e un 5´4% en Ourense)
mentres que no conxunto do
Estado supoñen un 16,5 % do
total.
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Cos datos da a Seguridade
Social, Galicia é a comunidade
autónoma que tivo un proceso
de transformación máis importante no tocante á configuración
sectorial da súa poboación cotizante nas dúas últimas décadas, nas que a do réxime agrario pasou de ser un 30% a un
4,9%, moi por debaixo de
Andalucía ou Estremadura.
Como reflicte o cadro 5, as
persoas pensionistas do Réxime
Agrario son en 2007 o continxente máis numeroso en Lugo
(dobrando case ás do Réxime
Xeral) e está igualado con este en

Ourense, mentres que na Coruña
e Pontevedra as pensións do
Réxime Xeral superan ás do
Agrario xa desde 1994.
As pensións do Réxime Xeral
da Seguridade Social tiveron en
Galicia unha suba ininterrompida

CADRO 5

na última década, e representan
un 6.1% do total español. Lugo e
Ourense supoñen conxuntamente só un 27,3% dos perceptores/as de pensións deste Réxime
en Galicia.
As 75.700 pensións galegas
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Os 228.100 pensionistas do
Réxime Especial Agrario de
Galicia en 2007 son un 16% do
total deste réxime en España
(bastante máis do dobre do
noso peso relativo poboacional). Desde 2003 deixou de ser
o réxime co maior número de
pensionistas de Galicia: supérao o Xeral.
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do Réxime Especial de
Traballadores Autónomos en
2007 son un 7,4 % do total español dese réxime, máis dun punto
por riba da porcentaxe da poboación galega con respecto á de
España. O peso porcentual do
Réxime de Autónomos, con respecto ao total das pensións galegas é do 10.8%.
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Galicia é a comunidade
autónoma con maior número
absoluto de pensionistas do
Réxime Especial do Mar,
dobrando amplamente a
Andalucía (que ocupa o
segundo lugar). Os 50.700
pensionistas deste réxime, en
Galicia, representan o 38,7 %
do total español e radican fundamentalmente nas provincias da Coruña (25.300) e
Pontevedra (22.700).
4.5.- Análise das distintas
pensións do sistema
Achegarémonos ao estudo
desagregado das diferentes
pensións: xubilación, invalidez
permanente, etc, así como aos
complementos por mínimos
nelas. No cadro 6 están as pen-

CADRO 6

sións cos complemento a mínimo (en valores absolutos e relativos) por clases de prestacións;
nas de orfandade e nas en
favor de familiares máis da
metade das de Galicia teñen
este complemento: nas de xubilación é un 38,8% e no total de

pensións un 33,8%.
En catro clases de prestacións (en todas agás nas de viuvez) hai un maior porcentaxe de
pensións con complemento a
mínimo en Galicia que na media
estatal, o que resulta totalmente
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Por comunidades autónomas, Galicia é a terceira comunidade cunha maior porcentaxe de
pensións con este complemento
(por detrás só de Estremadura e
Castela-A Mancha), sete puntos
por riba da media estatal. O País
Vasco e Madrid son nas que é
menor a porcentaxe.
As pensións de xubilación
son as máis importantes tanto
desde o punto de vista numérico como pola súa contía económica. En 2007 hai en Galicia
433.800
(un 9% das de

España). A avellentada poboación de Lugo e Ourense (que
cun 25% da poboación galega
concentran un 35% das pensións de xubilación) xoga un
importante papel nese peso
relativo de Galicia.
O importe medio en 2007 das
pensións galegas de xubilación
situouse en 661 euros ao mes,
mentres que a nivel estatal foi de
806 euros (un 22% por riba da
media galega). En Lugo e
Ourense, polo maior peso do
Réxime Agrario, é maior a diferenza respecto á media estatal.
As pensións de invalidez
permanente en Galicia son en
2007 un 7´4% do total estatal e
teñen unha contía media de
681 euros mes, inferior en máis

de 115 euros á estatal (85%
dela ); son especialmente baixas ás correspondentes ás provincias de Lugo e Ourense.
A distribución segundo o
grado de incapacidade reflicte
que sobrancea en Galicia o das
persoas con incapacidade total
(63%), o que supón un 8,6% do
global español, taxa superior en
máis de dous puntos á poboacional. Con todo, é inferior á do período anterior a novembro de 1997,
cando un cambio normativo propiciou un forte transvase de incapacitados/as permanentes con 65
ou máis anos ás pensións de
xubilación. En gran invalidez
Galicia supón un 7´6% do total
estatal e en incapacidade permanente absoluta un 5´9%.

DECEMBRO DE 2008

coerente co menor importe medio
das pensións na nosa comunidade. Especialmente alta é esta
porcentaxe nas pensións a prol
de familiares na provincia de
Ourense (superior ao 80%).
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As 177.700 pensións de viuvez en Galicia de 2007 son un
8% do total español, destacando as altas porcentaxes de
Lugo e Ourense. O importe
medio (441,3 euros) é inferior
ao estatal; a diferenza foi
subindo ano tras ano (pasou de
27 euros en 1990 a 85 en
2007). Tendo en conta a baixa
dotación destas pensións e o
posible reparto entre varias persoas (se hai varios ex cónxuxes
superviventes), a diferenza da
contía (16,2%) reviste, se cabe,
maior importancia
Durante 2007, as 19.743
pensións de orfandade de
Galicia representan un 7,8% do
total estatal. O importe medio é
en Galicia inferior en 7´2 euros
mensuais á media estatal.
En 2007 houbo 5.286 pensións a prol de familiares en
Galicia (14% do total español).
Sobrancea o elevado número
de Ourense, que case duplica a
Lugo. A contía media desta
pensión en 2007 foi en Galicia
de 393 euros, inferior á media
estatal (424,5 euros).
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Protección social: Desemprego,
dependencia e outras prestacións
Manuel Roca Cendán
Catedrático de Economía no instituto de educacion secundaria Menéndez Pelayo
Francisco Veloso Cermeño
Corpo superior de intervención da seguridade social

O Estado de Benestar, no seu compoñente da protección social, recolle moitas outras intervencións públicas ademais das pensións contributivas (analizadas no anterior epígrafe). Entre elas
sobrancearemos as prestacións por desemprego, a renda de integración social de Galicia, as
axudas de emerxencia social, as pensións non contributivas e as prestacións para s persoas
dependentes.
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A protección por desemprego
estrutúrase nun nivel contributivo
e noutro nivel asistencial. O nivel
contributivo ten por obxecto proporcionar prestacións substitutivas das rendas salariais deixadas
de percibir como consecuencia
da perda dun emprego (ou da
redución da xornada nos termos
establecidos na lei). A duración da
prestación por desemprego
depende dos períodos de ocupación cotizados nos seis anos
anteriores á situación legal de
desemprego.
O nivel asistencial, complementario do contributivo, garante
a protección ás persoas desempregadas, coas condicións deter-

minadas no artigo 215 da Lei
xeral da seguridade social (ter
esgotado a prestación por desemprego e ter responsabilidades
familiares, ou ben: ser maior de
45 anos, traballador emigrante
retornado, liberado de prisión,
etc.).

España.

No cadro 1 figuran os datos
do número de perceptores da
prestación por desemprego en
Galicia (con desagregación provincial) e España nos últimos
anos: os 79.300 de Galicia en
2007 abranguen aos beneficiarios/as das prestacións contributivas e asistenciais en Galicia
(42.779 e 30.809 respectivamente), ademais das persoas perceptoras da renda activa de inserción.
No último cuadrienio houbo unha
suba ininterrompida, tanto en
Galicia como no conxunto de

A suba de 2007 en Galicia foi
pequena cuantitativamente pero
importante porque se deu nun
contexto de diminución do desemprego rexistrado ( en 5.684
persoas), o que tamén se cumpriu
en cada un dos anos do último
cuadrienio (estimando a poboación desempregada de acordo
coa metodoloxía SISPE).

A visión dinámica reflicte a
suba da participación galega no
total estatal: en 1993 Galicia supoñía un 5´6% do total español, porcentaxe que en 2007 ascendeu
ao 6´4%.

Xa que logo, a taxa bruta de
cobertura (porcentaxe das prestación por desemprego, excluídas
as persoas de desemprego par-

DECEMBRO
DECEMBRO
DE 2008
DE 2008

1) Prestacións por
desemprego
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CADRO 1
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cial e as eventuais do subsidio
agrario, sobre a poboación desempregada) tivo unha notable
mellora e seguiu coa tendencia
alcista a longo prazo que reflicte o
cadro 2, pero sempre por baixo
do promedio estatal e cun diferencial cada vez maior; de feito, no
último ano desa serie estatística
tan só as dúas cidades autónomas (Ceuta e Melilla) teñen taxas
brutas de cobertura inferiores á de
Galicia.
O Real decreto 236/2000 de
18 de febreiro estableceu,
seguindo as directrices sobre o
emprego da Unión Europea, a
renda activa de inserción, que
con modificacións posteriores
(a última, o Real decreto
205/2005, de 25 de febreiro),
combina medidas activas e
pasivas dirixidas a mellorar a
capacidade de inserción profesional das persoas desempregadas de longa duración.
Configúrase como un itinerario
de inserción laboral a partir dun
compromiso de actividade,
cunha titoría individualizada,
incorporando ao beneficiario a
programas de emprego e/ou
formación e co apoio comple-

mentario dunha renda como
axuda económica.
Poden ser beneficiarios/as
deste programa as persoas
desempregadas que teñan
cando menos 45 anos, as que
acrediten unha minusvalía o
incapacidade, emigrantes retornados e vítimas da violencia

CADRO 2

doméstica (que reúnan en
cada caso as condicións previstas nas normas específicas
para cada un dos colectivos). A
renda, cunha duración máxima
de once meses, será igual ao
80% do indicador público de
renda de efectos múltiples
(IPREM) mensual vixente en
cada momento
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2). Pensións de carácter
non contributivo e
asistencial. RISGA.
2.1.- Pensións non contributivas da Seguridade Social
A Lei 26/1990, do 20 de
decembro, pola que se establecen na Seguridade Social prestacións non contributivas, tratou de
realizar unha regulación unitaria
das distintas accións dos poderes
públicos, para integralas nun nivel
non contributivo de pensións en
favor daqueles cidadáns que se
atopen en situación de necesidade protexible e carezan de recursos económicos propios suficientes para a súa subsistencia.

As pensións non contributivas poden obterse por estar en
situación de invalidez (minusva-

lía igual ou superior ao 65%) ou
en idade de xubilación –ter alomenos 65 anos-, cumprindo
ademais outros requisitos,
como carecer de ingresos suficientes. O importe mensual foi
en 2007 de 312,4 euros; no
caso de invalidez de alomenos
un 75%, se precisa axuda doutra persoa a contía sube, cun
complemento do 50%.

prestacións, consolidando a tendencia descendente do bienio
anterior (ao igual que no total
español). En 2007 Galicia é a terceira comunidade autónoma polo
número destas pensións (tras
Andalucía e Cataluña) e os seus
51.657 perceptores representan
un 10,9% do total estatal (moi por
riba do noso peso relativo demográfico).

No cadro 3 recollemos a evolución na última década do número de pensións non contributivas
da Seguridade Social nas distintas comunidades (e cidades)
autónomas. Sobrancearemos
que en 2007 produciuse en
Galicia unha diminución de 1.299
pensionistas beneficiarios destas

No ano 2007 as pensións
de xubilación son en número
(31.847) as maioritarias, con
moita diferenza sobre as de
invalidez (19.810). Por provincias, A Coruña representa o
41,2% do total galego e no
estremo contrario está Lugo,
cun 11,7%.

CADRO 3
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As pensións non contributivas son prestacións periódicas
vitalicias ou de duración indeterminada en función da idade
ou a incapacidade e a favor
daquelas persoas que non cotizaron ou non o fixeron o tempo
suficiente para acadar prestacións de nivel contributivo.
Substitúen (con distinto alcance
e maior contía) ás de vellez e
enfermidade do Fondo de
Asistencia Social (FAS) (que,
transcorridos 17 anos da
implantación das non contributivas, seguen subsistentes para
quen as cobraba, se non optou
polas novas) e aos subsidios de
garantía de ingresos mínimos e
de axuda de terceiras persoas
da Lei de integración social do
minusválido (LISMI), nas mesmas condicións que as do FAS.
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2.2.- As prestacións do FAS
e do LISMI

122

Achegarémonos agora ás
prestacións do Fondo de
Asistencia Social e ás derivadas da Ley de Integración
Social del Minusválido, que,
como xa expresamos anteriormente, van desaparecendo gradualmente desde a
aprobación (hai 18 anos) das
pensións non contributivas da
Seguridade Social. Houbo
desde entón un descenso moi
acusado destas prestacións,
como consecuencia da mellor
dotación económica das
novas pensións non contributivas, ás que acceden os
novos peticionarios e ademais teñen dereito de opción
os beneficiarios das do FAS e
do LISMI (sempre que reúnan
os requisitos esixidos).
As pensións do Fondo de
Asistencia Social (FAS) son
axudas económicas de carácter periódico a favor de
anciáns e de enfermos ou
inválidos para o traballo. No
ano 2007 a contía mensual
destas pensións foi de 149,9
euros; o número total de pensionistas do FAS, só de 86 en
Galicia (66 por enfermidade e
20 por vellez), cunha caída
dun 42% respecto de 2006.
Representan tan só un 0,35%
das 24.282 pensións do FAS
do total español.
As prestacións derivadas
da LISMI comprenden: asistencia sanitaria e prestación
farmacéutica, rehabilitación
médico – funcional e profesional, medidas de integración

social, subsidios de garantía
de ingresos mínimos, por
axuda de terceira persoa e
de mobilidade e compensación por gastos de transporte.
A contía do subsidio de
garantía de ingresos mínimos
foi en 2007 de 150 euros, ao
mes; o de axuda de terceira
persoa, de 58,55 euros e o de
mobilidade e compensación
por gastos de transporte de
47 e 49,5 euros mensuais
respectivamente; non obstante, se o beneficiario do subsidio de garantía de ingresos
mínimos percibe unha prestación económica análoga, a
contía do subsidio reducirase
nunha cantidade igual o
importe daquela prestación.
Os 2.349 beneficiarios da
LISMI en Galicia (menos da
décima parte que en 1991)
representan un 4,8% do total
español, cunha diferenza moi

notable do número de beneficiarios na provincia da
Pontevedra e A Coruña (1010
e 840) con respecto a Lugo e
Ourense (con tan só 124 e
375 respectivamente).
2.3.A Renda de
Integración Social de Galicia.
As axudas de emerxencia
social
A Xunta de Galicia,
mediante a Lei 9/1991, do 2
de outubro, de Medidas básicas para a reinserción social,
estableceu a Renda de
Integración Social de Galicia
(RISGA), co obxectivo de
garantir un mínimo de subsistencia persoal a cidadáns
abranguidos entre os 25 (nalgúns casos, desde os 18), e
os 65 anos; polo tanto, completaría a acción protectora
de grupos específicos (terceira idade e incapacitados) coa
das persoas que, en idade
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laboral e sen causa legal de
incapacidade física ou psíquica, non teñen recursos mínimos para poder afrontar as
necesidades máis urxentes.

como reflicte o cadro 4. En
2007 diminuíron en 63 persoas en Galicia; o descenso
deuse en todas as provincias
agás Pontevedra.

Como sinala a propia Lei
9/1991, é unha prestación social
destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen
careza deles, así como a lograr a
súa autonomía e integración normalizada mediante un proxecto
personalizado de inserción.

En canto a súa implantación provincial, hai que destacar o elevado número de persoas beneficiarias na provincia da Coruña, mentres que a
de Lugo (cun decrecemento
importante nos últimos anos)
é , con moita diferenza, a de
menos perceptores.

O número de persoas
beneficiarias desta renda de
integración social está estabilizado na última década nos
4.000 – 4.500 perceptores,

CADRO 4

Velaí o perfil xeral da persoa beneficiaria da RISGA :
Unha muller de entre 25 e 44
anos, solteira ou separada
con cargas familiares que
vive en zona urbana, nun piso
de aluguer ou cedido en precario. O nivel de estudios é de
primarios incompletos e atópase desempregada, aínda
que non en procura do seu
primeiro emprego.
As axudas para situacións
de emerxencia social son
axudas económicas de pagamento único destinadas a
paliar necesidades extraordinarias e urxentes de persoas
afectadas por situacións de

Considéranse situacións
de emerxencia social aquelas
que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter
básico e urxente non cubertas
polos diferentes sistemas de
protección. Os requisitos son:
ser maior de idade, estar
empadroado e ter residencia
efectiva en Galicia. e non dispoñer de ingresos suficientes
para afrontar os gastos derivados da situación de emerxencia. Non se pode conceder máis dunha axuda para
situación de emerxencia
social por unidade de convivencia ao ano.
Dende o 1 de xaneiro ata o
31 de decembro de 2007 concedéronse 2.074 Axudas para
Situacións de Emerxencia
Social, o que implicou un
gasto de 2´6 millóns de euros.
Un 25,8% destas axudas se
corresponden coa provincia

123
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A Xunta de Galicia, ante as
críticas de carácter xeneralizado
sobre a ineficacia desta prestación de cara á loita contra a pobreza e a exclusión social (por exemplo a plasmada no informe que o
Valedor do Pobo publicou en
novembro de 1998) modificou,
mediante a Lei 1/1999, do 5 de
febreiro, algúns artigos, co fin de
configurala, segundo especifica a
Exposición de motivos, como
unha verdadeira renda familiar,
flexibilizar os requisitos esixidos, e
axilizar o procedemento.

emerxencia. Estas axudas
teñen carácter finalista e son
incompatibles con calquera
outra prestación pública que
lle puidese corresponder ao
beneficiario para a mesma
finalidade.
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2.4.- A atención ás persoas
dependentes

CADRO 5

DECEMBRO DE 2008

Un dos principais cambios
nas últimas décadas na protección social en España foi a
creación
do Sistema de
Autonomía y Atención a la
Dependencia, que arranca da
Lei 39/2006, de 16 de decembro, de Promoción de la autonomía persoal y atención a
las persoas en situación de
dependencia. Esta, que
entrou en vigor o día 1 de
xaneiro de 2007, contempla a
participación das distintas
Administracións Públicas e
garante un mínimo común de
dereitos para todos os cidadáns.

124
de A Coruña, un 14,6% con
Lugo, un 14,8% con Ourense
e un 44,8% con Pontevedra.
A xeito de resumo, presentamos no cadro 5 o conxunto
de prestacións periódicas de
carácter asistencial en Galicia
(todas elas sen base contributiva): as non contributivas
da Seguridade Social
as
derivadas da LISMI, as do
FAS e as da RISGA.
Sobrancea a diminución,
durante 2007, das catro modalidades de prestación non contributivas (tendencia que tamén se
rexistra se analizamos o conxunto
do último cuadrienio). As pensións non contributivas da

Seguridade Social son, con moita
diferenza, as máis importantes
numericamente: un 88,8% do
conxunto do total das asistenciais
en 2007; as da RISGA supoñen
un 7% do total.
A desagregación provincial reflicte que en 2007 baixou o conxunto global destas
prestacións nas catro provincias galegas (a análise de
cada prestación sobrancea
que tan só houbo unha suba:
as da RISGA en Pontevedra).
Dos 58.194 perceptores destas pensións de base asistencial, un 41% pertencen á provincia da Coruña; un 33% a
Pontevedra; un 15% Ourense
e só un 11% a Lugo.

Ao longo de 2007 aprobáronse diversas disposición de
desenvolvemento desa lei,
imprescindibles para que fose
efectivamente aplicada; entre
elas sobrancearemos o R.D.
504/2007, de 20 de abril, polo
que se aproba o baremo de
valoración das situacións de
dependencia clasificándoas
segundo a súa gravidade en:
Grado 1 (dependencia moderada), Grado 2 (dependencia
severa) e Grado 3 (gran
dependencia); cada un dos
grados terá dous niveis, en
función da atención e coidado
que necesite cada persoa.
En maio de 2007, o
Consello Territorial fixou o
catálogo de servizos e prestacións que terán garantidos,
desde 2007, as persoas avaliadas como grandes dependentes. Caso de inexistencia
de oferta pública destes servi-
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zos, poderase optar por unha
prestación económica de ata
780 euros para adquirilos no
mercado; no tocante aos coidados na familia, o tope será
de 561 euros (incluíndo a
cotización á Seguridade
Social).
En 2008 atenderanse ás persoas recoñecidas con gran
dependencia ou con dependencia severa, nivel 2 e, de acordo co
calendario previsto na Lei, incorporaranse progresivamente as
demais persoas dependentes.

CADRO 6

español (moi por riba do seu
peso relativo poboacional);
entre as tres comunidades
concentran máis da metade
das solicitudes de todo o
Estado (un 52´6%).
Galicia presenta unhas
porcentaxes de valoracións e

de ditames inferiores ás do
promedio estatal (en 11 e 5
puntos porcentuais respectivamente). Polo número absoluto de ditames, Andalucía,
Cataluña e Galicia son tamén
(e por esta orde) as tres
comunidades que están á
cabeza na clasificación; entre
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A situación por comunidades autónomas das valoracións e ditames a día 31 de
xullo de 2008 é a que recolle
o cadro 6. Sobrancearemos
que Galicia é a terceira comunidade por número de solicitudes (tras Andalucía e
Cataluña), cun 8´55% do total
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as tres concentran un 52´8%
do total español (sendo a porcentaxe galega dun 8%).

126

Do total de ditames de
Galicia, un 81% foron de
recoñecemento da prestación, sextuplicando as de
gran dependencia ás de
dependencia severa nivel 2
(ambas cousas ocorren
tamén na media estatal). Os
ditames de dependencia
moderada foron un 8% e os
de dependencia severa nivel
1, un 7´4%.
As 26.107 prestacións de
dependencia recoñecidas en
Galicia a 31 de xullo de 2008
supoñen un 8% do total español, só por detrás de
Andalucía e Cataluña; entre
as tres concentran un 51´8%
do conxunto do Estado.
A implantación por comunidades autónomas está
sendo (como reflicte o cadro
6) moi desigual. Chama a
atención o pouco peso que
teñen ata agora comunidades
autónomas cun peso relativo
demográfico moi superior ao
de Galicia (especialmente a
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de Madrid, pero tamén a
comunidade valenciana).
Calcúlase que o desenvolvemento pleno do sistema da
Lei de Dependencia conlevará
a creación ata 2.015 de medio
millón de novos empregos no
Estado (340.000 directos e
160.000 indirectos). Os datos
da Seguridade Social sobre o
convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia reflicten que se resolveron
en Galicia 878, sobre un total
de 21.329 no conxunto do
Estado, o que representa unha
participación porcentual do
4´1%, por baixo do noso peso
relativo poboacional no total
español. A clasificación de
maior a menor na distribución
provincial é a seguinte: A
Coruña: 301, Ourense: 267,
Lugo: 174 e Pontevedra: 136;
chama a atención o último
posto da provincia pontevedresa, que por peso económico e
demográfico figura (con A
Coruña) nos primeiros postos.
Velaí algúns datos das
persoas dependentes de
Galicia, de acordo coa

Enquisa de condicións de
vida das familias, presentada
polo IGE no verán de 2008:
* Hai 100.860 persoas
dependentes (un 3´72% da
poboación galega), por sexo
son maioritariamente mulleres (62.755), por grupo de
idade predomina o de alomenos 75 anos (63.746) e por
provincias é maior o índice
(en proporción á poboación)
en Lugo e Ourense.
* Hai 93.483 fogares galegos
con algunha persoa dependente
(9´4% do total), dos que un 7´6%
teñen dúas ou máis persoas
dependentes.
* Segundo o grao de
dependencia, nun 46´7% é
moderada, nun 26´2% é
severa e nun 27´1% é gran
dependencia. Un 65% do total
de persoas dependentes
necesitan coidados cando
menos sete horas ao día; un
56´7% das persoas dependentes son coidadas só por
membros do seu fogar (e un
22% máis, por membros do
seu fogar ou persoas non
remuneradas de fóra deste).
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Os servizos públicos e o Estado de
Benestar en Galicia
Manoel Barbeitos Alcántara
Economista

“Unha cousa é a crise e outra a fricción con a atmosfera ó entrar na realidade. Os pisos non valían o que custaba, o Euríbor era unha trampa, o petróleo tiña os días contados, os créditos ó consumo levaban váneno dentro, o coche con tracción ás catro rodas decepcionaba ó quinto día,
aínda que había que seguiren pagándoo seis anos. Resulta que isto non era xaxúa. A entrada na
realidade pode ser brutal si carecemos dos revestimentos cerámicos adecuados (...) Acuda a
Urxencias coas mans abrasadas (...) e lle darán hora para dentro de vinte meses. Vaia vostede
ó xulgado de garda para denuncia-la situación e o seu caso verase dentro de quince ou dezaseis anos. Busque un bo colexio público onde ensinen ó seu fillo a distinguir entre o sono e a
realidade e lle dirán que o ensino público de calidade, o desprestixiaron, o venderon, o manipularon, alimentáronse co público que era de todos. Non vai ser fácil coloca-la fronteira entre o que
chamamos crise e o que son, simplemente, os efectos do regreso a realidade, pero deberíamos
intentalo, para recupera-lo xuízo. E os espacios públicos. (JUAN JOSE MILLAS “Sin manos”. EL
PAIS 13.06.08)

Para ben encadrar o obxecto
deste artigo, que non é outro que
unha primeira avaliación do gasto
público nos principais servizos en
Galicia, quero facer unha aproximación breve ó que se entende
por Estado do Benestar e a súa
relación cos servizos públicos
básicos –educación, sanidade,
seguridade social, etc.-, co gasto
público social.
Segundo a evolución histórica
do concepto de Estado de
Benestar –a lexislación social prusiana da época de Bismarck, a
Welfare-Theorie de Pareto e
Pigou, as achegas económicas
de J.M. Keynes, as propostas de

Beveridge de creación dun sistema universal de loita contra a
pobreza etc.- poderíamos sintetiza-los distintos compoñentes
daquel da forma e xeito seguinte:
“a. Intervención do Estado nos
mecanismos de mercado para
evita-lo prexuízo que poden sufrir
determinados grupos sociais polo
funcionamento dun mercado deixado as súas propias regras.
b. Política de pleno emprego,
creando as condicións adecuadas para o desenrolo da actividade económica, de xeito que tódolos cidadáns poidan ter acceso ás
rendas que proceden da participación no proceso produtivo (....)
c. Institucionalización de sistemas de protección social, públicos

ou privados, para cubrir as eventualidades que dificilmente poderíanse facer fronte cos niveis salariais normais.
d. Institucionalización de axudas para os que, por diversas
razóns, non están ou non poden
estar no mercado de traballo” (1).
Ou tamén:
“Cando falamos de Estado de
Benestar , falamos daquelas políticas públicas encamiñadas directamente a persoas e que teñen
como obxectivo primordial
aumenta-lo seu benestar e calidade de vida e que inclúen en
especial os seguintes tipos de
intervencións públicas:
1.

Transferencias

sociais
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Estado de benestar,
orixe e concepto
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(transferencias de fondos públicos dun grupo social a outro):
pensións, etc.

128

2. Servizos públicos do
Estado de Benestar : sanidade,
educación, vivenda social, servizos de axuda a familias (escolas de infancia e servizos domiciliarios ás persoas discapacitadas), os servizos de prevención
da exclusión social, e outros
que xogan un papel determinante na calidade de vida da
poboación e moi en particular
das clases populares.
3. Normas e sancións para
protexer ós cidadáns e residentes, ben como traballadores (lexislación laboral), ben como consumidores (lexislación en defensa
do consumidor) ben como residentes en comunidades (lexislación ambiental).
4. Creación de bo emprego,
sendo unha responsabilidade
pública o garanti-las condicións
necesarias para que o mundo
empresarial poida crear bo
emprego (...) xa que a natureza e
a calidade do traballo é unha
variable de enorme importancia
para explica-la calidade de vida
da poboación.
5. Redución das desigualdades sociais, sendo responsabilidade pública a diminución de
tales desigualdades (..) que afectan a calidade de vida das persoas” (2)
Partindo destes considerandos e sen esquece-lo contexto
socioeconómico en que se encadra Galicia vou intentar aproximarme a unha análise, en base a
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unha serie de datos estatísticos
relativos ó gasto social dentro do
gasto público, do esforzo que as
administracións nacional e autonómica realizan neste eido. Datos
que recollen as distintas prestacións de protección social, que
poden ser monetarias e/ou en
especies, que valoro en porcentaxe do PIB e en gasto por habitante e que divido nas seguintes funcións: sanidade, educación, infancia, vellez, discapacidade, exclusión, desigualdade e desemprego. Evidentemente que o abano
de funcións podería ampliarse
–p.e. a vivenda- pero coidamos
que a información aquí recollida é
suficiente dabondo para unha primeira avaliación sobre o peso do
gasto social e, xa que logo, sobre
a dimensión do Estado de
Benestar en Galicia.

Políticas públicas en
Galicia
A atención sanitaria
Por atención sanitaria entendo “conxunto de transferencias
monetarias que substitúen total
ou parcialmente a perda de ingresos durante situacións de incapacidade temporal para traballar
debido a doenzas ou lesións, así
como a atención sanitaria provista
no marco da protección social
para manter restaurar ou mellorala saúde das persoas protexidas,
con independencia do orixe do
seu problema de saúde (...)”.
O Estatuto de Autonomía de
Galicia recolle –art. 33.1- que "lle
corresponde á Comunidade
Autónoma o desenrolo lexislativo

e a execución da lexislación básica do Estado en materia de sanidade interior". O actual ordenamento do sistema sanitario galego –“conxunto de tódolos recursos, funcións, actividades, actuacións, servizos e prestacións de
persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, no territorio de
Galicia, que teñen por finalidade o
coidado da saúde e a realización
plena deste ben individual e
colectivo mediante actuacións de
promoción e protección da doenza, asistencia sanitaria e rehabilitación, tolo elo nun marco integral”- atópase basicamente artillado en torno á Lei 7/2003, de 9 de
decembro, de ordenación sanitaria de Galicia.
A atención sanitaria en
Galicia, como na maioría das
comunidades autónomas españolas e dos países europeos ten
dous compoñentes principais: a
atención hospitalaria e a atención
primaria. Así e segundo aquela lei
a sanidade galega artíllase territorialmente en áreas sanitarias (art.
7.1) e dentro do seu ameto, en
distritos hospitalarios e zonas de
atención primaria: “en función das
súas características xeográficas e
socioeconómicas, así como das
necesidades sanitarias e dos
recursos sanitarios públicos existentes en cada ámbito xeográfico,
as áreas sanitarias poderán organizarse a súa vez en dispositivos
sanitarios ós que, dependendo
das mesmas , encoméndase á
xestión unitaria de hospitais ou
complexos hospitalarios e/ou a
xestión integral dos recursos asistenciais de atención primaria do
ámbito correspondente” (art. 7.6).
Os distritos hospitalarios son, xa
que logo, “divisións funcionais das
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áreas sanitarias e constitúen o
marco territorial para a prestación
da atención especializada” e os
hospitais de utilización pública “o
instrumento funcional da rede
galega de atención sanitaria de
utilización pública para conseguila ordenación óptima da atención
especializada que permita o acceso e gozo polos cidadáns dos servizos máis adecuados para o
diagnóstico e tratamento dos procesos patolóxicos” (art.16), servizos que comprenden a atención
sanitaria (consulta, hospitalización, operación, análise, etc.) e a
pensión e/ou aloxamento si fora
preciso. Pola súa parte as zonas
de atención primaria son divisións
funcionais das áreas sanitaria e
constitúen as unidades elementais onde se presta a atención primaria de saúde de acceso directo
ós usuarios.

O gasto público en atención
sanitaria ven representando en
Galicia, nestes derradeiros anos,
unha porcentaxe do 6% do PIB
autonómico (6,1% no ano 2006,
6% no 2007), uns valores que si
están en liña coa media nacional
(5,9%) quedan moi lonxe da
media na UE15 (7,7%) onde este

gasto pode chegar e incluso
superar (Alemania, Francia,
Holanda e Suecia) o 8% do PIB.
Deste xeito Galicia, como o conxunto nacional, mantense no furgón de cola da UE15 en atención
sanitaria. Algo que, a pesares de
crecemento habido, ven reflectido
no gasto sanitario por habitante
(1052,4 euros no 2006, 1.130,9
euros no 2007: valores que soo
superan os de Portugal e/ ou
Grecia).
En relación o gasto destinado
a cada unha das especialidades
de atención sanitaria observamos
como en Galicia –o que sen dúbi-

129

das reflicte con claridade un
modelo de atención sanitariadáse maior énfase a atención
hospitalaria (3,6 do PIB, 692,9
euros/habitante) en prexuízo da
atención ambulatoria (2,4 do PIB,
461,2 euros/habitante).
Se seguemos analizando o
gasto en atención sanitaria observamos como o gasto en farmacia
–nas dúas modalidades de atención, hospitalaria e primariaadquire valores absolutos elevadísimos (30,2% do gasto total en
atención sanitaria) o que ven a
desvaloriza- lo resto da atención
sanitaria en hospitalización e pri-

DECEMBRO DE 2008

Na actual regulamentación
pública da atención sanitaria galega recoñécese un papel a sanidade privada, “dentro do sistema
sanitario de Galicia e para a súa
concepción integrada recoñecese
a importancia da actividade sanitaria privada para o exercicio da
universalidade dos dereitos á
prestación dos servizos de saúde,
a promoción e o exercicio da
equidade e o seu necesario equilibrio territorial na Comunidade
Autónoma” (art. 10.1).
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maria (que pasarían así a representa-lo 69,8% do gasto publico
sanitario) e que reflicte tamén un
modelo de atención sanitaria que
prima o receitario médico.
Aspecto este que ven corroborado polo dato de que e gasto público farmacéutico en atención primaria (as “receitas médicas”)
supón o 81,1% do gasto público
farmacéutico total, o 63,1% do
gasto público en atención primaria e o 24,5% do gasto público
total en atención sanitaria. Deste
xeito se descontamos o gasto farmacéutico o gasto público en
atención sanitaria non farmacéutica pasa a se-lo 4,3% do PIB moi
lonxe –furgón de cola- da media
na UE15 e soo superior ó gasto
medio de Portugal e Grecia. A
influencia da industria farmacéutica na atención sanitaria queda, xa
que logo, fora de toda dúbida. A
outra cara da moeda ven reflectida en que esta catives no gasto
público en atención sanitaria –que
non sexa gasto farmacéuticoafecta, sen dúbidas a calidade da
atención sanitaria, algo que subliñan os distintos indicadores de
atención sanitaria –lista de espera, citas, atención, etc.-.
Recentemente a Asociación El
Defensor del Paciente denunciaba que “hoxe Galicia ten unha das
peores listas de espera cirúrxicas
de toda España”, e a Federación
de Asociacións para a Defensa
da Sanidade Pública (ADSP),
nun estudio comparativo levado a
cabo entre as 17 Comunidades
Autónomas españolas, e tomando en consideración os recursos
sanitarios (gasto público per cápita, gasto farmacéutico, camas e
persoal sanitario por cada mil
habitantes, avaliación cidadán,
etc.) situaba a Galicia no furgón
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de cola xunto a Canarias, Madrid,
Murcia e a Comunidade
Valenciana e subliñaba que
“Galicia ofrece un dos sistemas
sanitarios máis deficitarios de
Europa (...) A OMS recomenda
que os países ofrezan entre 8 e
10 camas de hospital por cada
1.000 habitantes. Galicia cun ratio
de 3,9 prazas hospitalarias está
moi lonxe de cumpri-lo consello
deste organismo das Nacións
Unidas (...) o sistema galego nin
sequera acada a media europea
(6,3) ou española (4,1)”. Unha
situación que como reflicte esta
asociación ven de lonxe, “remóntase á 1.987 xa que dende esa
data suprimíronse en Galicia centenares de camas hospitalarias
(...)”. Situación que sen dúbidas é
froito da aplicación ó sistema sanitario público das políticas neoliberais de redución do gasto público
que “foron postas en práctica polo
anterior goberno popular e non
foron suficientemente corrixidas
polo actual goberno que deberá
facer un grande esforzo orzamentario e soluciona-lo déficit existente en Galicia”.
Si ben é certo que tanto a
Atención Primaria como a
Atención Hospitalaria –a primeira
ó través do Plan de Mellora da
Atención Primaria 2007-2011, cun
orzamento global de 62 millóns
de euros que supón, ademais
dun certo cambio estratéxico,
melloras importantes xa que, p.e.,
permitirá amplia-la planeilla de primaria polo que foi moi ben recibida polas asociacións sanitarias. A
segunda mediante un Plan
Modernizador de Hospitais 20072013 cun orzamento global de
1.316 millóns de euros o que, sen
dúbidas, suporá melloras impor-

tantes nas infraestruturas e nos
equipamentos hospitalarios- reciben unha maior atención có
actual goberno, cun cambio de
orientación estratéxico importante, dado que o punto de partida é
–tal como veño de subliñar- de
grande precariedade (6% do PIB,
no 2007, incluíndo o gasto farmacéutico, 4,3% do PIB se excluímos aquel) estes esforzos inversores non serán quen de resolvelos principais problemas sanitarios de Galicia que ademais dun
maior investimento público
–Galicia é unha comunidade
autónoma cunha poboación moi
envellecida- esixen unha maior
racionalización do gasto –p.e.
reducindo o desmesurado gasto
farmacéutico-. Segundo os nosos
cálculos os novos investimentos
anunciados polas autoridades
sanitarias autonómicas suporán
que, de non producirse outros
cambios, o gasto público sanitario
incremente anualmente a súa
participación no PIB autonómico
nun porcentaxe apeas significativo non chegando de ningures a
supera-lo 6% do PIB polo que
seguirá sendo un gasto público
que estea moi lonxe da media na
UE15.
O carón da actividade sanitaria pública galega e facilitada tanto
pola propia lexislación sanitaria
que recolle como “dentro do sistema sanitario de Galicia e para a
súa concepción integrada recoñécese a importancia da actividade
sanitaria privada para o exercicio
da universalidade dos dereitos e a
prestación dos servizos de saúde,
a promoción e exercicio da equidade e o seu necesario equilibrio
territorial
na
Comunidade
Autónoma” (art. 10.1) como pola
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ballan na pública pola mañá e na
privada pola tarde, e non se
pode!. A dobre dedicación converte o sistema en corrupto” (5).
Aínda que fora unha iniciativa
dos gobernos conservadores,
nacional e autonómico, as
Fundacións Públicas –tanto na
xestión hospitalaria como na xestión de outros organismos do sistema sanitario- mantivéronse
deica hoxe e si ben a súa presenza non é moi relevante -3% do
gasto público sanitario, que no
caso do gasto hospitalario ascende ó 5,2%- supoñen de feito primar unha certa posición de privilexio a prol dos seguros de saúde
privados e con elo ós cidadánspacientes que contan con esta
modalidade aseguradora e que
normalmente coinciden con cidadáns de renda media/alta xa que
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son maioría entre os que contan
con aquela. Asemade, é ben sabido que nas Fundacións
Hospitalarias non reciben o
mesmo trato os pacientes da
seguridade social que os de
seguros privados. Pero .... non hai
mal que cen anos dure: na primeira quincena de abril a Conselleira
de Sanidade anunciaba a extinción das fundacións que xestionan os hospitais comarcais de
Cee, Vilagarcía, Ribeira e Verín,
tódolos cales pasarán a integrarse de pleno dereito na rede e
estrutura do Servizo Galego de
Saúde (SERGAS). Non cabe
dúbidas de que con decisións
como estas estase fortalecendo o
sistema sanitario público galego o
tempo que se mellora a atención
sanitaria ós cidadáns xa que
estas fundacións, como subliña a
propia Consellería, "non lograron
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propia catives do sistema sanitario público florece o sector sanitario privado que ben de xeito autónomo ben en concerto co sistema
público –supoñen o 6,2% do
gasto público en atención sanitaria, centrados especialmente na
atención hospitalaria- ten unha
dimensión importante e marca a
diferenza de rendas entre a poboación galega, xa que ven sendo
utilizado “polas familias e persoas
do 30% de renda superior, que
non experimentan os problemas
creados pola falta de recursos na
sanidade pública. En realidade,
esta dicotomía sanidade privada
(que atende a unha clientela
podente)-sanidade pública (que
atende as clases populares) é
característica dos países con
baixo gasto público” (3).
Nembargantes xusto é recoñecer
que a polaridade sanidade pública-sanidade privada “non favorece a ningunha clase social xa que,
si ben é certo que a sanidade privada pode, polo xeral, ser máis
confortable que a sanidade pública (...) esta nembargante é moito
mellor que a privada en calidade
do persoal sanitario e na riqueza
tecnolóxica do equipamento
médico” (4) como así o reflicten
os distintos indicadores sanitarios.
Por outra parte, non cabe dúbidas
que, como ben subliñan os portavoces da ADSP, as prácticas de
un número certamente minoritario, pero importante, de médicos
coadxuvan a potencia-la sanidade privada en prexuízo da pública
mediante, p.e., “unha práctica
escandalosa que se resume en
pouca produtividade polas mañás
na consulta pública para lucrarse
pola tarde na consulta privada (...)
nos hospitais concertados hai un
montón de xefes clínicos que tra-
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acadar os seus obxectivos de eficacia e eficiencia, redución do
gasto e mellora da calidade dos
servizos".

DECEMBRO DE 2008

A educación
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A pesares dos importantes
incrementos habidos nos derradeiros anos o gasto público en
Educación é, tamén, relativamente baixo en Galicia. Así un gasto
público educativo que supón
como porcentaxe o 3,9% -ano
2007- do PIB non soo está por
debaixo da media nacional
(4,3%) senón que é tamén un dos
máis baixos da UE15 (5,2%) quedando, xa que logo, moi lonxe dos
países punteiros en educación.
Este déficit ven reflectido non
sómente na participación do
gasto público no PIB senón
tamén polo gasto público educativo por habitante que en Galicia é
de 756,7 euros -925 en España,
1.200 na UE15-. Déficit que, finalmente, trasládase a tódalas fases
do sistema educativo: 281,4
euros/habitante en primaria, 247
euros/habitantes en ensino
secundario e 124,4 euros/habitantes en ensino universitario
(datos do 2007).
Con este baixo nivel de gasto
público –que é extensible a todo o
sistema educativo nacional- non é
de estrañar atoparse cos pobres
resultados que reflicten estudios
como o Informe PISA (Programa
para a Avaliación Internacional
dos Alumnos) 2006 -que ofrece
resultados sobre rendemento
educativo de alumnos de 15 anos
en áreas consideradas clave,
como son a competencia lectora,
a matemática e a ciencia- e onde
se subliña feitos educativos tales
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como que “España é o pais onde
máis baixou o nivel de lectura”
algo que afecta especialmente o
ensino da primaria. Gardando as
debidas distancias sobre a validez
deste informe para unha visión do
sistema educativo respectivo, hai
algúns aspectos que convén
recoller especialmente no que fai
referencia a avaliación do sistema
educativo galego en comparación
a outros sistemas educativos
rexionais e nacionais: velaí a principal utilidade do Informe PISA
cales puntuacións “permiten unha
comparación bastante precisa
entre os resultados duns e outros
países e permiten así avalia-lo
funcionamento dun sistema educativo en relación ós sistemas
educativos doutros países”, pola
contra non permiten “cualificar illadamente os sistemas educativos
ou os resultados dos seus alumnos”.
Tendo en conta estes considerandos o informe na comparativa dos resultados en Ciencias,
Galicia (506) sitúase 8 puntos por
riba da media nacional (488) e 6
da OCDE (500): que os resultados dos alumnos galegos en
Ciencias sitúense en torno ós prometios nacional e da OCDE non
deixa de ser un resultado claramente positivo en competencia
científica. En relación ós resultados nas distintas escalas os valores prometios galegos son en
tódolos sistemas (físicos, vivos,
de terra e do espazo) e no coñecemento claramente mellores á
media nacional e comparables
cos prometios da OCDE sendo
especialmente destacable o
resultado en sistemas vivos. A
puntuación dos alumnos en ciencias e por niveis de rendemento

–segundo o informe PISA- os
alumnos galegos que se sitúan
nos niveis baixos de rendemento
son o 14%, 79% nos intermedios
e 7% nos superiores, resultados
lixeiramente mellores que os prometio da OCDE (19%, 71% e
10%) e españois (20%, 75% e
5%) xa que hai menos alumnos
nos niveis inferiores. O sistema
educativo galego ofrece, xa que
logo, mellores resultados en ciencias que a media nacional e da
OCDE. Nembargantes o feito de
que a porcentaxe de alumnos con
niveis de rendemento superior
sexa en Galicia (7%) inferior ó
prometio da OCDE (10%) subliña
que debe traballarse para mellora-lo rendemento educativo de
tódolos alumnos e para mellora-lo
sistema educativo no seu conxunto xa que aparecen diferenzas
entre alumnos moi significativas.
O informe PISA tamén avanza criterios comparativos de equidade
entre os distintos sistemas educativos analizados que apunta a que
o sistema educativo galego é un
dos que ofrece maior equidade
–un grado sobresaliente de equidade- con resultados comparativamente mellores que a media
nacional e o prometio OCDE.
O informe PISA da constancia
de que o rendemento educativo
dos alumnos está relacionado de
xeito moi directo e intenso có status social, económico e cultural
das familias. Aquí, como non
podía ser doutro xeito, Galicia ten
un índice claramente inferior tanto
a media nacional como o prometio da OCDE: o que ven a reflectir
que esta comunidade autónoma
obtería mellores resultados si tivera un índice social, económico e
cultural máis elevado. Unha lectu-
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boas condicións para obter bos
resultados educativos” aínda que
resulta indubidable que “os mellores resultados non derivan precisamente dunha maior riqueza”
senón –especialmente a partir
dun certo nivel de riqueza- dos
sistemas educativos, as políticas
e os contextos sociais e culturais,
etc. En relación con este apartado
quero chamar a atención sobre
os datos que aporta este informe
encol dos resultados dos alumnos
segundo o centro educativo sexa
público ou privado: segundo este
informe "a diferenza de resultados
medios de España por tipo de
centro favorece ós privados en 38
puntos. Esta diferenza distribúese
de modo desigual segundo
comunidades: (...) en cinco comunidades" -entre as que se atopa
Galicia- "esta diferenza sitúase
entre 20 e 32 puntos" -en Galicia
é de 27 puntos-. Unha interpretación simplista sería a de que o
ensino privado galego e mellor
que o ensino público. Craso erro:
o que estes datos veñen a confirmar é o proceso selectivo e discriminatorio -clasista, xa que logode alumnado que seguen os cen-

tros privados galegos -incluso os
concertados- que, a diferenza dos
públicos, turran por admitir soo
aqueles alumnos que teñen bos
expedientes académicos –e un
mellor contexto familiar socioeconómico- deixando para os centros
públicos os alumnos con peores
resultados e que, con frecuencia,
teñen un status social e económico menos elevado -estas familias
non poden, ó igual que pasa coa
sanidade, paga-las tarifas dos
centros privados-. Non é casual
que nos centros públicos a proporción de alumnos fillos de inmigrantes -con menor poder adquisitivo medio que os nativos- sexa
cada vez maior. Desde o meu
punto de vista este dato, repito,
confirma o carácter fortemente
clasista do ensino galego e resulta froito da extensión do ensino
privado (29%) que acolle fundamentalmente ós fillos das familias
de rendas máis elevadas.
Hai outro resultado computado polo informe PISA que considero relevante subliñar: aínda que
a enquisa está centrada fundamentalmente en alumnos de
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ra complementaria sería que a
mellora dos resultados educativos
en Galicia está condicionado a
unha mellora social, económica e
cultural xa que aqueles dependen moito dos índices sociais,
económicos e culturais. En relación con isto hai que subliñar que
os resultados do informe PISA
confirman o caracter clasista dos
sistemas educativos galego e
nacional: Galicia é xunto a
Andalucía a comunidade autónoma española con un menor índice
de estudios superiores por parte
dos pais algo que incide nos
resultados escolares xa que “o
nivel de formación alcanzado
polos pais é un dos factores determinantes dos diferentes resultados obtidos polos estudantes
españois”. Finalmente, e tamén
relacionado có status social, económico e cultural o informe subliña que “segundo medra o PIB per
cápita, tamén o fan os resultados
educativos (...) no caso español o
comportamento é similar ó internacional, xa que tamén medra o
rendemento có PIB per cápita. E
indubidable que un pais –ou unha
comunidade- máis rico sitúase en
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ESO os seus resultados permiten
unha certa interpretación xeral. "Si
se considera a porcentaxe de
alumnos que repetiron 2 veces" dous cursos de atraso- "atópanse
en 2ª de ESO e obteñen peores
resultados de maneira significativa, é Galicia a que ten a porcentaxe máis alta (11%) seguida de
Andalucía (10%)". O informe, xa
que logo, subliña que en Galicia o
fracaso escolar é, relativamente,
elevado xa que si engadimos a
estes aqueles alumnos que repetiron 1 vez o "40% dos alumnos (a
segunda porcentaxe máis alta a
nivel nacional) repetiron algunha
vez en Galicia". Non resulta
agora esaxerado subliñar que
esta elevada taxa de fracaso
escolar está intimamente vinculada coa escaseza de recursos do
ensino público e coa dinámica
reflectida con anterioridade cando
diciamos que aquel recollía unha
maior porcentaxe de alumnos
fillos de familias con rendas baixas, por exemplo, que os países
europeos con menores taxas de
fracaso escolar (Finlandia,
Suecia, etc.) son aqueles onde o
ensino escolar privado é cativo ou
apeas existe (2%) e tamén que a
nivel nacional as comunidades
autónomas con menor taxa de
repetidores (p.e. Pais Vasco 28,9%- e Catalunya -31,5%-) son
tamén as que máis inverten no
ensino. Escaseza que, nembargante, no caso galego debemos
estender tamén o ensino privado
que neste caso tampouco se
pode dicir que estea sobrado de
recursos o que me permite concluír que, e tal como demostra a
experiencia internacional -e confirma o informe PISA-, a dualidade
ensino público-ensino privado
prexudica a calidade xeral do
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ensino sendo, neste situación, as
clases menos podentes as máis
prexudicadas.
A atención a infancia
Dentro das actividades públicas de atención a infancia recollo
“o conxunto de axudas monetarias, bens e servizos –excluíndo a
atención sanitaria- que provén, de
un lado, apoio financeiro ós fogares para o nacemento e crianza
dos fillos así como para os fogares que manteñen a outras familiares que non sexan fillos, e por
outro lado, servizos sociais especialmente deseñados para atender a protexer a infancia”.
No conxunto de prestacións
monetarias as principais son en
primeiro lugar, e de xeito destacado –supoñen o 54,9% do gasto
público en atención a infancia-, as
pensións contributivas ben de
orfandade – prestacións monetarias que reciben os fillos, biolóxicos ou adoptivos, por falecemento do causante que sexan menores de certa idade ou estean incapacitados para o traballo- ben de
favor familiar -prestacións ao conxugue e aos fillos do causante por
carecer de medios de subsistencia-. En segundo lugar as prestacións por maternidade/paternidade consistentes en prestacións
monetarias, subsidios, –a nai ou o
pai, segundo a opción escollidaque permiten a compensación
económica da persoa protexida
pola perda de ingresos derivada
da ausencia temporal do posto de
traballo –descanso laboral- por
maternidade/paternidade –tanto
en caso de nacemento como de
adopción ou acollemento-. En
terceiro lugar están as axudas a

fillos menores de tres anos que
perciben aquelas persoas que
teñan ó seu cargo fillos/fillas
menores de tres anos cando por
razóns dos seus ingresos nin elas
nin ningún membro da unidade
familiar estean obrigados a presenta-la declaración polo imposto
sobre a renda das persoas físicas
correspondentes ó período en
cuestión, e finalmente as axudas
para integración do menor consistentes en prestacións monetarias
ás familias destinadas a procurala volta ó fogar dos nenos e nenas
institucionalizados por ter sido
maltratados por familiares adultos
e que buscan procurar unha convivencia normalizada no contexto
familiar. Prestacións as que habería que sumar outras varias axudas familiares pero que en relación ás de nova creación, prestacións de risco durante o embarazo e prestacións de risco durante
a lactación, lamentablemente non
teño datos sobre o gasto público
que supuxeron durante o ano
2007 mais si temos en conta o
gasto nacional e o recollido por
algunhas outras comunidades
autónomas pódese afirmar que
ben non houbo ben foron un
gasto público apeas significativo:
durante o exercicio do 2007 a
Seguridade Social resolveu 2.653
expedientes por risco de embarazo, que supuxeron 19 millóns de
euros, dos cales o 75% corresponderon as comunidades autónomas de Murcia, Andalucía,
Pais Vasco e Madrid. No caso
das prestacións por risco de lactación foron 165 das que 150
corresponderon a Andalucía.
Dentro do que damos en chamar prestacións en especies
inclúo, en primeiro lugar, o novo
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En conxunto os recursos
públicos –prestacións monetarias
e en especies- están por debaixo
tanto do prometio nacional como
dos prometios nos países da UE15. Segundo os nosos cálculos o
gasto público en Galicia para
atención a infancia acadou no
ano 2007 o 0,40% do PIB autonómico o que supón o 66% de a
media nacional (0,6%) e que está
abafadamente lonxe da cifra prometio da UE25 (2,1%) por non
falar dos países europeos que
máis inverten en atención a infancia
(Dinamarca,
Suecia,
Alemania, Austria, etc.). Isto
supón, xa que logo, que Galicia
neste servizo público está a cola

da Unión Europea. En termos
monetarios o gasto público por
habitante neste servizo foi no ano
2007 de 77,1 euros cantidade
que non deixa de ser notoriamente insuficiente.
Se agora entramos na análise
do gasto público en cada unha
das prestacións recollidas neste
apartado de atención a infancia
atopámonos cos seguintes resultados. Como dixemos máis da
metade do gasto corresponde as
pensións de orfandade e as pensións en favor de familiares cuxos
importes prometio de Galicia (324
e 356 euros) son practicamente
idénticos as respectivas medias
nacionais (315 e 360) pero que
supoñen en conxunto unhas porcentaxes (1 e 2%) en relación ó
total nacional moi cativos de tal
xeito que sitúan o gasto público
neste tipo de prestacións moi por
baixo da media nacional. En
segundo lugar as prestacións por
maternidade e/ou paternidade
que equivalen a un gasto de 25,7
euros por habitante e que supón
un prometio, aínda que notablemente inferior a media dos países
da UE-15 (37,9), non tan afastado da media nacional como
outras partidas o tempo que ven
medrando nos derradeiros anos
(un 22,5% no último exercicio).
No resto de prestacións analizadas a diferenza, tanto coa media
nacional como, xa que logo, coa
media comunitaria é realmente
espectacular: e ben certo que a
poboación
infantil
galega
(392.138 cativos) supón unha
porcentaxe (14,2%) algo inferior
–tres puntos- a media nacional
(17,3%) o que xustificaría unha
porcentaxe de gasto público
menor, pero resulta que as dife-

renzas son máis que notables.
Así se analizamos polo miúdo o
gasto público das citadas prestacións
por
maternidade
(66.423.637 euros no ano 2007)
estas supoñen o 4,2% do total
das prestacións a nivel nacional e
as prestacións por paternidade
(4.851.244 euros) o 3,9%, porcentaxes que explican por si soás
o déficit galego neste tipo de prestacións monetarias –a poboación
infantil galega supón o 5% do total
nacional- que resulta máis evidente si o comparamos con outras
comunidades autónomas (p.e
Pais Vasco -6 e 7%, respectivamente-, Cataluña -21%, en
ámbalas dúas-, etc). En relación
ó gasto público autonómico consistente nunha prestación económica de pago único por fillo/a
menor ó cargo -que consistiu
nunha prestación dun cuanto de
360 euros por cada un dos fillos
menores a cargo- esta supón un
rateo de 2 euros por habitante e
que sitúa a Galicia bastante lonxe
das comunidades autónomas
pioneiras neste tipo de prestación
económica (Pais Vasco –entre
400 e 1.100 euros segundo o
nivel de renda-, Cataluña -625
euros-, Castela León -601 eurose Andalucía -600 euros-).
Finalmente e dentro das prestacións monetarias máis relevantes
están, tal e como xa dixemos, as
axudas para a integración ó
menor que supuxeron un monto
de 0,6 euros por habitantes ou 4,4
euros por cativo tendo experimentado unha caída máis que
notable (40%) no cuanto global o
que acentúa a súa deficiencia.
Pasando as prestacións en
especie o programa de galescolas e, con moito, o máis relevante
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programa das galescolas que
contempla prestacións económicas para a creación de centros
públicos de educación infantil nos
que a escolarización se faga en
galego (“escolas galegas infantís
e en galego”, segundo a
Vicepresidencia da Xunta de
Galicia) Os convenios con entidades asociativas sen ánimo de
lucro que contemplan axudas a
entidades asociativas sen animo
de lucro relacionadas coa infancia, orientadas a financia-las súas
actividades –nalgúns casos trátase de garderías privadas coas
que se asinan concertos, etc.- e
os programas de atención a primeira infancia, tamén chamado
“cheque infantil”, que consiste en
axudas económicas para a atención de nenos deica os tres anos
en escolas infantís que non están
sostidas por fondos públicos.
Xunto a estas actuacións hai
outras varias prestacións e en
especies que polo seu baixo nivel
de gasto público non vexo necesario reflectir.
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dende o punto de vista do gasto
e supón, unha achega relativamente nova do goberno autonómico que parece substituír as clásicas garderías por esta nova
figura de atención educativa
infantil. O goberno autonómico
gasta nesta prestación un equivalente a 3,7 euros prometio por
habitante ou 26,2 euros por cativo cifras que están moi por riba
dos ratio prometio nacionais en
gasto público en garderías ou
educación infantil (0,9 e 5 euros
respectivamente).
Nembargantes, dado a dubidosa
fiabilidade das fontes utilizadas
(INE) compre ser coidadosos a
hora de facer comparacións entre
as distintas partidas de gasto
público autonómico e nacional
neste tipo de prestacións a infancia o que non resta validez a afirmación de que hai un esforzo
notable por parte do goberno
autónomo galego en potencia-las
escolas infantís públicas ou
galescolas. A continuación, polo
volume de gasto público, están
os convenios cos entidades asociativas sen ánimo de lucro onde
as prestacións monetarias supoñen un ratio de 8,7 euros por cativo e/ou 1,2 euros por habitante.
Finalmente, e dentro deste apartado, están os programas de
atención a primeira infancia
–“cheque infantil”- ó que se destinaron 1.738.705 euros no ano
2007 pero que consideramos un
sistema de financiamento público
do ensino privado –non por
casualidade o seu promotor inicial fora, nada máis e nada
menos, que un dos patriarcas do
liberalismo Miltón Friedman, no
ano 1995, e de quen son ben
coñecidas as súas teorías encol
dos servizos públicos-.
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En conxunto non cabe dúbidas que en Galicia o gasto público destinado á atención a infancia
tivo nos derradeiros anos un
incremento importante (11,7%)
debido fundamentalmente o
incremento das prestacións por
maternidade e paternidade
(22,5%) que “compensaron” a
drástica redución do “cheque
escolar” (210%) –algo có que
estamos de acordo xa que, como
dixemos, este gasto supón un
financiamento “encuberto” da
atención infantil privada- e que
reflicten, tamén, unha maior aposta pola gasto público directo en
atención infantil e, xa que logo,
unha mellora do gasto público.
Por outra parte, a posta en marcha da rede de galescolas ven
acompañada da desaparición
das axudas públicas a centros
socioculturais infantís de carácter
privado o que supón, tamén,
unha nova mostra desta aposta
polo emprego dos recursos públicos no financiamento de servizos
tamén públicos. Nembargantes, e
tal como subliñamos ó principio, o
gasto público en atención a infancia –medido en relación o PIBsegue amosando en Galicia un
déficit máis que notable: Galicia
gasta o 0,4% do PIB cando a
media nacional é o 0,6% pero a
media da UE25 e o 2,1%, diferenza que sobresae especialmente
tanto nas axudas ofrecidas ás
nais e/ou ós país polo nacemento
dun fillo, como –aínda que en termos relativos a diferenza sexa
menor- nas pensións contributivas de orfandade e favor familiar.
Como reflicte Estela Mouriño
(UNICEF Galicia) “de cando en
cando, compre reflexionar sobre
a situación da infancia na nosa

propia comunidade, valorando si
os cativos que temos máis próximos gozan dun nivel de benestar
e dereitos axeitados a situación
do pais” (6). Reflexión que lle leva
a subliñar que si co goberno
actual hai “un antes e un despois
en canto á sensibilidade pola
infancia” tamén “é o momento de
que en Galicia pasemos dun
orzamento <<simbólico>> a unha
inversión significativa en infancia,
posto que ese é o verdadeiro indicativo de si realmente unha administración aposta pola infancia ou
non. Un orzamento consensuado, e axeitado ás necesidades
das nenas e nenos galegos, fará
que poidamos pasar do papel a
realidade” (7).
A atención a vellez/terceira idade
Dentro do que din en chamar
gasto público asistencial (infancia,
vellez/terceira idade, discapacidade/dependencia,
exclusión
social/pobreza, atención social,
igualdade/conciliación e desemprego) a atención a vellez/terceira
idade é, dende o punto de vista do
gasto público, a función de maior
relevancia e, xa que logo, a máis
importante pois supón máis dun
terzo do gasto asistencial analizado –exactamente o 35,9%-.
Dentro da atención vellez
inclúo “o conxunto de intervencións encamiñadas o mantemento dos ingresos das persoas
maiores cando se retiran do mercado laboral, así como as axudas
monetarias ou en especie ligadas
a vellez”.
Pois ben segundo os nosos
datos, recollidos tanto das fontes
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logo, un importante déficit neste
gasto en relación tanto a media
nacional española como, sobre
todo, a UE15.
O igual que no apartado anterior vou entrar na análise dos principais compoñentes de gasto
público orientado a atención a
vellez,/terceira idade e que volvo
á diferenciar entre prestacións
monetarias e prestacións en
especie. Dentro das primeiras
están as pensións de xubilación
–nas distintas modalidades que
describo a continuación- e os diferentes tipos de transferencias a
persoas maiores. Dentro do que
dou en chamar prestacións en
especies inclúo os plans concertados de servizos sociais e os
investimentos en equipamentos
como máis relevantes. A ámbolos
dous grupos habería que engadir
outras transferencias que supoñen un cuanto moito menor polo

que non entrarei na súa análise.
As transferencias monetarias
que se agrupan en torno ás pensións de xubilación parten do feito
de que “o risco de vellez que da
orixe a pensión de xubilación
pode concibirse de dous modos
diferentes. Por un lado, a pensión
pode presentarse como unha
contraprestación aos servizos
prestados por unha persoa ao
longo da súa vida –pensión de
vellez-. Desde un segundo punto
de vista o traballador ao chegar a
certa idade é considerado como
un inválido, as doenzas da idade
e a súa repercusión no rendemento profesional determina
unha pensión de retiro.
Configuraríase, en ambos casos,
como un dereito de crédito a través do que paliar, mediante unha
renda substitutiva, a perda de
renda profesional (....) Estas dúas
concepcións non conducen sem-
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estatísticas da Seguridade Social
e o INSERSO como dos orzamentos da Xunta de Galicia
(2007) nos que se inclúen datos
sobre este tipo de intervencións o
gasto público total en atención a
vellez/terceira idade en Galicia
representou (ano 2007) o 7,9%
do PIB autonómico, valor que
coincide exactamente con media
nacional (tamén 7,9% do PIB en
España) pero que, como este,
está notablemente por baixo dos
prometios da UE –que roldan o
11%-, diferenza que se mantén
nos derradeiros anos –no ano
2006 representou asemade o
7,9%
do
PIB
rexional-.
Nembargantes se tomamos
como unidade de medida o gasto
por habitante atopámonos con
que si en Galicia é de 1.538,5
euros a media nacional é de
1.861 euros lonxe ámbolos dous
do ratio na UE15 situado en 2.372
euros. Galicia presenta, xa que
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pre ás mesmas consecuencias. A
idade de percepción da pensión
dependerá, no primeiro caso,
sobre todo de consideracións
económicas, mentres que no
segundo, virá dada pola situación
de invalidez que se presume” (8).
En España e, xa que logo, en
Galicia dentro das pensións de
xubilación –e en base ós considerandos anteriores- inclúense as
pensións de xubilación ordinaria
–que benefician as persoas incluídas no Réxime Xeral, afiliadas e
en alta ou en situación asimilada a
alta, que reúnen as condicións de
idade, período mínimo de cotización e feito causante, legalmente
establecidos-, pensións de xubilación anticipada por razón de
grupo ou actividade profesional cando a idade ordinaria é rebaixada ou anticipada a grupos e/ou
actividades profesionais cuxos
traballos son de natureza excepcionalmente penosa, perigosa,
tóxica e insalubre, con elevados
índices de mobilidade e portabilidade e sempre que os traballadores afectados atópense en situación de alta ou asimilada á de alta
e cumpran cos demais requisitos
xerais esixidos: período de cotización e feito causante. Afecta, xa
que logo, ós traballadores incluídos no Estatuto mineiro, ó persoal de voo, traballadores ferroviarios, artistas, profesionais taurinos, e bombeiros-, pensións de
xubilación anticipada de traballadores discapacitados –traballadores por conta allea afectados por
unha minusvalía igual ou superior
o 45% sempre que se trate de discapacidades regulamentarias
determinadas nas que concorran
evidencias que determinan de
forma xeneralizada e apreciable
unha redución da esperanza de
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vida desas persoas-, pensións de
xubilación anticipada por te-la
condición de mutualista -para traballadores afiliados e en alta ou
en situación asimilada a alta que
reúnan os demais requisitos
xerais esixidos (períodos mínimos
de cotización e feito causante) e
se atopen nunha serie de grupos
determinados-, pensión de xubilación anticipada sen ter a condición de mutualista –os traballadores maiores de 61 anos, cun período mínimo de cotización, inscritos como demandantes de
emprego, cesados por extinción
involuntaria do contrato de traballo, etc.-, pensións de xubilación
flexible -a derivada da posibilidade de compatibilizar, una vez causada, a pensión de xubilación cun
contrato a tempo parcial, dentro
dos límites legais de xornada-,
pensións de xubilación parcial
–traballadores por conta allea,
integrados en calquera réxime da
Seguridade social, que teñan 60
anos cumpridos e reúnan as
demais condicións esixidas para
ter dereito a pensión contributiva
de xubilación-, pensións de xubilación especial ós 64 anos -para
traballadores por conta allea pertencentes a empresas que, en virtude de convenio colectivo ou
pacto, os substitúe ó tempo do
seu cese por xubilación por outros
traballadores sempre que cumpra
uns requisitos de idade, tempo de
cotización, pertenza a empresa,
etc.-, pensións de xubilación de
réximes especiais de grande relevancia en Galicia –réximes especial agrario, dos traballadores por
conta propia ou autónomos,
empregadas do fogar, mineira do
carbón e traballadores do mar-,
pensións do SOVI (Seguro
Obrigatorio de Vellez e Invalidez)

cuxos requisitos son ter cumpridos os 65 anos ou 60 en caso de
incapacidade, non ter dereito a
ningunha outra pensión da
Seguridade Social, e estaren afiliado ben o Retiro Obreiro ben o
SOVI antes de xaneiro do 67- e,
finalmente, as pensións de xubilación internacionais –aplicables ós
nacionais dun Estado membro da
UE ou do Espazo Económico
Europeo que sexan traballadores
por conta allea ou por conta propia e que estean ou estiveran
suxeitos a lexislación de un ou
varios Estados, estudantes, funcionarios e os apátridas ou refuxiados que residan no territorio
dun dos Estados membros, así
como as súas familias e superviventes-. Dentro das prestacións
monetarias, están tamén as transferencias agrupadas en torno as
transferencias a persoas maiores,
persoas con discapacidade e persoas en situación de dependencia -que comprenden varios tipos
de axudas: axudas individuais a
persoas maiores para a adaptación funcional do fogar, eliminación de barreiras arquitectónicas,
compra de próteses, audiófonos
etc.; acollemento familiar, un sistema de axudas económicas individuais e periódicas para sufragar
gastos orixinados pola integración
de persoas maiores en familias
alternativas que lles atendan nas
necesidades derivadas da súa
avanzada idade, ademais de proporcionarlles un ambiente e trato
familiar; respiro familiar un programa que pretende ofrecer unha
alternativa de apoio temporal ás
persoas maiores con discapacidade co obxectivo de posibilita-la
súa permanencia no fogar e colaborando, se é o caso, coas familiar que os atenden, cando por
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unha serie de motivos non poidan
prestarlles os debidos coidados, e
finalmente o cheque asistencial
programa destinado a axudar
economicamente a aquelas persoas maiores que, debido a unha
situación de severa ou gran
dependencia, precisan doutra
persoa para desenvolverse na
vida cotiá e teñen gastos extraordinarios derivados da súa atención e coidado-.

Dende a perspectiva do gasto
público entre as distintas partidas
destinadas a vellez/terceira idade
destacan sobre todo é como
prestación central as pensións de
xubilación que representan o
98,7% daquel. Este gasto supuxo

139
o 7,8% do PIB situándose en
666,8 euros o valor da pensión
media –o que da idea dun valor
deficitario por ser claramente inferior a media nacional (813,53) e
situarse moi lonxe do valor prometio na UE 15 (2.363 euros)-.
Unha situación que, xa que logo,
non podo cualificar máis que
como grave e que paso a analizar: as distintas modalidades de
pensións de xubilación –en
Galicia son 434.747, o 8,8% do
total nacional- van dende as do
réxime xeral (167.469 pensións,
cun valor medio de 879,2 euros),
réxime especial de traballadores
autónomos (201.309 e un valor
medio de 496,2 euros), réxime
especial agrario (3.483 e 520),
réxime especial da mineira de
carbón (893 e 1.324,1), réxime
especial de empregadas e

empregados do fogar (14.041 e
458,4), accidentes de traballo
(3.331 e 679,3), SOVI (14.816 e
340,4), e outras varias de números moito menores. Como se
pode ver tanto polo seu número
como polo gasto as pensións de
xubilación en Galicia xiran en
torno as dúas primeiras modalidades: as pensións de xubilación do
réxime xeral e as do réxime especial de traballadores autónomos.
As primeiras teñen en Galicia un
valor prometio de 879,2 euros
(86,2% da media nacional) e as
segundas 496,2 euros (89,4%):
velaí a lóxica explicación de cativo
gasto público nas pensións de
vellez en Galicia xustificado no
seu baixo valor medio, algo especialmente grave si temos en conta
o elevado peso da poboación
maior de 65 anos que é do
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Dentro das prestacións en
especie tres destacan por riba do
resto: o plan concertado de prestacións sociais básicas –que recolle axudas destinadas ós concellos para financiar programas
sociais de atención primaria dirixidos a persoas maiores-, os investimentos en equipamentos e servizos socias –convenio de colaboración coa Administración
Central para financia-los investimentos en infraestruturas e equipamentos destinadas e persoas
maiores dependentes e dirixidas
basicamente a construción, acondicionamento e mellora de centros de día e/ou residencias- e
finalmente as estadías –quincenais ou de fins de semana- en
residencias que, como seu nome
indica consiste na estadía –quincenal ou de fin de semana- en calquera mes do ano nunha residencia asistida, dotada de recursos
necesarios para a atención integral de persoas maiores con
dependencia.
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21,3%, valor moi superior tanto a
media nacional (16,9%) como a
da UE15 (16,8%).
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Esta situación podería avaliarse doutro xeito se as pensións de
vellez foran acompañadas de
outros servizos complementarios
de atención persoal, axudas a
domicilio, centros de acollida, residencias, etc. que compensaran
aquel déficit asistencial, pero desgraciadamente non sucede así
posto que, como subliñamos
anteriormente, as pensións de
xubilación supoñen por si soas
máis de o 98% do gasto asistencial a terceira idade. O gasto en
transferencias destinadas basicamente a mellora-la situación individual de cada persoa maior, e a
pesares do importante incremento experimentado nestes anos, foi
de 15,4 euros por persoa e ano
ou, mellor, 72,4 euros por persoa
maior de 65 anos. Un investimento que non pode cualificarse máis
que como deficiente: o famoso
cheque asistencial supón un
gasto
prometio
de
33
euros/persoa ancián/ano.
Que compre, xa que logo, dicir
do que chamamos prestacións en
especies?: o gasto destinado a
financiar actividades de caracter
social promovidas polos concellos
supuxo un investimento de 6
euros por habitante. Este gasto
parecería importante si, como
dixen antes, fora acompañado,
por exemplo, dun forte investimento en equipamentos e
infraestruturas destinados a creación de centros de día, residencias, etc. Pero non é caso: segundo os datos de que dispoño en
Galicia hai actualmente 116 residencias para maiores das cales
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89 (82%) son privadas e soo 27
(18%) son públicas e que suman
en total 9.849 prazas residenciais,
2.747 corresponden á centros
públicos (27,9%) –que supón 1
praza pública por cada 215 persoas maiores de 65 anos cando a
media nacional é de 1 a 97- e
7.102 (72,1%) á centros privados.
Hai tamén 5 centros de día -todos
privados- con soo 160 prazas
–todas, tamén, de caracter privado- e 64 apartamentos e/ou vivendas tuteladas que suman 747
prazas das cales soo 46 (6,2%)
son públicas. Desgraciadamente
estas cifras describen (ano 2007)
unha situación moi precaria en
Galicia en canto a infraestruturas
e equipamentos públicos de atención as persoas maiores –si a
poboación maior galega supón o
8% do total nacional o número de
centros públicos é o 3,3% e o de
prazas o 4,6%-, froito do cativo
gasto público destinado a este
tipo de atencións (soo o 0,1% do
gasto social para atención a vellez
vai destinado ó financiamento de
investimentos en equipamentos e
servizos sociais para maiores):
unha situación que a actual administración autonómica subliña
quere mudar radicalmente o programar, p.e., a creación dun rede
de 55 centros públicos de día e
1.340 novas prazas residencias,
tamén públicas, o final desta lexislatura (ano 2009): o tempo dirá si
este obxectivo se fai realidade.
Esta situación, finalmente, de
cativas pensións de vellez e precarios servizos asistenciais coadxuva a que se manteña unha
situación na que –citando a
Ánxela Troitiño- si clasificamos “o
total dos individuos pobres segundo as idades observase que” o

segundo colectivo máis afectado
pola pobreza son “as persoas
maiores de 65 anos –ó redor do
16%-” (9).
A atención da discapacidade
Recollo neste apartado ademais das prestacións e servizos
ás persoas con discapacidade
–minusvalías físicas ou psíquicasaqueles outros dirixidos as persoas que dalgún xeito sofren algún
tipo de marxinación/exclusión
social –ademais das persoas con
minusvalías físicas e psíquicas,
as persoas con problemas de
drogadicción,
SIDA,
etc.-.
Persoas que por ese motivo –a
súa discapacidade, drogadicción,
doenza, etc.- non poden –ou non
son capaces- “de desenrolar
unha actividade económica ou
levar unha vida normal”.
As prestacións monetarias
máis relevantes son as pensións
–contributivas e non contributivaspor discapacidade permanente,
“pago periódico para manter ou
protexe-lo ingreso dunha persoa
por debaixo da idade estándar de
xubilación establecida no sistema
de protección de referencia, que
padece unha discapacidade que
limita a capacidade de traballar e
gañar diñeiro”; as distintas modalidades de transferencias a entidades locais, familias, consorcios,
etc. que abre vías de colaboración con distintas entidades públicas –preferentemente de carácter local- e privadas para a posta
en marcha de programas de
extensión e mellora dos niveis de
calidade na prestación dos servizos sociais de atención a persoas
con discapacidade en base a
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unha serie de eidos de actuación
en materia de vivenda, fomento
do emprego, acceso as novas
tecnoloxías, etc. e o programa de
acollemento familiar para persoas
con discapacidade que pretende
facilita-la integración de persoas
con discapacidade no seo dunha
familia que, ademais de proporcionarlle un ambiente e un trato
familiar, atenda as necesidades
derivadas da súa discapacidade.

O gasto público para atención
a discapacidade ten experimenta-

141
do nos derradeiros anos un incremento notable -18%- que lle permite manterse en niveis de porcentaxe do 1,5% do PIB galego
que está en liña có prometio
nacional -1,4%-. Nembargantes e
si o comparamos có prometio da
UE15 (2,1%) aparece un importante déficit equivalente a 0,6 puntos, déficit que se agranda si facemos a comparación cos países
europeos punteiros en atención a
dependencia –p.e. Suecia: 4,6%
do PIB-. Si examinamos as cifras
en relación coas persoas con discapacidade -206.000 en Galicia,
das que máis de 122.000 teñen
menos de 65 anos- o gasto prometio
resulta
de
3.854
euros/persoa discapacitada/ano
e/ou 6.508,6 euros –no segundo
caso- : para facer unha comparativa do gasto prometio na UE-15

o gasto por habitante é de 286,4
euros en Galicia –claramente
superior a media nacional (247
euros) pero inferior a media da
UE15 (302,5)-. A desexada converxencia con Europa aínda
queda lonxe.
Entrando na análise das distintas prestacións monetarias que
comprende a atención a discapacidade aparece como partida central e moi destacada o gasto en
pensións -que supoñen, entre as
contributivas e non contributivas,
o 95,1% dos recursos públicos
investidos en Galicia, en atención
a discapacidade polo que a súa
relevancia marca aquela xa que a
súa veira os demais gastos aparecen como claramente deficitarios-. En relación ás pensións por
discapacidades compre subliñar
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En relación ás prestacións en
especie e dentro do que é un programa de atención a discapacidade destaca por un lado a creación
do Servizo Galego de Apoio a
Mobilidade Persoal -“que terá a
consideración de servizo público
de caracter social de axuda ao
desprazamento programado e
non urxente das persoas (...) con
discapacidade e/ou dependentes
(...) residentes en Galicia (...) teñen
recoñecida consonte a normativa
aplicable un grao de minusvalía
igual ou superior ao 65% (..) a
imposibilidade de utilización de
transportes colectivos de uso xeral
(..)” etc. e cuxo obxectivo xeral e “o
de normalizar as condicións de
vida, favorecer a autonomía persoal e facilitar a integración social das
persoas usuarias” deste servizo.
Amén da creación do Centro
Galego de Desenvolvemento
Integral (CEGADI) “para a atención a discapacitados físicos (..) de
carácter integral que pretende
cubrir tódalas necesidades das
persoas discapacitadas dende a
saúde a formación, pasando polo
emprego, o apoio familiar, a integración social e a sensibilización
da poboación”.
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ó importante incremento experimentado polo gasto público nos
derradeiros anos -13%- que permite situar este gasto nun ratio de
272,2 euros por habitante/ano
e/ou 3.663 euros/persoa discapacitada /ano pero que sigue dando
unha visión claramente deficiente.
Esta afirmación ven corroborada
polo dato de que a pensión media
por incapacidade permanente en
Galicia -685,77 euros- é claramente inferior a media nacional
-800,44 euros- e soo superior ó
valor medio en dúas comunidades autónomas – Murcia (670,97
euros) e Estremadura (653,10
euros)-. Segundo coas transferencias monetarias e dentro dos
programas de atención a persoas
con discapacidade a segunda
partida máis importante son as
transferencias a entidades de iniciativa social, entidades locais e
familias un gasto global –conxunto de partidas- que supón
destinar 11,5 euros por habitante
e ano ou mellor 260,6 euros por
persoa con discapacidade e ano:
o gasto maior destínase ó programa de acollemento familiar: 0,6%
do gasto público en discapacidades e/ou 22 euros persoa discapacitada/ano. Nembargantes e
considerando as prestacións
monetarias no seu conxunto
merece destacarse que este
gasto supón unha notable mellora
en comparación con anos anteriores o que permite unha notable
redución de o déficit anterior
Segundo coa análise das
prestacións e entrando na avaliación das prestacións en especie
teño que dicir que a visión anterior
vese freada, nembargante, polo
cativo gasto en infraestruturas e
equipamentos, especialmente no
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apartado de centros públicos de
atención ós discapacitados: na
actualidade Galicia conta con soo
4 centros públicos aínda que o
goberno actual ven de declarar a
súa intención de ampliala rede
con 7 novos centros, 4 públicos e
3 concertados que si ben supón
un esforzo importante non pode
impedir manter un importante
déficit coa media na UE-15- destinando unha partida equivalente a
0,9 euros por habitante e/ou 21,4
por persoa con discapacidade
partida que esta moi, moi lonxe do
ratio medio da UE-15 (50 euros),
dato que confirma o subliñado
anteriormente da tremendamente
deficitaria rede de centros públicos de atención á persoas con
discapacidade, déficit que se
intenta compensar cos programas de acollemento familiar e de
estadías en residencias.
“En Galicia” –reflicte Anxo
Queiruga, presidente de COGAMI- “a dispersión xeográfica e o
envellecemento da poboación
traerá como consecuencia que as
necesidades
orzamentarias
sexan maiores, e todo iso unido a
que partimos dunha situación con
menos recursos que noutras
Comunidades Autónomas. Os
presupostos son unha cuestión
de compromiso social. Ë preciso
que a clase política, os axentes
sociais e a poboación en xeral
asuman que se trata dunha inversión, non dun gasto” (10).
A atención a exclusión
social e a pobreza
Dentro deste apartado quero
recoller o gasto público naquelas
prestacións económicas e en
especies destinadas a combate-

la exclusión social e/ou a pobreza
que non son cubertas polas
outras atencións aquí incluídas.
Exclusión social e pobreza que
poden ser debidas tanto “a un
nivel insuficiente de ingresos
(pobreza), pero tamén a situacións de precariedade no ameto
da saúde, a educación e o emprego (exclusión social)”. Situacións
que, xa que logo, definen tanto
persoas suxeitas a riscos –maiores, discapacitados, etc.- como
persoas excluídas ou en risco de
exclusión social –indixentes, inmigrantes, refuxiados, drogadictos/ex drogadictos, pobres, etc-.
Segundo este criterio as prestacións monetarias máis importantes serán aquelas que vaian
destinadas a garantir o mantemento “duns ingresos mínimos ó
través de pagos periódicos a persoas con recursos insuficientes”.
Pola súa parte as prestacións en
especies comprenden os “bens e
servizos –centros de inclusión e
emerxencia social e outros servizos- de axuda a estas persoas
vulnerables”.
Recollendo as partidas orzamentarias de gasto destinadas a
estas actuacións o gasto total no
ano 2007 foi en Galicia o 0,13%
do PIB, unha cifra que está claramente por debaixo da media
nacional que foi do 0,2 –practicamente o dobre- e moi aloxada da
media na UE-15 (0,4%), por non
citar ós países europeos máis
avanzados neste tipo de actuacións. Si utilizamos outro tipo de
indicadores os datos mostran un
gasto anual por habitante de 24,4
euros (37,5 e 63,2 euros como
medias nacional e da UE-15).
Para unha mellor comprensión do
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Entrando na análise das diferentes partidas de gasto público
destinadas a exclusión social e a
pobreza e dentro das transferencias monetarias ocupan un lugar
preferente a Renda de Integración Social (RISGA) –que “se
configura como unha prestación
social destinada a garantir recursos económicos de subsistencia
a quen careza deles, así como á
acadar a súa autonomía e inte-

gración normalizada mediante un
proxecto personalizado de inserción”- e as Axudas para situación
de emerxencia social – definidas
como “axudas económicas de
pagamento único destinadas a
palia-las necesidades extraordinarias e urxentes de persoas
afectadas por situacións de emerxencia”- xa que entre ámbalas
dúas actuacións abranguen o
65,2% do gasto público destinado
a exclusión social e pobreza en
Galicia. En relación a xestión de a
Renda de Integración Social
(RISGA) e segundo datos oficiais
(12) 4.178 persoas “pobres” -1%
do global e/ou 3,2% dos fogaresbeneficiáronse desta renda que
acadou un importe medio por persoa beneficiaria de 359,92
euros/mes. Pola súa parte
Axudas para situación de emerxencia social, segundo a mesma
fonte, concedéronse á 2.074 persoas “pobres” -0,5% e/ou 1,6%-

cunha contía media de 1.242,16
euros/ano por concesión. Resulta
evidente que este tipo de transferencias deben analizarse dentro
do contexto global do sistema de
protección social galego e os
seus resultados, xa que logo,
interpretarse tendo en conta os
distintos niveis de gasto público
nas outras atencións reflectidas
neste artigo –atención sanitaria,
infancia, vellez, dependencia,
igualdade e desemprego-.
Chama a atención o escaso
peso do gasto destinado a bens e
servizos básicos –“prestacións en
especie”- de caracter público e
para axuda ás persoas en risco
de exclusión e/ou en situación de
emerxencia: 0,03% do PIB, 5,72
euros/habitante/ano e/ou 112
euros/familia en situación de
emerxencia/ano, valores que nos
sitúan en lugares de cola a nivel
nacional i europeo. Se ben o
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nivel de gasto en este tipo de
atencións e tomando como base
os datos xa reflectidos con anterioridade (11) en CLARIDADE
onde se subliñaba que “hoxe” –en
Galicia- “unhas 400.000 persoas
que residen en máis de 130 mil
fogares terían uns ingresos por
baixo do limiar da pobreza” o
gasto total por persoa que ten uns
ingresos por baixo do limiar da
pobreza –que é pobre- foi no ano
2007 de 169 euros.
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goberno autonómico ben de
aprobar (13) o regulamento dos
requisitos que deben cumpri-los
centros de inclusión e emerxencia
social –albergues, centros de
acollida e inclusión, comedores
sociais, centros de atención social
continuada e centros de día de
inclusión social- para a súa creación, apertura e posta en funcionamento – como “centros sociais
nos que se atenden as necesidades de persoas afectadas por
situacións avaliadas de exclusión
social”- e aínda que as mesmas
autoridades declaran a súa intención de por en marcha, deica o
ano 2013, 7 centros de emerxencia social –de 30 prazas cada une 16 unidades de emerxencia
social, o día de hoxe Galicia conta
con soo 353 prazas en centros de
inclusión e emerxencia social, ningunha das cales é pública, tratándose en tódolos casos de centros
xestionados por asociacións, fundacións e/ou ordenes relixiosas.
Por todo o subliñado nos
apartados anteriores a conclusión
é palpable: a atención a exclusión
social e a pobreza está na liña da
clara deficiencia do resto das partidas de gasto público dedicadas
á protección social en Galicia.
Nembargantes é de xustiza destacar este gasto é o que ven
experimentando un maior incremento medio anual (80% nos
derradeiros anos), de tódalas partidas destinadas a gasto social,
incremento froito tanto dun indubidable maior gasto público como
dun esforzo sintetizador das distintas partidas orzamentarias
públicas anteriores relacionadas
coa exclusión social e no que
parece querer xogar un papel
serodio a posta en marcha da
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recente Lei de Servizos Sociais
de Galicia entre cuxos obxectivos
destaca “estruturar e regular,
como servizo público, os servizos
sociais en Galicia para a construción do Sistema Galego de
Benestar (...) posibilitar a coordinación do sistema galego de servizos sociais cos demais elementos do sistema galego de benestar e coas políticas públicas sectoriais en materia de sanidade,
educación, igualdade, promoción
do emprego, vivenda, desenvolvemento rural e todas aquelas
que incidan sectorial ou transversalmente na mellora do benestar
da cidadanía galega”, entendendo por sistema galego de servizos
sociais “o conxunto de servizos,
programas e prestacións, tanto de
titularidade pública, como de titularidade privada acreditados e
concertados pola administración
nos termos establecidos”. Mais,
como ben subliña Xosé Montes
director de Cáritas Diocesana,
non debemos esquecer que
“estamos asistindo a un movemento multitudinario de persoas
con fame que se sitúan en
España, pero tamén nunha porcentaxe importante no noso territorio galego” (14).

A atención a igualdade e a
conciliación
Incluímos dentro deste apartado aquelas axudas monetarias e
en especies dirixidas á protexe-la
muller buscando promover situacións de igualdade –na familia, no
traballo, na sociedade, etc.- e, xa
que logo, de non discriminación
así como facilita-la conciliación da
vida laboral e social con a vida

familiar. Axudas que posibilitan un
apoio financeiro a mulleres en
situación de desigualdade –como
é o caso da mulleres viúvas, por
exemplo- e/ou unha serie de bens
e servizos deseñados para atender e protexe-la muller así como
facilita-la súa inserción no mundo
laboral sen problemas para a relación familiar.
Dentro das prestacións monetarias están en primeiro lugar as
pensións contributivas de viuvez.
“Integrada dentro do que tradicionalmente se considera como
seguro por falecemento ou prestación por morte e supervivencia a
pensión de viuvez ten como finalidade repara-lo dano causado
pola desaparición dun dos cónxuxes, e a ela ten dereito o/a supervivente, nos seguintes termos: se
o/a falecido/a se atopase no
momento do óbito en alta ou
situación asimilada á alta, en caso
de morte por enfermidade común
deberá completar un período
mínimo de cotización de cincocentos días, dentro dos cinco
anos anteriores ao falecemento,
non esixíndose ningún período en
caso de accidente, sexa ou non
laboral, ou enfermidade profesional. Se o/a falecido/a non estivera
de alta ou situación asimilada á
alta poderán causar dereito a
pensión sempre que se acredite
un período mínimo de cotización
de quince anos (....) no suposto
de separación ou divorcio, o
dereito a pensión de viuvez
corresponderá a quen sexa ou
fora cónxuxe lexítimo, e aos
separados ou divorciados que
non contraeran novas nupcias, en
contía proporcional ao tempo vivido co cónxuxe falecido, con independencia das causas que deter-
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En relación as prestacións en
bens e servizos inclúense especialmente as transferencias ó
Servizo Galego da Igualdade
–anteriormente coñecido como
Servizo Galego de Promoción da
Igualdade do Home e a Mullerorganismo autónomo que ten
como funcións “promove-la igualdade de dereitos e a non discriminación entre homes e mulleres, a
participación e integración da
muller na vida social, cultural, económica e política de Galicia” para
o que realice actividades diversas
como a “elaboración de medidas
de acción positiva (...) a promo-

ción do asociacionismo (...)
accións de sensibilización e cooperación con distintas entidades
(...) estudios e publicacións (...)
accións de formación e fomento
do emprego (...)” etc.
Entrando na análise das
transferencias monetarias atopámonos que segundo o esquema
fixado as pensións de viuvez son
con moita diferenza o maior gasto
público destinado a muller: supoñen o 98,1% dos gasto público
total nesta atención polo que a
súa relevancia tamén sirve para
medi-la importancia do gasto
público en atención a igualdade e
a conciliación. Aquí quero facer
dúas precisións: a primeira que,
como se pode ver, considero que
as pensións de viuvez –das que
son beneficiarias maioritariamente mulleres- son –dentro da súa
importancia monetaria que, individual e globalmente, é máis ben
cativa- un recurso público que,
sen xénero de dúbidas, coadxuva
a igualdade e a independencia
das mulleres en Galicia.
Finalmente, e como dixen, os
beneficiarios destas pensións
son, en Galicia, maioritariamente
mulleres o que ven a consolida-la
afirmación anterior do papel destas transferencias monetarias na
atención social a aquelas. No ano
2007 este gasto público alcanzou
en Galicia o 2,1% do PIB e/ou un
gasto de 402 euros por habitante
e ano, un gasto que como explicarei a continuación e claramente
baixo: a pesares dos importantes
incrementos experimentados nos
derradeiros anos estas pensións
teñen, en Galicia, un importe
medio baixo xa que, segundo
datos da propia Seguridade
Social, o importe medio mensual

das pensións de viuvez en Galicia
é de 443,61 euros que ben sendo
o importe medio máis baixo de
todo o territorial nacional e o
83,9% da media nacional, co
agravante de que “a diferenza a
favor da media nacional vaise
acrecentando ano a ano pasando
(...) dos 26,69 euros menos en
1.990 a 76,7 en 2005” (16) e 85,2
euros no 2007. Pola súa parte as
transferencias para a conciliación
familiar presentan un resultado
importante si temos en conta que
en anos anteriores esta partida
era practicamente inexistente
polo que o gasto público en conciliación vida laboral e familiar recibe un importante impulso con
esta administración autonómica
que no ano 2007 destinou 1,8
euros/habitante
e/ou
3,4
euros/muller.
Dentro do que damos en chamar prestacións en especie destaca sobre todo as transferencias
destinadas a potencia-lo Servizo
Galego de Igualdade que supuxeron un gasto de 5,4 euros por
habitante e/ou 10,3 euros por
muller. Si temos en conta que xa
na atención a infancia recollíamos
unha serie de prestacións monetarias –prestacións por maternidade e prestacións de risco durante
o embarazo e/ou a lactación- e en
especie –programas de atención
a primeira infancia, etc.- que nalgún xeito supoñen, sen ningún
xénero de dúbidas, un apoio a
muller a prol da igualdade de
oportunidades en tanto en canto
compensan posibles situacións
de desigualdade laboral i económica por razóns de xénero este
outro gasto destinado a potenciar
un organismo público que traballa
a prol da igualdade e a non discri-
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minen a separación ou divorcio. É
compatible con calquera renda de
traballo do/a beneficiario/a e coa
pensión de xubilación ou incapacidade permanente a que o
mesmo tivera dereito” (15).
Tamén se inclúen as transferencias para a conciliación vida familiar e laboral que apoiándose no
desenrolo lexislativo e orzamentario de “as políticas (...) en materia
de conciliación da vida persoal,
familiar e laboral, de loita contra a
discriminación por razón de sexo,
e de promoción da igualdade
entre mulleres e homes” recollen
axudas, a xeito de subvencións
preferentemente –unha transferencia económica-, a corporacións locais, pequenas empresas,
entidades asociativas, familias,
mulleres individuais, etc., para a
realización de accións, promoción
de medidas, etc. destinadas a
promover e poñer en marcha programas, accións e/ou axudas
directas a prol da conciliación da
vida persoal, familiar e laboral das
mulleres. Prestacións económicas que poden ser periódicas ou
puntuais.
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minación por razón de xénero é
unha achega importante que soo
o tempo permitirá avaliar na súa
xusta e real medida. E hai moito
traballo por facer xa que si atendemos a Ánxela Troitiño “en xeral
a porcentaxe de mulleres pobres
en cada idade tende a ser lixeiramente superior á dos homes,
para calquera grupo de idade”
(17).
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A atención ó desemprego
Finalmente recollemos ó conxunto de actuacións dirixidas a
“protección das persoas desempregadas así como o gasto destinado a mellora-las súas posibilidades de acceso ó emprego”.
Son, xa que logo, situacións protexidas por desemprego “aquelas
de quen pudendo e querendo traballar, perden o seu emprego de
xeito temporal ou definitivo, ou
ven reducida temporalmente,
cando menos, nunha terceira
parte a súa xornada laboral, por
expediente de regulación de
emprego, coa correspondente
perda ou redución análoga de
salarios, por algunha das causas
establecidas como situacións
legais de desemprego” (18).
Protección que, a nivel de
prestación monetaria, “estrutúrase nun nivel contributivo e noutro
nivel asistencial. O nivel contributivo ten por obxecto proporcionar
prestacións substitutivas das rendas salariais deixadas de percibir
como consecuencia da perda
dun emprego anterior ou da redución da xornada (..) o nivel asistencial, complementario do distributivo, garante a protección a traballadores desempregados en
condicións determinadas (....) a
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renda activa de inserción combina medidas activas con pasivas e
vai dirixido á mellora-la capacidade de inserción profesional dos
desempregados de longa duración” (19). Dentro das prestacións
monetarias destinadas a atención
ó desemprego inclúo, ademais
das reflectidas prestacións por
desemprego, os pagos por despido que comprende “pagos a
empregados que foron despedidos por motivos alleos a unha
empresa que cesa ou reduce as
súas actividades”.
Dentro das prestacións en
especie as máis subliminares son
as destinadas á formación profesional para persoas desempregadas –gasto público destinada a
financiar actividades de formación
e inserción profesional-, as dirixidas a garanti-lo mantemento e
funcionamento das axencias
públicas de atención as persoas
desempregadas –neste caso o
Servizo Galego de Colocación-, e
outras varias.
O gasto que presenta
Galicia en atención ó desemprego foi no ano 2007 extremadamente baixo xa que representou o 0,27% do PIB, índice
que está moi lonxe do prometio
nacional (2,6%) e europeo
UE25 (1,9%). O gasto por habitante foi de 52,1 euros –unha
décima parte do prometio nacional i europeo-. Evidentemente
que estes indicadores van vinculados tanto o volume de desemprego como o importe medio
das prestacións por desemprego e o gasto en formación profesional para desempregados. A
decembro do 2007 o número de
desempregados en Galicia era

de 154.982 fronte ós 2.129.547
a nivel nacional –representaban
xa que logo o 7,3%-, o número
de beneficiarios das prestacións
era de 81.860 e 1.501.831, respectivamente
-5,5%- o que
reflectía que a taxa de cobertura
a nivel galego -52,8%- foi claramente inferior a media nacional
-70,5%- e soo superior as
comunidades autónomas de
Ceuta e Melilla, ó tempo que o
valor medio das prestacións ou
gasto medio por beneficiario/mes -870 euros- foi tamén
claramente inferior a media
nacional -987,1 euros- e soo
superior as comunidades autónomas de Estremadura, Ceuta
e Melilla. Resulta, xa que logo,
evidente que a nivel de prestacións por desemprego –volume
de desempregados que recibe
unha prestación e importe
medio das prestacións- a situación en Galicia é claramente
insuficiente xa que estamos no
furgón de cola a nivel nacional.
Entrando na análise das
outras partidas de gasto como,
por exemplo, para formación e
inserción profesional para desempregados estas equivalen o
44,5% do gasto público total en
desemprego e supoñen tamén,
un gasto equivalente o 0,1% do
PIB galego, 23 euros por habitante e/ou 415 euros por desempregado. En relación ós
recursos públicos destinados a
financia-los servizos de colocación (SGC) o gasto por habitante (2007) foi de 0,9 euros e/ou
15,76 euros por desempregado.
Valores todos eles que están
moi lonxe tanto da media nacional como, moi especialmente,
do gasto medio comunitario.
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Balance final
No detalle e análise das funcións e partidas de gasto social
público así como das distintas
prestacións monetarias e en
especies que o integran quixen
ofrecer unha perspectiva detallada e relativamente completa do
gasto social público en Galicia o
tempo que establecer unha certa

comparanza, ó través dos prometios de gasto en relación ó PIB
e/ou o número de habitantes e
beneficiarios, coa situación a nivel
nacional e comunitario. De esta
análise do gasto público social e a
súa distribución por funcións e
prestacións pódense sacar unha
serie de consideracións como as
seguintes:

2.As funcións máis deficitarias
con relación ó prometio nacional
en gasto público son desemprego
–cun nivel de gasto moi inferior-, i
en menor medida atención a
infancia i educación. Si a comparación a facemos en relación ós
prometios da UE-15 son as funcións de desemprego, infancia i
exclusión as máis deficitarias.

1. Galicia a nivel de gasto
público en atención social está,
agás as funcións de atención
sanitaria, vellez e discapacidade,
claramente por baixo do prometio
nacional pero en todas elas notablemente lonxe do prometio
comunitario -incluso da UE25-.
Unha situación deficitaria que non
parecera vaia a cambiar moito no
curto e medio prazo, a pesares do
notable esforzo que nalgunhas
funcións ven realizando a administración autonómica.

3. Dentro dos distintos bloques de gasto, e coa excepción
das funcións de atención sanitaria, educación e desemprego son
as transferencias monetarias as
que soportan e dan forma ó gasto
público en atención social de xeito
tal que nalgúns casos notables
como vellez, discapacidade e
muller case abranguen a totalidade do gasto (98,7%, 95,1% e
98,1%). E isto é así por mor tanto
de a súa amplitude e diversidade
como do cativo valor e importan-
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A importancia de mellorar esta
prestación social ven subliñada
polo feito constatado de que “o
mercado de traballo” –como reflicte Xosé A. Gomez- “é a principal
fonte de ingresos dos fogares
galegos, e a non pertenza a este
mercado” –o desemprego, xa
que logo-“sexa polo motivo que
sexa, é tamén a principal razón da
pobreza” (20).
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4. Dentro das transferencias
monetarias as pensións contributivas –orfandade e favor familiar,
xubilación, discapacidade e viuvez- abranguen o 50% do gasto
social público en Galicia. E dentro
do grupo das pensións, as pensións de xubilación por si soas
recollen o 34,2% daquel.
5. Este superlativo peso das
pensións no gasto público en protección social marca, paradoxicamente, a débil posición de Galicia
no contexto nacional i europeo.
Como xa dixen en tódalas modalidades de pensións o valor prome-
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tio de Galicia é claramente inferior
o valor prometio nacional -sendo
as de xubilación as máis deficitarias (82%)- o que repercute, xa
que logo, no déficit de gasto público en atención social en relación o
contexto nacional i europeo.
6. Asemade este superlativo
peso das pensións dentro das
transferencias monetarias pon
tamén en evidencia a debilidade
de outras transferencias monetarias como é o caso das prestacións por maternidade e paternidade, as prestacións de pago
único por fillo/a menor ó cargo, as
transferencias monetarias a persoas maiores –o cheque asistencial-, a renda de integración social

(RISGA), as axudas para situación de emerxencia social e as
prestacións por desemprego
onde hai un déficit de gasto público considerable.
7. Finalmente esta situación
de déficit de gasto público é
especialmente subliñalo nalgunhas prestacións en especies –bens e servizos- que
detallo a continuación: persoal,
infraestruturas e equipamentos
sanitarios, garderías infantís,
residencias e centros de día
para maiores, centros públicos
de atención ós discapacitados,
centros de inclusión e emerxencia social e servizos de
colocación.
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Dereitos e prestacións, unha mostra
de solidariedade?
Ignacio Rodríguez Sáez
Secretario de COGAMI

Os dereitos das persoas con discapacidade avanzaron dende unha práctica de segregación ao
modelo de integración, para agora ir achegándose ao concepto de sociedade inclusiva, un concepto que polo momento aínda está por chegar.

É

Aínda que sexa de xeito moi
sinxelo, pensamos, que é necesario saber de que parte da
poboación galega estamos a
falar. Segundo fontes da
Vicepresidencia da Xunta en
Galicia residen 198.143 persoas
con discapacidade, tendo en
conta a poboación de Galicia en
2007, esta cifra supón que o
número de persoas con discapacidade recoñecidas representan o 7,2% da poboación total.

O 48,6% das persoas con discapacidade do censo galego son
homes (96.824) fronte ao 51,4%
que son mulleres (102.319).
Estas cifras son moi semellantes
á división por xénero do conxunto
da poboación galega, na que o
48,2% son homes e o 51,8% son
mulleres.
A idade media das persoas
inscritas no Censo é de 59,8
anos, dato que se complementa con que sete de cada dez
pasan dos cincuenta anos. Os
menores e mozos de 0 a 17
anos representan só o 2,8% do
total da poboación con discapacidade, mentres que os maiores de 75 supoñen o 26,1%. O
tramo de 50 a 64 anos é o que
acumula un maior número de
casos, representando o 26,7%
do total.
Tendo en conta o grao de
minusvalía, o 45% da poboación con discapacidade presenta un grao de discapacida-

de moderado (entre o 33 e o
64%), case o 31% presenta
un grao de discapacidade clasificado de grave (entre o 65
e o 74 %) e o 24,2% reflicte
un grao moi grave (igual ou
superior ao 75%).
As discapacidades físicas
son as que presentan unha
maior incidencia, representando o 63,6%, as psíquicas (intelectual e enfermidade mental)
sitúanse nun segundo lugar co
20,5% e as sensoriais representan o 8,8% das persoas con
discapacidade.
En total as persoas con
necesidade de terceira persoa
representan o 9,7% do Censo,
é dicir, 19.342 persoas, pero
carécese de datos de 64.021
persoas (32,1% do censo).
O censo
un total de
(5,9%) que
cunstancias

recolle, tamén,
11.740 persoas
presentan cirque dificultan
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importante
que
todos entendamos
que o conxunto de
prestacións non son una mostra da solidariedade, do conxunto da poboación, a un determinado grupo social, senón as
medidas que pón a sociedade
para tratar de equilibrar todas
aquelas actuacións que a
mesma xera para deixar ás persoas con discapacidade en
situación de desvantaxe, discriminación ou exclusión social.
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seriamente a súa mobilidade,
tendo en conta que non existen datos sobre 98.772 persoas (case o 50 % do censo)
moi probablemente este
número será moi superior.

150

O 42,9% das persoas con
discapacidade residen en
áreas urbanas, e o 27,1%
viven en áreas rurais. Nas
areas rurais de elevada dispersión atopámonos con
2.889 persoas con discapacidade, o que representa o
1,5% do censo. Entre as
áreas
metropolitanas
e
semiurbanas suman practicamente o 30% das persoas
con discapacidade.
No tocante ao grao de discapacidade por tipo de área é
relevante subliñar que en todas
as áreas a poboación que presenta un grao de discapacidade
moderado é superior á que
manifesta gravidade ou moi
grave, coa excepción das áreas
de elevada dispersión poboacional nas que as persoas con
discapacidade grave supoñen
case un punto porcentual máis
que as de grao moderado.
Nestas áreas a porcentaxe
de persoas con discapacidade
moi graves supera a media da
mostra en máis de dous puntos
porcentuais (26,3% fronte ao
24,2%) e os graves en seis
puntos, mentres que os moderados están 9 puntos por debaixo da media. Nas áreas urba-

1
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nas o grao de discapacidade
moderado representa unha porcentaxe superior en dous puntos e medio sobre o total da
mostra.
Pódese facer a atrevido
análise de que, na medida de
que non existen servizos, transítase con facilidade dunha discapacidade moderada a unha
grave ou moi grave.
Un elemento sobre o que
temos que reflexionar, en relación cos números estatísticos
de persoas con discapacidade
é que a xuño de 2008,
1
43.000 persoas solicitaron ser
valorados para entrar no
Sistema para a Autonomía
Persoal
e
Atención
á
Dependencia (SAAD). Na
mesma data tíñanse valoradas
unhas 19.000 solicitudes e
máis de 15.000 tiveron o recoñecemento dunha prestación.
É dicir, que valorado aproximadamente o 44 % das solicitudes
xa temos 15.000 persoas con
grado de dependencia severa
no seu grao máximo (1.658) ou
gran dependente (13.571). Non
é difícil calcular, cos datos que
constaban no censo de persoas
con discapacidade con necesidade de axuda de terceira persoa, que están moi por debaixo
da realidade, pois só cos que
necesitan apoios continuados
24 horas ao día 365 días ao
ano dentro do SAAD iguálanse
cos do censo de persoas con
discapacidade.

Durante os primeiros días
do mes de setembro a
Fundación Caixa Cataluña
fará público un estudio sobre
a pobreza en España. Nese
estudio establécese que en
España nove millóns de persoas están en situación de
pobreza, e márcase (datos da
OCDE para o ano 2005)
como limiar da pobreza severa 3.037 €, para a pobreza
alta 4.231 € e para a pobreza
moderada 6.437.
No mes de xullo de 2008
en Galicia 19.122 persoas
entre 18 e 64 anos, cunha
discapacidade igual ou superior o 65 %, son perceptores
dunha Pensión non Contri2
butiva de Invalidez, é dicir,
teñen rendas ou ingresos, en
cómputo anual, inferiores a
4.598,16 € , cobrando unha
media de 352 € mensuais. O
importe bruto das pensións
non contributivas de invalidez
é de 6.734.516,06 mensuais.
Este dato é especialmente
importante por dúas razóns:
A primeira é que practicamente o vinte por cento da poboación
entre 18 e 64 anos cunha discapacidade igual e superior ao 65 %
está en situación de pobreza
severa, e grazas á PNC de invalidez pasan a unha situación de
pobreza alta. A relación entre
pobreza e discapacidade vese
reforzada con datos do Ministerio
de Traballo onde se recoñece que

Fonte. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) Subdirección General de Planificación,
Ordenación y Evaluación.
2

Fonte IMSERSO.
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practicamente o 70 % das persoas con discapacidade están en
situación de inactividade. Resulta
cando menos curioso, que os
medios de comunicación ó facerse eco do estudio de Caixa
Cataluña non fixeran referencia a
un grupo social que no conxunto
do Estado representa a 3,5
millóns de persoas.
A segunda é o que significa dentro das necesidades
orzamentarias, xa que unha
pensión de mera superviven2
cia ten un orzamento de case
94,5 millóns de euros, e se
lles engadimos as pensións
non contributivas de xubilación estariamos case en 230
millóns de euros.

O esforzo inversor en materia
social no noso país podémolo ver
4
dentro dos orzamentos da Xunta
de Galicia para o 2008, así o presuposto total é de 11.516.123.655
euros; dentro da desagregación
dos créditos en relación á finalidade á que van destinados, establécese para Acción social e
Promoción social 514.457.465 €,

sendo
o
orzamento
da
Vicepresidencia no seu conxunto
de 495.516.164 €. Nos orzamentos galegos non se dedica nin o
4,5 por cento dos mesmos a
Acción social e Promoción social.
Dentro da Vicepresidencia
temos dous Programas nos que
podemos englobar orzamentos
para as persoas con discapacidade e para a terceira idade (é difícil
facer o desglose pola información
que temos), o Programa de
Pensións
e
Prestacións
Asistenciais cun orzamento de
68.133.563 de euros e o
Programa de Servizos Sociais de
Atención ás Persoas Maiores,
con
Discapacidade
e
Dependentes cun orzamento
79.726.611 de euros. Ambos programas suman practicamente
148 millóns de euros. Supoñendo
que os dous programas fosen
exclusivamente para maiores e
persoas con discapacidade,
resulta evidente que a comparación co que se necesita para as
pensións non contributivas (230
millóns), da unha idea do pouco
recorrido que se pode facer con
estes recursos.
Nesta liña, dentro das subvención individuais para as persoas
con discapacidade no ano 2008
atopámonos con dúas ordes :
5

A primeira dentro do SAAD
coa seguinte finalidade:

* Apoiar á persoa con axudas técnicas ou produtos de
apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.
* Facilitar as adaptacións funcionais do fogar
que contribúan a mellorar a
súa autonomía persoal e a
previr situacións de dependencia maiores.
A segunda fóra do SAAD
coa seguinte finalidade:

6

* Apoiar á persoa con axudas técnicas ou produtos de
apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.
* Facilitar as adaptacións
funcionais da casa e mellorar a
súa accesibilidade.
As contías son de 600.000
euros e 450.000 euros respectivamente,
é
dicir,
1.050.000 euros para atender
as necesidades individuais de
toda a poboación dependente
e todas as persoas con discapacidade que non entran no
SAAD. Se fixeramos o simplismo de facer o euro per
cápita teriamos unha media
de, no mellor dos casos, 5,5
euros en axudas individuais.
Tal e como se recolle no
borrador do Plan de Acción
Integral para as Persoas con

3

(Media de 352 €, sé compatible co traballo durante 4 anos e sen superar en ningún caso os 600 € entre a prestación e o traballo, e por suposto un alto grado de discapacidade).
4

Fonte Consellería de Economía e Facenda. Orzamentos 2008.

5

Orde do 9 de xullo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións para facilitar a autonomía persoal dirixidas ás persoas en situación de dependencia.
6

Orde do 26 de xuño de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións públicas destinadas a persoas maiores e persoas con discapacidade para facilitar a autonomía persoal e
a accesibilidade.
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O Goberno de Galicia ten
aprobado unha achega non
consolidable de 200 € para
cada perceptor de pensións
non contributivas (incluída a
de xubilación), e o total da
contía deste suplemento é de
preto de 10 millóns de euros.
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mediante o Programa de
Atención á Discapacidade é
o de 28.698.000 €.
Os supostos usuarios destes servizos son:
• Persoas con discapacidade Intelectual sen Dependencia
de Terceira Persoa (28.657)
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• Persoas con discapacidade Intelectual con Dependencia
de Terceira Persoa (2.550)
• Persoas con discapacidade Física con Dependencia de
Terceira Persoa (3.199)
• Persoas con Enfermidade
Mental de Grao Grave, do 65%
ao 74% (10.764)

152
Discapacidade 2008-2012 os
Centros de Atención ás
Persoas con Discapacidade
son recursos destinados a proporcionar atención integral e
rehabilitación social, así como
vivenda permanente, cando así
fora necesario, a persoas que,
pola gravidade da súa discapacidade e pola súa problemática
socio- familiar ou económica,
atopen graves dificultades para
conseguir unha integración
laboral ou social.
As tipoloxías destes centros son:
• Residencias para persoas
con discapacidade gravemente
afectadas (con necesidades de
apoio extenso e/ou xeneralizado/dependentes).

• Residencias para persoas
con discapacidade con necesidades de apoio limite e/ou
intermitente (sen necesidade
de terceira persoa).
• Centros Ocupacionais
• Centros de Día
• Apartamentos Tutelados
• Vivendas Comunitarias
Segundo as mesmas fontes,
nesta tipoloxía de centros existen
en Galicia 3.394 prazas concertadas en colaboración con entidades, e 521 propias en centros de
atención diúrna e residenciais.
O orzamento para financiar as prazas concertadas

Polo tanto de 45.170 posibles
usuarios só existen prazas para
3.915, non é necesario poñer o
tanto por cento global.
No caso do Colectivo con
Discapacidade Intelectual actualmente en Galicia o cociente de
cobertura é de 8,54% prazas por
persoa sen necesidade de terceira persoa, e de 57,45% prazas
para aqueles que acadan 15 ou
máis puntos no Baremo de
Terceira Persoa. Para ambos
colectivos existen grandes diferenzas por Provincias (Cociente
Ocupacional: Lugo=9,9% vs.
Pontevedra=7,1%;
Cociente
Asistencial: Ourense=84,6% vs.
Lugo=32,9%).
As persoas con discapacidade por Enfermidade Mental
actualmente só dispoñen de
recursos de caracter sanitario, é dicir, temos 10.764 per-
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soas que non dispoñen de
centros onde recibir servizos
de habilitación profesional,
intermediación ou prospección laboral, habilidades
sociais, axuste persoal e
social, así como formación de
carácter prelaboral adaptado
ás características das persoas usuarias.
Das 3.199 persoas con discapacidade
Física
con
Dependencia de Terceira
Persoa só existen 190 prazas
para casos de parálise cerebral.

No ano 2008 a Vicepresidencia dotou con 600.000 euros un
proxecto piloto de asistencia persoal, onde trinta
persoas
con
dependencia
severa (no seu
grao máximo) ou
gran dependencia dispuxeron
de 40 horas
semanais do servizo de asistencia persoal. Este
proxecto experimental consistía
basicamente en
que as persoas
dependentes dis-

7

puxeran do apoio dun ou varios
asistentes persoais da súa elección para realizar todas aquelas
actividades da súa vida que considerasen máis oportunas.
É necesario facer un
esforzo nesta liña posto que
significa o cambio de que as
persoas con discapacidade
se adapten ao que se lles
ofrece, a independencia de
facer o que consideren máis
conveniente.
A figura do asistente persoal é unha das prestación
económicas recoñecidas no
SAAD, xunto coa libranza
para coidados no entorno
familiar e a libranza vinculadas a servizos.
A intensidade das mesmas é a seguinte:
As contías das libranzas non
son dunha intensidade que dea
a entender que os usuarios do
SAAD, van a nadar na abundan-

cia, pero hai que ter en conta
que estas contías son brutas
sendo necesario proceder a
facer axustes.
Tomemos o exemplo das
pensións non contributivas de
invalidez. Unha persoa con gran
dependencia (Grado III, Nivel II)
que sexa titular dunha PNC, no
mellor dos casos tería a contía da
PNC de 328,44 euros, máis un
complemento do 50 % por axuda
de terceira persoa de 164,22
euros. Polo tanto, tería unha pensión de 492,66 euros.
No caso de que optase pola
libranza de asistencia persoal
tería dereito a 811´99 euros,
menos o complemento de
axuda de terceira persoa de
164,22 euros, é dicir, a libranza
sería de 647,77 euros.
No caso de que o gran dependente contratara o servizo de asistencia persoal me-diante unha
em-presa de servizos, aplicando
7
o Con-venio de Axuda no Fogar (o
custe/hora é de 12
euros) podería
financiar
dúas
horas e media ao
día.

Única figura que mentres non se regule pode asimilarse ao asistente persoal.

A dedución
para calquera
que non queira
mirar para outro
lado, é como
pode vivir unha
persoa
gran
dependente, co
equivalente ao
salario mínimo
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Aínda que máis do 40 %
dos orzamentos dos programas para persoas con discapacidade están dirixidos á
concertación de prazas nos
distintos centros, en modo
algún pódese considerar esta
a única alternativa, e por
suposto tampouco a mellor.
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interprofesional, para contratar a un asistente persoal,
como pode cubrir o océano
de horas que ten unha semana fóra das corenta de asis8
tencia , en caso de non ter o
apoio familiar. A resposta é
seguir na institucionalización.
Poderiamos
enumerar
todas as prestación que recolle a Lei de promoción da
Autonomía
Persoal
e
Atención ás Persoas en
Situación de Dependencia,
das residencias, da tele asis-

8
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tencia, dos centros de día, da
axuda a domicilio (máximo 90
horas ao mes para os gran
dependentes),etc.; do gravísimo problema que vai a significar o co-pago para as persoas con discapacidade.
Pero tal vez sexa bo deixar un tempo para ver como
se desenvolve unha vez que
as persoas empecen a recibir
as prestacións.
A situación das persoas
con discapacidade foi evolu-

cionando favorablemente nos
últimos anos, non só no que
se refire á súa consideración
de titulares de dereitos,
senón tamén nas prestacións
e servizos que recibe, pero
aínda estamos moi lonxe de
poder exercer a nosa autodeterminación, a nosa independencia.
Xa estamos no Século
XXI, e seguimos sendo o
único grupo social que non
pode decidir onde, como, e
con quen, quere vivir.

O sistema máis económico é acudir á figura de empregados do fogar, corenta horas semanais 645 € + 2 pagas
extras + Seguridade Social.
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Os concellos galegos e o Estado de
Benestar
ENTREVISTA A CARLOS FRENÁNDEZ CASTRO,
PRESIDENTE

DA

FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS

E

PROVINCIAS

Carlos Antonio Fernández Castro, ten unha grande experiencia na xestión municipal xa que de 1983 a 1987
foi tenente alcalde en Santiago, desempeñando, ao mesmo tempo, o cargo de concelleiro-delegado de
Persoal, de Reforma Administrativa, de Seguridade Cidadá e Tráfico, e de Normalización Lingüística. De 1983
a 1990 foi deputado na Deputación Provincial da Coruña e xa, desde 1987, foi concelleiro en Ames, exercendo como candidato á alcaldía e voceiro do Grupo Municipal Socialista até o seu nomeamento como alcalde
en 2003. En 2007, Carlos Fernández foi reelixido logo de que o PSdeG-PSOE se convertese na forza política
máis votada aínda que sen obter maioría absoluta.Na súa calidade de alcalde de Ames, Fernández tamén
asumiu en novembro de 2007 a presidencia da FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias).

Vaiamos por partes. Fai agora
trinta anos da constitución das primeiras corporacións democráticas en España, e, creo que existe
un amplo consenso á hora de
recoñecer o importante papel que
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Cando se fala do Estado de
Benestar sempre se mira deica
os países nórdicos (Suecia,
Finlandia, Dinamarca, etc.) nos
que os axuntamentos desempeñan un papel serodio na aplicación de aquel. Tomando este
feito como referencia, están os
concellos galegos, a nivel de
xestión, financeiro e lexislativo
en condicións de ser un piar
fundamental nun sistema galego de benestar?. Hai, como se
repite a miúdo dende esferas
municipais, un desaxuste crecente entre as funcións reais
que os concellos van asumindo e os recursos -materiais,
financeiros, normativos, etc.con que contan?.
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xogaron os concellos na implantación e desenvolvemento do
Estado de Benestar. Pero para
poder lograr un nivel de prestación de servizos adecuado á
demanda dos nosos administrados, os concellos fomos quen de,
en moito casos, adiantarnos a
outras administracións na cobertura das necesidades dos cidadáns. Como consecuencia, os
concellos somos a administración
máis próxima e mellor valorada,
ao mesmo tempo que sufrimos
dunha anorexia financeira á que
as Federacións de Concellos
queremos poñer remedio,
mediante a negociación dun novo
modelo de financiamento.

U

n principio
fundamental
que debe
rexer o Estado do
Benestar é o de
equidade. Os cidadáns
deben ter o mesmo
acceso a os servizos e
vantaxes que ofrece a
sociedade

Os concellos asumimos ata
un 30% de competencias impropias. Non queremos nin podemos
renunciar a satisfacer as demandas dos nosos veciños e veciñas,
pero a sociedade debe resolver o
desequilibrio financeiro que existe
entre as tres administracións:
Estado, Comunidades Autónomas e Municipios.
Nos derradeiros anos en
paralelo ó desenrolo das
competencias autonómicas
parece poñerse en evidencia unha falta de planificación concertada dos recursos entre os tres niveis das
institucións do Estado, administración
central,
autonómica e municipal-.
Esta vostede de acordo con
esta valoración?, como se
debería superar este desaxuste cara lograr un equilibro, a nivel municipal, entre
funcións e recursos, entre
ingresos/gastos e actividades/servizos?.

Como primeiros interesados,
os concellos procuramos abrir
canles de comunicación entre as
administracións, e a FEGAMP
tense convertido no instrumento
axeitado para a reivindicación
ante
as
administracións
Autonómica e do Estado respecto
da autonomía municipal e da suficiencia financeira dos concellos.
O Pacto Local, asinado polos
presidentes da FEGAMP e da
Xunta, incide directamente nunha
mellor e maior delimitación das
competencias e na dotación económica das prestacións que os
concellos levan a cabo para
poder prestar un servizo mais próximo.
Ve necesaria unha reforma
tanto da imposición local como
do sistema de financiamento
para facer posible un papel
serodio dos concellos galegos
nun Estado de Benestar ?, En
caso afirmativo, pode darnos
algúns claves dunha posible
reforma?.
Un principio fundamental que
debe rexer o Estado do Benestar
é o de equidade. Os cidadáns,
con independencia das características xeográficas ou socioeconómicas do seu concello, deben
ter o mesmo acceso a os servizos
e vantaxes que ofrece a sociedade á que pertencen.
Igualmente certo é que para
prestar eses servizos as administracións, incluída a local, debe
recorrer ao cobro de taxas e
impostos. A pesares de que os
concellos cargamos co sambenito de falta de eficacia na recadación, pero non é certo. E nos
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casos en que se produce, habería
que mirar canto inflúe esa recadación nos ingresos do concello.
Os concellos, en xeral, participamos da corresponsabilidade
fiscal coma os que mais. E se
sumamos a este feito a mellora
da xestión dos recursos en materia de contratación respecto a
outras administracións podemos
tirar a conclusión de que somos
precisamente unha administración que se administra moi ben.
A diversidade tipolóxica
dos concellos galegos condiciona sobremaneira a organización e desenrolo das actividades e servizos de benestar
especialmente no caso dos
concellos máis pequenos onde
non existe a capacidade de
xestión necesaria. Como se
pode neste caso garanti-la
prestación de bens e servizos
propios dun sistema de benestar?, como se pode asegura-la
igualdade ós cidadáns residentes nestes concellos?.

DECEMBRO DE 2008

Un exemplo do que lles dicía
respecto á boa administración
dos escasos recursos municipais
é precisamente o esforzo que, en
materia de servizos sociais, tanto
a nivel de asesoramento como de
prestacións levan desenvolvendo
os municipios rurais. Tanto é así
que parece que correspondera a
estes a universalización destes
servizos. As competencias non
deberan ser atribuídas por leis
sectoriais, senón que corresponde esta capacidade exclusivamente ás de rango de lei xeral,
onde se prevé a dotación orzamentaria das competencias que
se atribúen. En todo caso corres-
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ponde ás administracións autonómica e local dotar con suficiencia
económica os servizos que os
concellos acometemos en termos
de eficacia e eficiencia.
Entrando na análise das
distintas funcións/servizos
públicos correspondentes con
a sociedade de benestar un
dos máis serodios é a atención

sanitaria. Dentro de rede pública galega de atención sanitaria
entran os recursos asistenciais
de atención primaria en cuxa
xestión, e segundo a Lei
Reguladora das Bases de
Réxime Local participan os
concellos. En que estado
actual, e en térmenos xerais, se
atopa está participación?,
como se pode dende os conce-
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llos impulsa-la mellora da situación -a nivel de medios, recursos e xestión- das zonas de
atención primaria e, xa que
logo, da atención sanitaria
pública?.
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C

reo que é innegable o papel
que xogaron
os concellos na
universalización do
ensino público, e que
alcanza a categoría de
fundamental no eido
rural

O desenvolvemento do Pacto
Local está a permitir o desenvolvemento de convenios coa
Consellería de Sanidade para
que os cidadáns reciban o mellor
nivel asistencial. Na práctica, a
participación dos concellos en
materia de atención primaria se
reducía á cesión de inmobles
para os centros de saúde, e a participación no mantemento das instalacións. Agora a Fegamp e
Sanidade vimos de asinar un
acordo mediante o que se a
Administración Autonómica se
asumirá estes centros e os gastos
de mantemento, liberando dunha
carga impropia aos concellos que
poderán derivar o investimento
cara á cobertura doutras necesidades.
A Lei citada no apartado
anterior recoñece ós concellos
competencias en educación
pública para a "participación
na programación do ensino e a
cooperación con a administración educativa na creación,
construción e sostemento dos
centros docentes públicos,
intervir nos órganos de xestión
e participar na vixilancia do
cumprimento da escolaridade
obrigatoria". Que balance se
pode facer da participación dos
concellos galegos na xestión e
administración do ensino
público galego?, que capacidade real teñen de turrar por unha
rede pública local axeitada as
necesidades da poboación?.

Facendo balance, creo que é
innegable o papel que xogaron
os concellos na universalización
do ensino público, e que alcanza
a categoría de fundamental no
eido rural. Inmobles, dotación de
centros, transporte, comedores
escolares, actividades extra-escolares, etc. Incluso na creación do
tecido asociativo de pais, alumnos
e profesores. Pero agora chega o
momento de que, mediante o
desenvolvemento do Pacto Local,
a Xunta recupere progresivamente o espazo competencial e as
cargas económicas que os concellos tradicionalmente prestaba.
Por poñer un exemplo, a asunción dos gastos de gasóleo de
calefacción dos centros escolares, suporá un alivio importante
para moitos concellos rurais, que,
no seu conxunto, supera os sete
millóns de euros.
A Xunta de Galicia ven de
aproba-la Lei de Servizos
Sociais de Galicia que entre
outros obxectivos busca
"asentar un sistema galego de
servizos sociais baseado na
configuración dun conxunto
de dereitos recoñecibles" e en
cuxa estrutura, funcións, intervencións e prestacións teñen
os concellos un papel relevante así como no seu financiamento. Como se avalía dende
os concellos esta lei ?, mellora
a capacidade dos concellos en
materia de servizos sociais?.,
hai unha maior concreción das
competencias municipais?.
Resultaba necesario actualizar a lexislación sobre os
Servizos Sociais en Galicia, e os
concellos e deputacións puxemos
toda a vontade para contribuír ao
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seu desenvolvemento. De feito o
texto definitivo, aprobado polo
Consello da Xunta recollía finalmente a demanda municipalista
que máis polémica suscitou nos
medios.
A FEGAMP existe para defender os intereses do municipalismo
e por iso insistimos en que se retirara a pretensión inicial de impoñer aos concellos unha porcentaxe sobre o seu orzamento a destinar a Servizos Sociais. Era unha
inxerencia inaceptable xa que a
devandita imposición determinaría a acción do Goberno e limitaría a autonomía dos concellos
sobre
os
seus
propios
Orzamentos.

Á marxe deste feito, quixera
engadir que o que si estamos a
percibir na FEGAMP é unha certa
desconfianza respecto ás formas
de actuación de Vicepresidencia
a través do consorcio creado a
este fin. Estase a estender a idea
de que prevalece a adhesión por
imposición e esta non e unha boa
noticia.
Entre as funcións sociais
típicas do Estado de Benestar
está "a atención a infancia" que
inclúe entre outros os servizos
sociais especialmente deseñados para atender e protexer á
infancia, “a atención a vellez” ,
“a atención ás persoas con discapacidade” e a “erradicación
da pobreza”. Tendo en conta

Os concellos, salvando como
podemos a anorexia financeira da
que xa temos falado, vimos prestando por riba das nosas posibilidades e competencias a atención
a infancia, á terceira idade e ás
persoas con discapacidade ou ás
familias con escasos recursos. De
feito a proximidade da administración ten demostrado unha maior
eficiencia na prestación dos servizos respecto a outras administracións.
O Pacto Local é o marco onde
se teñen delimitado as liñas que
deben rexer a relación coa

Vicepresidencia en esta materia.
E neste documento se insta ao
establecemento dos mecanismos
que permitan a transferencia
automática aos entes locais que
lles correspondan polo Plan concertado de Servizos Sociais.
Tamén se recolle a creación
do Consorcio Galego de Servizos
Sociais, para a xestión conxunta
dos centros da rede primaria. E
expresamente se indica que a
administración directa dos centros
da rede primaria será exercida
polos concellos afectados que o
soliciten. Este feito non se da. A
Vicepresidencia exerce o control
do 51% do consorcio e os concellos se queixan de que, en demasiadas ocasións se forza á renuncia da xestión directa para poder
manter o financiamento que viñan
percibindo dende hai anos.
Parece pouco razoable que
se tensen as relacións, como ocorre en moitos casos coas galescolas ou os centros da terceira
idade, cando, polo menos por
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Agora queda ver como se
desenvolve esta lei, na que tamén
se teñen recollido outras suxestión realizadas desde a FEGAMP
relativas á extensión dos Servizos
Sociais.

que os concellos son a instancia pública que mellor pode
coñece-la situación destes
colectivos, como avalía a eficacia destas dúas actuacións
nestes eidos?, que papel desempeñan os concellos na
determinación e administración destas transferencias?,
como poden as administracións locais prestar atención
social a estes colectivos?
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parte dos concellos, existe unha
vontade clara de entendemento.
Pero sempre desde a defensa da
autonomía local e da non inxerencia moitas veces partidista.
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Aínda que poderíamos
estendernos a moitas outras
funcións queremos rematar
facendo referencia a atención ó
desemprego, a protección das
persoas desempregadas e a
procura de mellora-las súas
posibilidades de acceso ó
emprego. Como avalía o papel
actual dos concellos galegos
neste función social?, que
posibilidades reais teñen de
procurar protección ós desempregados e de mellora-las
oportunidades de emprego
nas súas localidades?.
En moitas ocasións temos os
concellos collido as rendas da
promoción empresarial e de creación de emprego, tanto aproveitando conxunturas favorables

como agudizando o enxeño en
época de crise. Os gobernos
locais estamos a traballar tanto na
creación de oficinas de promoción de emprego como desde a
creación de oficinas de promoción económica, que, en colaboración coa Consellería de Traballo
e outros departamentos da Xunta
procurarán manter os niveis de
desemprego por baixo da media
española e apuntalar o tecido
empresarial galego.
Pola nosa parte, nada máis.
Quizás soo subliñar que si ó
principio da entrevista destacamos ós países nórdicos como
un referente do Estado de
Benestar non está de máis
reflectir que mentres nestes
países o gasto local chega a
representar o 43% do gasto
público total en España a porcentaxe é do 13,10%, unha porcentaxe soo superior -dentro
dos países da UE15- á de
Portugal e Grecia.

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

13:49

Página 161

Comunidade Europea e servizos
públicos
José María Miranda Boto
Universidade de Santiago de Compostela

1. O Dereito
comunitario ante os
servizos públicos

Á hora de valorar esta cuestión, polo tanto, debería imporse a
prudencia e ter claro que vai
haber luces e sombras en todo
iso. A Comunidade non é máis
que un instrumento ao servizo
dos Estados e son estes os que
deseñan as políticas europeas,

Deixando as teorías da
conspiración ao carón, é indiscutible que a actitude comunitaria cara aos servizos públicos
vén marcada pola idea da liberalización. A Comunidade
naceu cunha finalidade económica e aínda que timidamente
estea intentando transformarse
en algo máis, con escaso éxito,
o fin primigenio segue marcando a agulla do compás. A progresiva, e en ocasións precipitada, entrada do privado no
terreo anteriormente acoutado
para o público, en nome da libre
competencia marcou sensiblemente os últimos anos da actividade comunitaria, nunca exenta de polémica, especialmente
en terreos como o dos servizos
postais, as telecomunicacións
ou, no ámbito laboral, os servizos de colocación.

Centrando a análise nos tempos máis recentes, hai que comezar sinalando que o debate xa se
inicia no campo terminolóxico. En
efecto, a terminoloxía comunitaria
fai referencia aos “servizos de
interese xeral” ou “servizos de
interese económico xeral”, non
aos “servizos públicos”. Algúns
viron identidade nos dous termos,
outros arraigadas diferenzas e ata
hai quen diferenciou unha categoría adicional de “servizos económicos de interese xeral”.
En calquera caso, esa é a terminoloxía que emprega o Tratado
da Comunidade Europea, sinaladamente no seu artigo 16 onde se
afirma que, sen prexuízo das
regras relativas ao dereito da
competencia, e dado o seu carácter de valor común da Unión, vinculado á promoción da cohesión
social e territorial, “a Comunidade
e os Estados membros (...) velarán por que ditos servizos actúen
con arranxo a principios e condicións que lles permitan cumprir o
seu labor”. Certamente, non é
unha expresión clara, pero dela
pódese extraer unha regra de
equilibrio precario: teñen que existir servizos desta natureza, dado
que son unha tradición europea,
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Winston Churchill, nos escuros días de 1939, caracterizou á
URSS de Stalin como unha adiviña, envolvida cun misterio, dentro
dun enigma. Esta definición tripartita sintetiza á perfección o que é a
postura comunitaria en materia de
servizos públicos: un conxunto
confuso de normas e actos, creados a partir dun Dereito dos
Tratados non sempre claro, condicionado en todo momento polas
decisións políticas. A este mar de
confusión debería engadirse a
importancia das ideoloxías no
exame do acervo, que dificultan
enormemente o achegarse a esta
cuestión sine ira et studio, coñecendo a maioría das análises o
resultado que queren alcanzar
antes de abordar os materiais.

en función dos seus propios intereses políticos e financeiros.
Quen crea na existencia dunha
axenda secreta da Comisión
Europea a través da cal vaise a
construír unha nova orde mundial, descoñece a realidade política fragmentada da Europa dos
27, que fai absolutamente inviable
tan sinistro procedemento.
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pero han de coexistir coa intervención privada na medida do
posible.

162

Achar ese “posible” é o cabalo de batalla político. E a esa batalla non foi alleo o Tribunal de
Xustiza das Comunidades
Europeas, que se ocupou de
decidir, en bo xeito, que ámbitos
están abertos á competencia económica e cales poden ser desempeñados en réxime de servizo
público monopolístico. En 2003,
finalmente, a Comisión preparou
un documento onde se sintetizaban as súas ideas sobre estas
cuestións.

2. O Libro Verde e o
Libro Branco da
Comisión sobre os
servizos de interese
económico xeral
Tan colorista denominación,
transplantada do sistema británico á práctica comunitaria, reflicte
un procedemento de actuación
en dous pasos: un libro verde,
onde se inicia un proceso de consultas aberto, e un libro branco,
onde se sintetizan esas consultas
e formúlanse liñas de actuación.
Co Libro verde de 21 de maio
de 2003, a Comisión abriu un proceso de debate cuxo enfoque era
a liberalización controlada, é dicir,
unha apertura progresiva do mercado acompañada de medidas
de protección do interese xeral,
en particular, mediante o concepto de servizo universal, co fin de
garantir o acceso de todos, independentemente da situación económica, social ou xeográfica, a un
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servizo de calidade comprobada
a un prezo alcanzable. Con este
proceso pretendíase responder
ás inquietudes de cidadáns e políticos, solicitando opinións sobre
as que basear futuras accións.
Numerosos suxeitos, públicos
e privados, implicáronse na discusión. A participación española no
proceso foi moi escasa, e por iso
merece a pena citar a todos os
implicados: a Asociación de administracións locais de segundo
nivel, a Asociación Española de
Abastecementos de Auga e
Saneamento, Telefónica SA e
Juan da Cruz Ferrer, da
Universidade Complutense de
Madrid. Xunto a eles, é de referencia obrigada a opinión do
Parlamento Europeo, quen suxeriu deixar á marxe da actividade
económica a sanidade, a educación e a vivenda social, así como
os servizos de interese xeral dirixidos a manter ou promover o pluralismo da información e a diversidade cultural.
Froito de todo este proceso
de consultas foi o Libro Branco
de 2004. Este intenso documento recolleu as conclusións
que a Comisión extraera de
todo o achegado e a principal
delas era a necesidade de atopar o punto de equilibrio entre o
público, compoñente esencial
do modelo europeo, e o privado, en pos dunha maior eficacia. O Libro insistiu na natureza
compartida da responsabilidade,
entre
Estados
e
Comunidade, para un desenvolvemento harmonioso, especialmente no que incumbe ao
concepto crave da universalidade dos servizos.

No social, a Comisión sinalou
que estimaba conveniente desenvolver unha formulación sistemática con vistas á determinación e o
recoñecemento das características específicas dos servizos
sociais e sanitarios de interese
xeral, e precisar o marco no que
eses servizos funcionan e poden
modernizarse. Esta intención
plasmaríase
nunha
Comunicación de 2006, na que
se indicaba a necesidade dunha
modernización destes “alicerces
da sociedade e a economía europeas”.
Ao mesmo tempo, preparouse a máis polémica e coñecida
das Directivas comunitarias que
se
recorde,
a
Directiva
2006/123/CE, relativa aos servizos no mercado interior, a
“Directiva Bolkenstein”. Moito se
escribiu sobre o vendaval desatado por este texto, que estivo a
piques de cambiar o rumbo de
moitas actuacións comunitarias
cara a mares escuros. A forza das
protestas, finalmente encarnadas
no Parlamento Europeo, fixo que
os seus resultados terminasen
sendo moito menos ambiciosos
do esperado, especialmente no
que agora nos concirne. Tan grande foi a oposición que o seu artigo
1 recolle aquilo do que non trata,
é dicir, delimita negativamente o
seu ámbito: “a presente Directiva
non trata a liberalización de servizos de interese económico xeneral reservados ás entidades públicas ou privadas nin a privatización
de entidades públicas prestadoras de servizos”. Na mesma liña,
recalcaba que non se aplicaría
aos servizos non económicos de
interese xeral, os servizos sanitarios nin os servizos sociais.
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3.Sanidade
O ámbito médico foi, tradicionalmente, un coto pechado dos
Estados, pouco dispostos a ceder
tan importante parcela da súa
soberanía. En certo xeito, esta
situación é lóxica, xa que as prestacións que os distintos sistemas
nacionais de saúde ofrecen están
directamente vinculadas co seu
sistema impositivo, a súa concepción do Estado de Benestar e
outras cuestións dificilmente har-

monizables. Por iso, cando o
Tratado da Comunidade Europea
atribúe competencias á organización internacional en materia de
saúde, refírese máis ao plano da
investigación científica que á
organización médica.
O avance comunitario, que
por agora non deu froitos de
especial relevancia, estase intentando a través do método aberto
de coordinación, desde o
Consello
Europeo
de
Gotemburgo de xuño de 2001. O
informe conxunto da Comisión e
do Consello “Apoiar as estratexias
nacionais para o futuro da asistencia sanitaria e da asistencia ás
persoas de idade avanzada” de
2003 foi un claro indicio da integración da materia na dinámica
do método aberto. Nunha nova
Comunicación de 2004, a
Comisión proclamou a necesidade de aplicar sen reservas o
método, incluíndo no seu documento propostas sobre o estable-

cemento de obxectivos comúns,
de grupos de reflexión ao máis
alto nivel (como os que cristalizaron nos respectivos Comités) e de
indicadores para o seu exame e
comparación entre os distintos
Estados membros. Cando en
2005 a Comisión propuxo o novo
deseño integrado de aplicación
do método aberto, a asistencia
sanitaria non quedou á marxe
desta formulación global da protección social.
No entanto, a través da xurisprudencia do Tribunal de Xustiza
estase abrindo unha brecha para
unha certa liberalización do sector, baseada nunha nova “libre circulación de pacientes”. As sentenzas do Tribunal, favorecendo o
reembolso dos gastos médicos
dos cidadáns comunitarios que se
desprazan a outro país para recibir atencións sanitarias, están
dando lugar a un certo “turismo
sanitario”. O que sobre o papel é
unha medida que permite a cada
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Exposto así un panorama
xeral, procederase agora a efectuar un superficial percorrido polas
principais actuacións comunitarias nos tres campos principais do
servizo público: a sanidade, a
educación e a protección social,
rematando o panorama cun
punto de vista horizontal sobre a
necesidade de igualdade no
acceso a todos estes campos.
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europeo orientar o seu tratamento, no fondo é unha regra de favor
para quen máis poder económico
teñen, que poden así preparar á
carta os seus tratamentos médicos e esquivar os problemas dos
seus propios sistemas sanitarios.
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4. Educación
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Desde o Tratado de
Maastricht, o Tratado da
Comunidade Europea incluíu
entre os fins da Comunidade “a
contribución a un ensino e a
unha formación de calidade”. A
delimitación precisa entre estas
dúas categorías é difícil, especialmente polo tratamento unificado que se lles dá en moitas
ocasións, ata por parte das propias Institucións comunitarias.
A formación profesional foi un
ámbito clásico de actuación
comunitaria, vinculada ao desenvolvemento do mercado de traballo europeo. Xa desde 1957 insistiuse na importancia deste
campo, “capaz de contribuír ao
desenvolvemento harmonioso
das economías nacionais e do
mercado común”. O Fondo Social
Europeo foi unha ferramenta privilexiada para a posta en práctica
deste designio, axudando financeiramente ás iniciativas nacionais. Non pode dicirse que exista
unha política uniformadora ou
harmonizadora dos estudos
nacionais de formación profesional, senón que pola contra optouse por unha posición secundaria,
de apoio e reforzo, que deixa esta
materia en mans dos Estados.
No cume de Lisboa de 2000,
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trazouse o obxectivo de que
Europa se transformase na economía baseada no coñecemento
máis competitiva do mundo. Este
propósito reforzouse tras o
Consello Europeo de Barcelona
de 2002, onde se formalizou o
obxectivo de que a educación e a
formación europeas convertésense nunha referencia mundial para
2010 e de que se desenvolvese
unha cooperación máis estreita
en materia de formación, en paralelo co proceso de Bolonia en
materia de educación superior.
O proceso de Bolonia parécese a ese conto sobre varios cegos
aos que mandaron describir un
elefante a partir do que tocaban:
cada un conta o que lle interesa e
ninguén é capaz de describir o
conxunto, menos aínda coa debida obxectividade. O que pretendía ser un intento de converxencia entre os ensinos universitarios
dos distintos países, para así permitir unha maior mobilidade,
transformouse nun combate
sobre a mercantilización da
Universidade que fixo perder de
vista o positivo do Espazo
Europeo de Educación Superior.

5. Protección social
De novo achámonos ante un
campo de intervención gobernamental onde os Estados móstranse remisos a ceder as súas competencias. O deseño dos sistemas de Seguridade social está
tamén intimamente ligado á idea
de soberanía. Aínda que no
Tratado de Roma de 1957 falábase da harmonización dos sistemas sociais, o certo é que os 27

Estados membros da Unión
Europea ofrecen 27 modelos diferentes de organización da súa
protección social.
A existencia en todos eles dalgún tipo desta protección é o fundamento da idea do modelo
social europeo. Froito diso, se o
Tratado de Lisboa chega a entrar
en vigor, poderá lerse no articulado do Tratado de Funcionamento
da Unión Europea que, “na definición e execución das súas políticas e accións, a Unión terá en
conta as esixencias relacionadas
coa promoción dun nivel de
emprego elevado, coa garantía
dunha protección social adecuada, coa loita contra a exclusión
social e cun nivel elevado de educación, formación e protección da
saúde humana”.
É difícil non ver nestas palabras
unha defensa do público en materia de seguridade social, aínda que
é difícil avaliar a transcendencia
real que terá este artigo no funcionamento diario da Comunidade.
Iso no entanto, de Europa tamén
veu unha considerable penetración do privado na protección
social. Existen varias Directivas
relativas a plans e fondos de pensións, que intentan harmonizar as
lexislacións nacionais existentes e
favorecer a circulación destas
masas de capital polos Estados
membros. A súa existencia non ha
de estar rifada coa protección
pública, pero é innegable que
representan unha contía monetaria tan considerable que pode chegar a espertar temores.
En canto á asistencia social,
outro dos campos tradicionais de
intervención pública, a actitude
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6. A igualdade no
acceso aos servizos
Se un ámbito do acervo
comunitario merece ser considerado éxitoso, ese é o da igualdade. As actuais lexislacións nacionais en materia de igualdade de
trato teñen unha orixe indiscutiblemente europea, e no campo dos
servizos públicos tamén existen
manifestacións lexislativas. A primeira pedra no camiño pona o
propio Tratado da Comunidade
Europea, cando afirma no seu
artigo 12 que se prohibirá, con

carácter xeral, toda discriminación
por razón da nacionalidade. Esta
regra tivo despois traducións
específicas

e
n
todos os ámbitos comentados ata
agora, permitindo aos cidadáns
comunitarios en todos os Estados
membros acceder, en igualdade
de condicións que os seus nacionais, aos servizos públicos existentes.
Pero non terminou aí a acción
comunitaria, senón que se ocupou de colectivos que tiveron, tradicionalmente, dificultades de
acceso. O primeiro exemplo é a
Directiva 2000/43/CE, relativa á
aplicación do principio de igualdade de trato das persoas independentemente da súa orixe racial ou
étnico. Neste importante texto de
loita contra o racismo incluíronse
prescricións específicas, como a
que afirma que a igualdade de
trato no referente á protección
social, incluída a seguridade
social e a asistencia sanitaria; as

vantaxes sociais; a educación; e o
acceso a bens e servizos dispoñibles para o público e a oferta dos
mesmos.
As mulleres, pola súa banda,
tamén foron obxecto dunha
regulación
específica.
Xunto ao moi considerable corpo de directivas
que regulan a igualdade de trato no mercado de traballo, existen outras que se
ocupan de establecer ese dereito no
relativo á Seguridade
social. E máis recentemente aprobouse a
Directiva 2004/113/CE,
relativa á aplicación do principio de igualdade entre
homes e mulleres no acceso a
bens e servizos. Entre eles, naturalmente, atópanse os servizos
públicos.

DOCUMENTOS
IMPRESCINDIBLES
Comisión Europea, Libro Verde
sobre os Servizos de Interese Xeral,
COM (2003) 270 final, 21.05, 2003?
Comisión Europea, Libro Branco
sobre os Servizos de Interese Xeral,
COM (2004) 374 final, 12.05.2004?
Comisión Europea,
Comunicación “Aplicación do programa comunitario de Lisboa. Servizos
sociais de interese xeral na Unión
Europea”, COM (2006) 177 final,
26.04.2006
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comunitaria foi de abstención. De
novo o peso dos Estados resultou
formidable á hora de deseñar as
súas actuacións. Exemplo diso é
a exclusión desta materia da normativa comunitaria sobre
coordinación de réximes
de Seguridade social.
A diferenza da
maior parte das
pensións e prestacións, as axudas de asistencia social non
traspasan as
fronteiras cos
seus beneficiarios. O seu
carácter en moitas ocasións material pode xustificar en
parte esta decisión, pero
a desigualdade de prestacións entre os Estados membros, que podería carrexar terribles desequilibrios económicos
aos máis xenerosos de entre eles
(pénsese no caso de Alemaña),
levou a bloquear o movemento
deste tipo de axudas.
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Os servizos públicos na
mundialización
Carlos Cunqueiro Pérez
Economista

Co auxe da mundialización económica, fase actual de desenrolo do modo de producción capitalista, os servizos públicos –tanto os básicos como a auga, luz, etc. tales como a educación, a
sanidade, as pensións, a atención social, etc.- son obxecto de fortes presións que maiormente
turran pola súa privatización como así o amosan as posturas dos principais organismos e institucións que “gobernan” aquela. Algo que vou procurar reflectir a continuación.

167
visualizar o camiño que a mundialización actual ten trazado para os
servizos públicos.
Deixo sen analizar as posturas de Unión Europea por seren
xa obxecto doutro artigo neste
mesmo número de CLARIDADE
(vid: JOSE MARIA MIRANDA
“Comunidade Económica Europea e servizos públicos”).

A Organización Mundial
do Comercio
No seu afán liberalizador a
OMC –Organización Mundial do
Comercio- quere impoñer, tamén,
a liberalización comercial dos servizos concepto no que entran
materias tan sensibles como sanidade, educación, etc. Mediante o

Acordo Xeral sobre o Comercio
de Servizos (AGCS) – cuxas
negociacións quedaron programadas na Acta final asinada en
Marrakech no ano 1994- a OMC
tenta de impor ós seus membros
a liberalización progresiva e crecente dos diferentes sectores dos
servizos -inclúense neste epígrafe
un total de 160 subsectores e actividades que practicamente abarcan tódalas actividades humanas
e nas que aparecen incluídas, tal
e como dixen, a educación, a
sanidade e a saúde, os subministros básicos como a auga, ademais doutros servizos clásicos
como ferrocarrís, telecomunicacións, o medio ambiente e a cultura... - que pasarían, xa que logo,
a ser mercadorías.Dado que
baixo o AGCS ós gobernos se lles
obriga a elimina-las regulacións
sobre servizos que son suscepti-
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C

omo é ben sabido, e
xa subliñei en números anteriores (vid.
CLARIDADE
número
2:
Crecemento económico e dereitos), a mundialización económica
actual ten como principais impulsores ás institucións internacionais Organización Mundial do
Comercio
(OMC),
Fondo
Monetario Internacional (FMI) e
Banco Mundial (BM), Consenso
de Washington e, en menor medida, a Organización de Nacións
Unidas (ONU e a súa versión
Programa das NU para o desenvolvemento –PNUD). Analizar, xa
que logo, os postulados e directrices deste organismos internacionais –especialmente os tres primeiros- encol dos servizos públicos é, pola enorme capacidade
de presión e influencia que teñen,
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bles de ser barreiras ó comercio
pode afirmarse con total rotundidade que aquel ameaza os servizos públicos, a sanidade e os servizos sociais, a educación, o
medio ambiente e a cultura.

168

Non fai falta ser un lince, nin
tampouco un provocador para
subliñar que de levarse a cabo
implantación destes acordos asistiríamos á un desmantelamento
encuberto do Estado de Benestar
-naqueles países nos que está
implantado- e un custo social elevadísimo para os países do chamado terceiro mundo onde os
servizos básicos son maioritariamente deficientes -soo o 5% dos
servizos públicos básicos son
subministrados polos gobernos
destes países- e a capacidade
adquisitiva da maioría da poboación é mínima. Aló onde non existan servizos públicos ou sistemas
de protección social, sanitaria e
educativa universais o AGCS fará
que xamais sexan posibles.
Con este novo acordo
(AGCS) aparece unha vez máis
con toda claridade que detrás das
novas directrices da OMC agóchanse os intereses das grandes
empresas multinacionais interesadas agora na liberalización e
mercantilización dos servizos -na
distribución máis que nas infraestruturas, por razóns de rendibilidade-. E ben sabido que sen a enorme presión exercida polo sector
financeiro norteamericano, especialmente por parte de compañías
como American Express e
Citicorp non existiría acordo algún
sobre comercio de servizos AGCS- e, xa que logo, quizás
tampouco a Rolda de Uruguai nin
a OMC. Nas sucesivas negocia-
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cións Estados Unidos loitou por
incluí-los servizos na orde do día,
e con toda razón, non en vano o
seu representante comercial na
OMC declaraba que “o AGCS
está destinado a reducir ou elimina-las medidas gobernamentais
que impiden que os servizos
sexan libremente subministrados
a través das fronteiras nacionais”,
polo que non é esaxerado o subliñar que o AGCS non é tan soo un
acordo entre gobernos. Como xa
dixen, é ante todo un instrumento
en beneficio dos negocios.
Mediante criterios -compromisos
para os gobernos que impón o
AGCS- tales como o de transparencia (...)-, nación máis favorecida -calquera vantaxe que unha
parte da ós nacionais doutro pais
debe estenderse inmediata e
incondicionalmente á tódolos
demais-, trato nacional -dar a calquera investidor estranxeiro o
mesmo trato que a un nacional- e
acceso ó mercado -non discriminación comercial- a OMC tenta
forzar ós países asinantes do
acordo (AGCS) o desregulamento e a mercantilización de tódolos
servizos (<<liberalización-privatización>>). Como ben subliñan no
PNUD -en relación o AGCS- “os
países desenvolvidos concentran
os seus esforzos case exclusivamente na presenza comercial. A
súa prioridade foi o establecemento de normas da OMC que
reforcen o dereito dos bancos,
compañías de seguro e outros
provedores multilaterais de servizos para operar nos países en
desenvolvemento en condicións
equivalentes ás que rexen para
os provedores nacionais. Esta
estratexia negociadora reflicte a
sostida campaña de presión levada a cabo por organismos que

representan as empresas provedoras de servizos financeiros, a
quen tales normas abriríanlles o
mercado mundial” polo que “os
esforzos para promove-la total
liberalización dos servizos nos
países en desenvolvemento ó través da OMC están totalmente
fora de lugar” (PNUD: Informe
sobre desenvolvemento Humano
2005).
E aínda que a OMC afirma
que os servizos públicos están
excluídos do AGCS hai realidades -p.e. o ferrocarril na Gran
Bretaña, a electricidade en
Nicaragua, por citar dous casos
de países moi diferentes- que
parecen subverter estas declaracións. A contraofensiva propagandística levada a cabo pola OMC
proclama ós catro ventos que os
gobernos non están obrigados a
inscribi-la educación, a sanidade,
o medioambiente, a cultura ou
calquera outro servizo na súa lista
de compromisos, que, do mesmo
xeito, poden elixir o grado de
acceso ós seus mercados que
están dispostos a conceder en
cada sector. Isto é verdade, pero
este argumento oculta o esencial:
esas listas de compromisos están
destinadas a ser ampliadas e
intensificadas ó longo das sucesivas negociacións. A mesma
noción de <<progresiva liberalización>> apunta a ese senso. Os
propios responsables da OMC,
dende P. Lamy o derradeiro director, non se privan de repetir publicamente que tódolos servizos
están sobre da mesa de negociacións e unha vez tomada unha
decisión non hai marcha atrás, ou
polo menos é moi, moi difícil: os
compromisos aparecen como
irreversibles –“o AGCS acelerará
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o proceso de liberalización e reforma e fará que sexa irreversible”- e
o que é máis inquietante, como
subliña un importante colaborar
de o xa citado comisario Pascual
Lamy “a educación e a sanidade
están maduras para a súa liberalización (...) parécenos que determinados sectores teñen unha
importancia crecente e desexaríamos ver un maior nivel de compromiso respecto ós mesmos.
Estes inclúen os servizos medio
ambientais, os de construción,
distribución, os sanitarios e os
educativos”(sic). Algo que unha
lectura detallada dos distintos artigos (especialmente as partes I,II,
IV e V) do AGCS -a pesares da
súa calculada ambigüidade- permite descubrir e que, por si houbera dúbidas, corroboran as
Industrias de Servizos dos USA,
“creemos que podemos progresar moito nas negociacións” –do
AGCS- “para dar a oportunidade
ás empresas estadounidenses de
expandirse nos mercados estranxeiros da saúde”.

volvemento poderían obter indubidables beneficios polas baixos
salarios dunha man de obra cualificada –p.e. os técnicos-.
Como colofón destas teses
digamos que as propias Nacións
Unidas (Informe sobre desenvolvemento Humano –IDH-) alertan
sobre os perigos que as normas
de a OMC agochan especialmente para os países en desenvolvemento. “Nas negociacións da
OMC respecto dos servizos, os
países ricos procuran crear oportunidades de investimento para
as empresas do sector bancario e

de seguros, ó tempo que restrinxen as oportunidades dos países
pobres de exportar nun ámbito no
que contan con evidentes vantaxes: as transferencias temporais
de man de obra”.

O Fondo Monetario
Internacional
En paralelo a Organización
Mundial de Comercio (OMC) o
outro piar estratéxico da mundialización, o Fondo Monetario
Internacional (FMI) -unha de
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Outro elemento non menos
inquietante do AGCS son os chamados modos ou xeitos polos
que os servizos poderán ser prestados, xa que aqueles agochan
intencións que camiñan claramente na dirección dunha liberalización do mercado de traballo
que implicaría redución de salarios ou gastos de persoal, precariedade laboral, erosión dos dereitos laborais e fomento da desafiliación sindical. Mentres os países
desenrolados non semellan estar
dispostos a emprender negociacións dirixidas a reduci-los obstáculos actuais ós movementos
temporais de man de obra, un
campo onde os países en desen-
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cuxas funcións, segundo os seus
promotores, é administra-lo sistema monetario internacional- turra
na mesma dirección liberalizadora dos servizos públicos.
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No artigo 1 da Carta fundacional do FMI sublíñase que este
organismo “favorecerá o crecemento equilibrado do comercio
internacional”. Neste senso os
países que importan sempre máis
do que exportan” -é dicir, a grande
maioría- “teñen necesidade de
ser sostidos financeiramente para
non seren excluídos dos intercambios internacionais. Sen préstamos non hai compras. Segundo
estes estatutos o FMI debe adoptar políticas que axuden os seus
membros a resolvelos problemas
de balanza de pagos e tomar
medidas apropiadas para o uso
temporal que se faga dos seus
recursos. En virtude do cal o FMI
intervén directamente na determinación das políticas económicas
dos países prestameiros. Como
os países estean endebedados o
FMI pode obrigalos a reorientar
adecuadamente a súa política
económica consonte o interese
dos acredores internacionais polo
que é evidente que o pais que
rexeite aceptalas medidas de política correctiva do FMI atoparase
confrontado con serias dificultades para remodelala súa débeda
e/ou para obter novos préstamos
ó desenvolvemento e para ter
acceso a asistencia internacional.
E estas medidas de política
económica correctiva condénsanse nos chamados Plans de axuste estrutural que descansan sobre
tres piares fundamentais: 1.
Desvalorización da moeda nacional,
2. Elevación dos tipos
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de xuro e 3. Reformas estruturais
na senda da liberalización. Estas
últimas, que son as que agora
nos interesan, comprenden medidas dirixidas a eliminación dos
subsidios ós produtos básicos,
unha redución dos gastos sociais,
a venta de activos e a conseguinte privatización de servizos públicos, o desregulamento dos mercados laborais e a imposición de
políticas fiscais regresivas entre
outras.
Son numerosos os exemplos
sobre os desastrosos efectos que
estas medidas tiveron nos países
que se aplicaron: Rusia coñecería
(anos 90) un crise xeral que provocaría un fortísimo crecemento
da pobreza e a desigualdade (se
no ano 1.989 apeas o 2% dos
rusos estaba na pobreza, a finais
de 1.998 esa porcentaxe era do
23,8% e, hoxe en día, ten un nivel
de desigualdade comparable cos
peores do mundo e o esborrallamento da ciencia, a educación, os
hospitais e benestar soviéticos e
brutal, con propagación de doenzas anteriormente descoñecidas),
en Hungría máis da metade da
poboación considera que a situación era mellor antes de que o
antigo sistema se emborrallara,
en Polonia os servizos básicos
atópanse nunha situación lamentable e en xeral nos países da
Europa Oriental onde se aplicaron
políticas de axuste estrutural que
antes das reformas económicas
tiñan pese o seu estancamento
unhas economías funcionais e
uns índices de desigualdade de
renda e pobreza substancialmente inferiores que os da maioría
dos países desenrolados e de
rendas medias e estes países
tamén dispoñían dunhas presta-

cións e uns servizos sociais bastantes máis amplos que os de
agora cando persoas depauperadas, sen cobertura sanitaria e
educativa, marxinadas do sistema político, desempregadas,
anciáns sen pensións ou con axudas raquíticas xunto a outras persoas expulsadas da paisaxe
social cuestiónanse as supostas
vantaxes do sistema democrático
e da súa pertenza ós países da
UE”. O sueste asiático (Indonesia,
Filipinas, Corea do Sur, Tailandia,
etc.), inicialmente fiel cumpridor
das directrices económicas do
FMI coñecería –finais dos anos
90- unha crise sen precedentes
que afectou finalmente a toda a
Asía Oriental e que deixou un
saldo de 21 millóns de parados e
provocou a expulsión de centenares de miles de traballadores
estranxeiros, o retorno ás zonas
rurais dunha grande parte da
poboación, a redución dos salarios, graves retrocesos na educación e a saúde, unha expansión
da prostitución feminina e serios
reveses nos programas de loita
contra o SIDA. En África as medidas de privatización e liberalización ditadas polo FMI –anos 90tiveron efectos catastróficos
–Marrocos, Costa de Marfil,
Zambia, Congo, Ruanda, etc.con taxas de escolarización reducidas a metade, unha mortalidade
infantil que medraría un 20%,
unha erosión e desnaturalización
dos sistemas sociais, unha redución da seguridade alimentaria, o
empobrecemento da calidade
dos servizos básicos da saúde e
educación, a fuxida masiva de
capitais e de persoas e, en definitiva, a extensión da globalización
da miseria: “como produto da
crise económica dos anos 80 e os
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atribuíble as presións dos organismos internacionais. A evidencia amosa que as políticas de
apertura desembocaron en déficits crecentes da balanza en
conta corrente que son en parte
cubertos con capitais colocados a
curto prazo, investimentos en
Bolsa e créditos a curto prazo; e
en parte, por capitais a longo
prazo atraídos polas privatizacións. Non hai evidencia aínda de
que a taxa de investimento real se
recupere como froito dos numerosos investimentos estranxeiros.
Os créditos á longo prazo existentes son basicamente para o sector privado, non habendo unha
recuperación substantiva dos créditos ó sector público. Mentres
non se reconsidere a función do
Estado e se deixe ó mercado a
delimitación da marcha económica, é posible que permanezan

incertos os niveis de producción
actuais. Hoxe en día existe unha
desilusión xeneralizada en
Latinoamérica con respecto o
Consenso de Washington –e
todo o que representa: FMI, BM.
OMC, etc.- un consenso crecente
contra este, que se reflicte na
elección de gobernos de esquerda en Brasil, Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Paragüay, etc.. A miúdo
censurase a estes gobernos por
ser populistas, porque prometeren educación e atención sanitaria
ós pobres e esforzarse por conseguir políticas económicas que non
se limiten a logralo crecemento,
senón tamén que garanten que
os seus froitos repártanse de xeito
máis amplo. Parece natural –non
un erro- que nunha democracia
os políticos procuren aumenta-lo
benestar do cidadán medio; e é
evidente que as políticas anterio-
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programas de axuste estrutural
adoptados en consecuencia, os
gastos sociais dun grande número de países africanos fortemente
endebedados foron fortemente
reducidos o que tivo unha incidencia directa na vida das poboacións, a mortalidade infantil, a
escolarización e a nutrición”
(Informe PNUD). Finalmente, en
América
Latina
(México,
Guatemala, Nicaragua, Costa
Rica, Haití, Venezuela, Ecuador,
Bolivia e Arxentina), virtualmente
tódolos países aplicaron –anos 70
e 80- políticas de axuste estrutural
baseadas na teoría neoclásica da
perfección dos mercados e a distorsión por estes do Estado. O
xeito como viu a ocorrer este
cambio de sentido, o paso dun
desenvolvemento liderado polo
Estado ó desenvolvemento dirixido polo mercado, é directamente
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res non conseguiron dar resposta
ás necesidades lexítimas do cidadán medio aínda que as clases
acomodadas fóralles moi ben. E
demasiado pronto para dicir se
conseguirán cumpri-las súas promesas. Todos os exemplos citados puxeron de manifesto que as
medidas fomentadas e favorecidas –“impostas”- polo FMI –un
adaíl da mundialización actualtiveron, e teñen, efectos catastróficos especialmente para os países máis pobres que, entre
outras, se manifestan nun desmantelamento dos precarios
estados de benestar –dos servizos públicos mediante a súa privatización- e, como consecuencia, un enorme deterioro da calidade de vida, especialmente da
poboación máis vulnerable, e un
incremento espectacular da
pobreza.

O Banco Mundial
O Banco Mundial que conta
con abundantes recursos –derivados tanto das achegas dos países membros, como das ganancias por operacións financeiras
tales como a venta de bonos, etc.orienta as súas actuacións deica
tanto a concesión de préstamos
para proxectos de investimento
e/ou políticas de desenvolvemento, e as dotacións para proxectos
de desenvolvemento, fomento da
innovación, a cooperación entre
organismos e a participación en
proxectos locais, como proporcionar servizos de análise, asesoría
e información os países membros
e aforra-las capacidades do persoal nos países en desenvolvemento.
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Todas estas actuacións teñen
un marcado carácter político
orientado a garanti-la influencia do
Banco Mundial e a defensa dos
intereses dos países dominantes
e das súas empresas financeiras
e comerciais: e o seu poder de
influencia é moi forte –abrangue
máis do 60% da financiamento
multilateral ós países en desenvolvemento- chegando a condicionar –xunto ó FMI- a política
económica e as estratexias de
desenvolvemento daqueles ó través de, p.e., a imposición de cumprimento dos xa citados
“Programas de axuste estrutural”
como requisito imprescindible
para a concesión dos préstamos,
doazóns,etc. Actuacións que
complementan e fan operativas
as decisións do seu socio no sistema financeiro internacional, o
FMI
(Fondo
Monetario
Internacional).
Asemade o Grupo do Banco
Mundial (BM) ó mesmo que o
Fondo Monetario Internacional
(FMI) reparte ideoloxía: os seus
Informes de desenvolvemento
Mundial –que se publican dende
o ano 1.978- exercen unha enorme influencia sobre dos debates
e políticas de gobernos e institucións en todo o mundo. Segundo
unha enquisa do propio Banco, o
84% dos países consultados
–dentro dun grupo de 36 países
en desenvolvemento e transiciónaseguraron utiliza-los seus informes de análise como a súa principal fonte de información.
Digamos que eses informes
–como reflicte a propia realidadedefenden tanto a implantación
das políticas de axuste estrutural
como os intereses do Consenso
de Washington e cando algúns

traballadores do BM publican artigos sen o correspondente visto
bo previo do Departamento de
Relacións Externas do Banco
–fiel gardián na defensa dos intereses do GBM- son sometidos a
procesos disciplinarios –velaí a
orixe das dimisións no seu día de
J. Stiglitz e Ravi Kambur-.
A misión orixinaria do BM foi a
de axudar á reconstrución de
Europa e, subsidiariamente, favorece-lo crecemento dos países do
sur boa parte dos cales eran
aínda coloniais. Neste primeiros
anos –deica mediados dos anos
sesenta- máis do 90 por cento
dos proxectos que financiou o BM
consistiron na mellora das infraestruturas de comunicacións e a
xeración de electricidade. O diñeiro prestado ós países en desenvolvemento tivo como destino a
compra ás nacións industrializadas de bens e tecnoloxía necesarios para proxectos de mellora da
educación. Os relativos a educación, saúde e acceso á auga
potable representaron menos do
5 por cento dos préstamos.
A partir da presidencia de R.
McNamara (1968/1981) pero
máis especialmente dende que J.
Wolfensohn
asumiu
a
Presidencia (1.995) o Banco
Mundial fixou como prioridade e
obxectivo central a loita contra a
pobreza o que, entre outras cousas, reproduciu conflitos ocultos
–e algúns públicos- entre o FMI e
os sectores máis adiantados do
Banco, tanto no definición de políticas como na súa aplicación a
casos concretos.
A loita contra a pobreza nos
países dos chamados terceiro e
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países do terceiro e cuarto mundo
poden dar fe destas practicas).
Na práctica as políticas
macroeconómicas impulsadas,
dirixidas e tuteladas polo BM nos
países do terceiro e cuarto mundo
significan “máis privatización nos
países en desenvolvemento, e
privatización quere dicir por unha
parte que empresas estratéxicas
dos países endebedados son
mercadas pola transnacionais do
Norte, e por outra parte, implica
privatiza-la saúde, a educación e
outro tipo de servizos fundamentais como correos, telecomunicacións, distribución da auga.... o
que amosa a experiencia vai en
contra da implementación dos
Dereitos Humanos a nivel planetario” (IDH. PNUD)
Resumindo, digamos que o
BM impulsa –cos mesmos ou
similares métodos- nos países en
que actúa as mesmas políticas
que o FMI e das que xa falamos.
Cando ocasionalmente (primeiros
anos do século XXI) non foi así
axiña será chamado ó orde e
rodaran cabezas: dende a
Secretaria do Tesouro dos USA
(2001) hai unha chamada de
atención o BM “pola tendencia (..)
a poñer o énfase no empobrecemento e a participación en lugar
da aproximación económica o
que está conducindo a un énfase
menor no elemento analítico de
traballo do Banco” o que provoca
“frustración pola dificultade de
cambiar o Banco Mundial que <<
fallou>> no seu obxectivo de alivia-la pobreza”. Como documento crítico da actuación que nese
período desenrolaba o BM aparecerá (2001) o Informe Meltzer
–redactado polo académico con-

servador Allan Meltzer para o
Congreso estadounidense- que
supón un ataque durísimo contra
algunhas das actuacións que
nese período desenrola o BM o
que acusa de ser unha institución
“cara, ineficiente, ineficaz, burocrática e que carece de obxectivos claros”, de prestar excesiva
atención ás organizacións non
gobernamentais (ONGs e organizacións de base) xa que “o Banco
subliña respecta-la autonomía
local pero selecciona os proxectos en función das opinións das
non electas ONGs (..) Non se
acadará o obxectivo de mellora-la
calidade de vida e a democracia
mentres que os programas escóllanse polo Banco xunto coas
ONGs”. As repercusións deste
informe foron os cambios xa
coñecidos no equipo directivo e
unha limitación do seu papel que,
de novo, virá marcado e pilotado
pola administración estadounidense –o nomeamento de Paúl
Wolfowitz como Presidente fora
unha nova mostra do predominio
dos USA nas institucións multilaterais- cuxa orientación estratéxica estará encamiñada a “participar activamente na xestión da
crise da débeda, promover políticas de apertura das economías
en desenvolvemento ós fluxos de
comercio e investimentos e a privatización da empresas públicas
(...)”, podéndose dicir que as políticas que promoveu están lonxe
de reduciren, e aínda menos,
erradica-la pobreza, que tende a
reproducirse. Mediante as súas
actuacións o BM, como instrumento da política exterior dos
USA, intervén directamente na
vida política dos países membros
especialmente dos países endebedados cuxas decisións vense
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cuarto mundo situou no primeiro
plano da axenda a débeda externa destes países. Neste apartado
a actitude do Banco Mundial –en
coincidencia coa do FMI- e dentro
do que deron en chamar
Documentos de Estratexia de
Redución da Pobreza (PRSP:
Poverty Reduction Strategy
Papers) centrouse na imposición
ós países posibles beneficiarios
das axudas da obrigatoriedade
de aplicar unha serie de medidas
de política económica e estrutural
englobadas nos xa citados Plans
de axuste estrutural cuxo obxectivo central é asegura-la xeración
recursos financeiros que garantiren o pago da débeda e que, na
practica, supoñen durísimos
axustes que reportan graves consecuencias sociais para a maioría
da poboación de eses países
polos drásticos recortes que
supoñen nos recursos públicos
destinados a estes fins. Xunto ó
caracter impositivo ós países
posibles beneficiarios das axudas
das medidas propostas polo BM
é destacable o carácter secretísimo das negociacións dos seus
representantes cos gobernantes
do momento que marxina totalmente a sociedade civil e impide a
súa participación nos PRSP
–como paradigma deste secretísimo e o seu caracter impositivo
digamos que tódolos borradores
son redactados en inglés ignorando a lingua do pais no que se vai
a actuar-. Con frecuencia os
PRSP son deseñados por técnicos do BM e o respectivo
Ministerio de Economía, sen contar apeas cos Parlamentos, as
organizacións sociais e aínda
menos a poboación afectada
(Nicaragua, Honduras, Bolivia,
etc. e unha lista interminable de
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condicionadas decisivamente
polas directrices do BM: “cando
no 2005, o actual presidente do
Ecuador, Rafael Correa, era
ministro de Finanzas estableceu
unha política que consistía en utiliza-la maior parte dos ingresos do
petróleo para gastos sociais; o
Banco Mundial esixiu rematar con
esa política, o ministro negouse a
facelo e baixo a presión dos seus
colegas tivo que dimitir. Foi unha
intervención exterior do Banco
Mundial, neste caso conxuntamente co Fondo Monetario
Internacional, que logrou a renuncia do Ministro” (ídem).
Afortunadamente distintos
factores de diferente natureza
coadxuvan a diminuí-lo papel do
BM –así como do FMI- no sistema financeiro mundial e, xa que
logo, a reduci-la súa capacidade
de influencia. Por unha parte a
abundancia de diñeiro en circulación no mundo esta permitindo
que países emerxentes poidan
acceder a liñas de financiamento
privado que poñen en dúbida o
papel de institucións multilaterais
como o Banco Mundial. A maioría
dos países emerxentes xa contan
coas súas propias reservas e non
necesitan tanto dos fondos do
Banco Mundial, mentres se cuestionan os préstamos que se conceden a potencias de renda
media como Brasil, China,
Turquía e Rusia. E algún destes
países estase convertendo en un
serio competidor do BM: Angola,
por exemplo, recibe investimentos chinos a cambio de enerxía e
outros recursos que o xigante africano necesita. A propia creación,
por un lote importante de países
suramericanos, do Banco do Sur
vai tamén nesa dirección.
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O Programa das
Nacións Unidas Para o
Desenvolvemento
(PNUD)
Fronte as posturas liberalizadoras defendidas e impulsadas
polas institucións internacionais
anteriormente citadas o PNUD
aparece como alguén que, cando
menos, cuestiona as vantaxes
daquelas. Así, e por exemplo,
Terry McKinley, experto do PNUD
–que analiza as distintas políticas
económicas
especialmente
daqueles países que están a procura de consegui-los Obxectivos
de desenvolvemento do Milenio
(ODM)- sobre a privatización dos
servizos públicos (“As estratexias
de redución da pobreza baseadas nos ODM requiren políticas
económicas máis ambiciosas”)
subliña que “as empresas públicas privatizadas non sempre
lograron mellora-la eficiencia, en
particular no subministro de servizos públicos como a electricidade
e a auga para as comunidades
pobres. A privatización dos servizos públicos esenciais pode
enlentece-lo progreso deica os
Obxectivos de desenvolvemento
do Milenio (ODM) a <<menos
que as empresas privadas sexan
fortemente subsidiadas a fin de
mante-los servizos para clientes
pobres>>. Ademais as empresas
públicas representan unha importante proporción de empregos
decentes nos países en desenvolvemento ....., entón que sentido tivo a privatización?”( Terry
McKinley,
United
Nations
Development
Programme.
“MDG-Based PRPs Need More
Ambitious Economic Policies”).

Os defensores da privatización dos servizos públicos argumentan –reflicte Terry MacKinleyque “as empresas privadas son
máis eficientes, procuran servizos
de maior calidade e para un maior
número de persoas e a prezos
máis competitivos” algo do que
non hai evidencias empíricas
senón que as hai de todo o contrario. A análise de numerosos
casos de privatización dos servizos públicos –p.e. nos países citados ó longo deste artigo- demostra que dende a perspectiva da
eficacia as empresas privatizadas
non resisten a comparación con
as anteriores empresas públicas
reestruturadas, que o argumento
de que a privatización dos servizos públicos procura un mellor
acceso a uns servizos de maior
calidade é aínda máis débil. En
África, por exemplo, a privatización de bens públicos ten un
lamentable récord en numerosos
casos. A privatización da auga e a
enerxía deriva en taxas máis elevadas, non taxas máis baratas
pola necesidade das sinaturas
privadas de cubrir grandes custos
financeiros. Sen control público as
empresas privadas de servizos
reduciron os investimentos e as
comunidades rurais e urbanas
máis pobres tiveron maiores dificultades de acceso ó servizos
eléctrico e de subministro de
auga, todo en orde a garanti-los
máximos beneficios monopolísticos poñendo ó tempo en cuestión
o argumento de que as empresas
privatizadas garantan prezos
máis competitivos. Por outra parte
hai evidencias de que a condición
de monopolio de que gozan as
empresas privatizadas de servizos deriva de especiais favores
gobernamentais (<<rent-see-
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king>>) que provocan situacións
tales como que a corrupción
poida ser tanto –senón maior- un
problema nas sinaturas privadas
como nas públicas.

Como conclusión final, os
responsables dos programas
de desenvolvemento das
Nacións Unidas logo de analiza-las experiencias habidas,
subliñan que para o cumprimento de os Obxectivos do
Milenio, e no aspecto concreto
dos servizos públicos, resulta
imprescindible que os países
impulsen políticas fiscais que
camiñen en dúas direccións:

“Un aumento significativo dos
recursos públicos destinados a
financialos servizos e as
infraestruturas básicos”1 e “Un
incremento global das programas públicos de investimento
apoiándose no crecemento
tanto do financiamento nacional
como externo”. A pobreza absoluta e a desigualdade “poden
non selo mesmo pero están intimamente relacionadas xa que
as disparidades nas oportunidades de vida definen as posibilidades que ten un individuo
de escapar da pobreza. Por
exemplo, a desigualdade no
acceso á atención médica, educación ou dereitos políticos
poden reduci-las perspectivas
dunha persoa de saír da pobre-

za (...) o progreso deica a redución da pobreza absoluta está
fortemente condicionado pola
desigualdade. Isto non soo é
valido para o ingreso senón
tamén para as desigualdades
máis xenerais en ámbitos como
a saúde, a educación e a política” (IDH) xa que “reduci-las
profundas desigualdades de
xénero, de ingreso ou rexionais,
que xeran taxas desiguais de”
–por exemplo- “taxas de mortalidade infantil, require de reformas xeneralizadas. As políticas
públicas son un elemento crucial para abordar (...)” o acceso
os servizos básicos de saúde,
xa que “cobrar pola atención
básica de saúde incrementa a
desigualdade” 2(ídem).

1
Baixo o mandato da OMC inclúense infinidade de aspectos que afectan a vida cotiá dos cidadáns: a compra
e venta de productos, a circulación de capitais, os servicios de todo tipo, públicos e privados, os dereitos sobre a
propiedade intelectual ou o tipo de alimentos que podemos adquirir. A OMC regula tanto os aranceis como tódalas normativas que afectan, directa ou indirectamente, o comercio internacional e con o claro obxectivo da súa liberalización, abrindo fronteiras e derribando barreiras, e de aplicar a tódalas actividades o principio da libre competencia e as leis do mercado.
2
Co inicio da chamada Rolda de Uruguai (1984) as ideas liberalizadoras dan o paso inicial, e definitivo, no mercado de productos, mercadorías e servicios. O comercio incorpórase a mundialización e cada país socio –son 140como membro daquela deberá asumi-los seus principios fundamentais de liberaliza-lo comercio mundial abrindo
fronteiras e derribando barreiras; aplicando a tódalas actividades –servicios, incluídos- o principio de libre competencia e as leis do mercado.
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Outros argumentos utilizados
a prol dos beneficios da privatización das empresas públicas de
servizos como por exemplo o aforro que supón para as arcas públicas poden ser facilmente rebatibles. Os custos –incluídos os custos administrativos e de compensación ós empregados- superan
con frecuencia ós beneficios
mentres que si un número significativo de empresas públicas son
rentables, tamén son con frecuencia as primeiras en ser vendidas
coa conseguinte perda de recursos públicos. Máis aínda, é pouco
coñecido o volume de impostos
que estas sinaturas privatizadas
tributan ó Estado. O mesmo
tempo, os continuos custos de
regulación poden ser substanciais.
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Por unha defensa dos
servizos públicos
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As forzas que hoxe en día
turran pola privatización xeral de
todos e cada un dos servizos
públicos, son xa que logo, moi
poderosas e influentes. Unha privatización que, como digo, tenta
de abranguer todos los servizos
–auga, luz, telefonía, educación,
sanidade, pensións, atención
social, etc.- e chegar a tódolos
países. De que o consigan ou
non dependerá o futuro de moitos
cidadáns e non so dos que habitan nos países menos desenvolvidos senón tamén dos que residen naqueles que gozan dun
certo Estado de Benestar .
A experiencia demostra
–pódense citar innumerables
casos- que con a privatización do
servizos básicos empeora as
condicións de vida da maioría da
poboación sen que mellore a
prestación daqueles nin que
sequera, velaí ó principal argumento a prol da privatización,
ganen a eficiencia e a economía
na xestión dos servizos como
ben subliña o PNUD. Moi pola
contra, é nos países que teñen un
maior desenvolvemento no seu
Estado de Benestar –apoiado
nun amplía rede de servizos
públicos- onde é maior a eficiencia, hai unha moita menor desigualdade e unhas mellores condicións de vida para tódolos cidadáns.
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A necesidade de apostar pola mellora e
sustentabilidade do sistema público de
pensións
José Antonio Gómez Gómez
Sº Xeral UGT-Galicia

O

O informe confirma que o
noso sistema de pensións goza
de excelente saúde, que mellorou
notablemente desde o 2005.
Desde ese ano ata o 2007 incrementouse en máis dun millón ó
número de afiliados, con motivo

dunha maior participación da
muller no mercado de traballo e
dun incremento continuo do
número de traballadores inmigrantes, que xa o pasado ano
supuxeron o 10,32% dos afiliados á Seguridade Social.
A pesar de que este tipo de
informes son útiles, e neste caso
é máis crible por estar realizado
cos propios datos da Seguridade
Social e non ter outros intereses
que os propios do sistema, non
hai que sacralizalos nin sacar
maiores conclusións que o que
din na realidade, nin moito menos
servir de apoio para realizar pronósticos sobre o futuro do sistema

Dende os anos noventa
algúns gurús anticiparon o risco
de quebra do noso sistema público de pensións nun horizonte
afastado, segundo eles motivado
pola crise demográfica e o envellecemento da poboación. Ese
risco futuro converteuse, de
seguida, nunha oportunidade
inmediata para obter vantaxes:
por unha banda, en forma de
negocio para fondos de pensións
privados; por outra, política e
social, ou para conseguir que
algúns aceptasen axustes ou
asumiran leis restritivas.
Ós gurús axudábanlles múltiples informes e noticias. “A ONU
estima que a poboación española
será de 29 millóns en 2050”,
auguraba un titular de 1996, un de
tantos exemplos da época. Dez
anos máis tarde acábanse de
superar os 46 millóns e a natalidade recuperouse. “Expertos -dicía
outro titular- presentan informe
que confirma a necesidade de
complementar as pensións con
fondos privados”. A noticia non
mencionaba que o escenario elixido utilizaba, como hipótese,
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informe presentado
polo Ministerio de
Traballo
e
Inmigración o 20 de outubro
sobre a "Estratexia Nacional de
Pensións 2008-10-20" confirma
que o sistema público de pensións español goza de boa saúde
e ata mellora as súas expectativas en relación ao informe anterior de 2005. Aínda que non se
deben sacralizar este tipo de informes, poden servir de base para
os traballos do Pacto de Toledo e
a súa concreción no Diálogo
Social. Os obxectivos cos que
debe abordarse calquera reforma
do Sistema de Pensións son:
seguir avanzando na mellora dos
sistemas de protección social, en
especial para os máis débiles, e
na sustentabilidade do sistema
público de pensións.
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unha taxa de desemprego crecente ata chegar ao 26% en
2005, para logo descender ata o
20% en 2010. O “sisudo e rigoroso” informe estaba patrocinado
pola fundación BBVA e coordinado por José Barea, o que fora
xefe da oficina económica de
Aznar. No mesmo ano, a
Dirección Xeral de Migracións
consideraba que a entrada de
20.000 persoas ao ano era a cota
desexable para a economía
española e refugaba como inasumible un teito de
100.000 inmigrantes. Hoxe viven no
noso país 4,5
millóns de inmigrantes.
Todas estas tremendas cifras e noticias sobre demografía, desemprego ou
inmigración, contribuíron, por unha
parte, a xerar un
certo medo escénico, pero o máis
importante é que
debilitaron os equilibrios socias e
axudaron a debilitar o estado do
benestar.
Unha das consecuencias
deste debilitamento foi o descenso do peso dos salarios na economía, nunha fase expansiva da
mesma. Na zona euro caeu un
13% desde 1980. En España,
entre 1995 e 2007, pese ao forte
crecemento económico, perderon
6 puntos porcentuais no PIB.
Pero a loita continúa. As altas
taxas de precariedade laboral e a
crise internacional que vivimos
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non impiden que volvan os gurús
e traten de promover cambios
legais urxentes que descargan
sobre o traballo a solución ao
envellecemento da poboación en
forma de prolongar varios anos a
vida laboral.
Os traballadores temos que
estar alerta porque, a pesar da
conxuntura internacional e a crise
do modelo neoliberal, os “ortodoxos” apoiados por grandes lobbies volven a tratar de pór como

un problema exclusivo dos traballadores o que é un problema
común de toda a sociedade.
Tratan de dicirnos “os traballadores teredes un problema se a
Seguridade Social chega a ter
déficit”. Cando, se isto se producira, o déficit sería un déficit de
todos, é dicir, un déficit da facenda
pública.
¿Non financia, por exemplo, a
facenda as pensións non contributivas? Todos o temos asumido
como un dereito. Pois nesta
mesma liña, ¿alguén comprende-

ría que o Estado se desatendera
de financiar co conxunto de
impostos os custos do envellecemento da poboación?
A resposta é, sen dúbida, que
non. Aínda así as estimacións
falan que para atender o gasto
social relacionado co envellecemento calcúlase -¡para 2050!nun 4,6% sobre o PIB na media
da UE. Os gurús falan de que isto
é inasumible, pero isto é menos
que a transferencia de renda dos
traballadores ao
capital antes citada.
O importante
neste momento é
garantir a sustentabilidade do sistema
e nela interveñen
moitos
factores,
pero os máis decisivos son o crecemento da economía e do emprego,
a demografía e as
políticas de axuda á
familia, a incorporación da muller ao
mercado de traballo, a inmigración, etc.
O
informe
"Estratexia
Nacional de Pensións 2008-1020" revela que o sistema de pensións, en termos de sustentabilidade e seguindo as súas propias
hipóteses e proxeccións, terá
superávit, polo menos ata 2023,
polo que amplía as súas expectativas oito anos, xa que en 2005 só
se prevía ata 2015. Utilizando o
Fondo de Reserva a sustentabilidade alcanzaría ata o 2029,
cando en 2005 se prevía que só
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Dende a UGT insistimos en
que na mellora do sistema de
pensións tiveron moito que ver,
non só a inmigración e o comportamento do emprego en xeral,
senón tamén as medidas adoptadas na última reforma froito do
Diálogo Social.
Nós, consideramos que, máis
aló de cumprir co compromiso
coa Comisión Europea (todos os
países membros deben enviar
cada tres anos este tipo de infor-

mes no marco do método aberto
de cooperación en materia de
protección social), servirá de base
para os traballos do Pacto de
Toledo e o seu posterior desenvolvemento no Diálogo Social. As
recomendacións que xurdan do
Pacto parlamentario deberían deixar marxe a unha participación
significativa do Diálogo Social que
permita ao Goberno e aos interlocutores sociais facerse corresponsables das reformas. Máis aló
do pacto político é imprescindible
o consenso social para levar a
cabo calquera reforma na
Seguridade Social, tal e como se
comprometeu o Goberno, e este
debe escapar de calquera e ao
reclamo interesado de solucións
urxentes.

Estas reformas, para a UGT
teñen que cumprir dous obxectivos perfectamente compatibles: seguir avanzando na
mellora dos nosos sistemas de
protección social, en especial
para os máis débiles, e na sustentabilidade do sistema público de pensións.
Na actual situación, os sistemas públicos de repartición,
como o que temos en España,
garanten mellor os seus dereitos aos traballadores. Non ocorre o mesmo cos sistemas privados de capitalización, que
como se puido comprobar nos
últimos días, corren o risco de
verse afectados negativamente
pola crise financeira.
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alcanzase ata o 2020. Todo iso
obedece a que o sistema tivo
superávit desde o ano 2000 e que
creceu constantemente ata 2007
(desde 0,55% do PIB en 2000 ao
1,34% en 2007).
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A crise financieira e os plans de
pensións privados
Isidoro Gracia Plaza
Enxeñeiro Técnico e Diplomado en Relacións Laborais

Tamén os medios de comunicación están contribuíndo, de
forma pouco casual, a que o fenómeno pase o máis desapercibido
posible, os mesmos medios que
periodicamente anuncian crises
inminente do sistema público de
pensións e aconsellan contratar
plans privados individuais polo
súa “magnifica” rendibilidade e

seguridade hoxe fixeron desaparecer das súas páxinas calquera
informe de situación respecto de
os resultados dos seus produtos
recomendados.
Unha aproximación polo
método da conta aritmética simple
é: no que vai de ano un plan dos
chamados “fixos mixtos” perdería
en torno ao 6% do seu valor, e iso
que os expertos cualifican a este
tipo de plan dentro dos de menor
risco. Se se trata de plans baseados na renda variable a perda roldará o 25%. En ambos casos
supoñendo, o que é moito supoñer, que os xestores que administran os plans non caian en prácticas ou erros similares aos dos dirixentes mundiais do seu sector, e
cumpran coa súa obrigación de
ser prudentes co diñeiro alleo.
Simultaneamente á ola de
noticias alarmantes sobre recesións, baixadas de tipo por reservas federais e bancos centrais e
demais compoñentes mediáticos,
unha noticia pode pasar bastante
desapercibida: O que segundo os
expertos bancarios era un siste-

ma abocado a crébaa e á crise, a
Seguridade Social Española, presenta unhas contas cun sobrante
de máis de 14.000 millóns de
euros. Para poñer en relación a
anterior cifra con algunha referencia no outro campo, o dos plans
individuais, baste dicir que en
España a cifra total de achegas
anuais non chega aos 7.000
millóns de €, é dicir a metade do
excedente do sistema público
supera a totalidade dos recursos
privados, iso si o sistema público
é de cobertura universal e o privado destinarase a unhas poucas
persoas, que hoxe teñen marxe
para aforrar.
Isto lévanos, como noutras
ocasións, a algunha conclusión
moi evidente: o que de verdade é
rendible para a maioría dos cidadáns é o negocio da solidariedade, aínda cando sexa necesario
obrigar aos contribuíntes a pagar
os impostos e as cotizacións, que
se derivan do Estado de Benestar
polo que apostamos a maior parte
dos países e nacións que compoñemos o mosaico da Unión
Europea.
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No “maremagnun” que a
actual crise financeira mundial
tróuxonos, crise desatada a raíz
das malas prácticas dos dirixentes bancarios privados, existen
múltiples estudos e datos sobre o
que isto supón nas contas de
resultados ou na capacidade
inversora e crediticia, pero os
autodenominados expertos están
intentando relegar ao esquecemento cal está sendo o impacto
sobre os plans de pensións privados, que tan ferventemente viñeron defendendo como alternativa
aos sistemas de Seguridade
Social, baseados na solidariedade interxeracional, que segundo a
súa “experta opinión” camiñan
cara ao súa inviabilidade desde
fai 60 anos.
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A crise financieira estadounidense:
Algunhas teses dende unha óptica da
economía política
Manoel Barbeitos Alcántara
Economista

Estas reflexións foran feitas, a nivel particular, ó principio do verán cando aínda a crise financeira non adquirira a dimensión última coñecida por todos. Dado que os fundamentos teóricos
aquí reflectidos coido que seguen vixentes, atrévome a facer chegar ós nosos lectores unhas
teses que –apoiadas nunha serie de lecturas e que, por suposto, poden non ser compartidassó procuran axudar a entender que está pasando na economía mundial

183

“Si fixera falta un fío condutor
para caracteriza-la historia eco-

nómica dos países capitalistas
industriais adiantados durante
as tres derradeiras décadas,
sería o da acumulación dun
monto extraordinariamente elevado de capital ficticio” –títulos,
obrigacións, accións, futuros,
derivados, swaps, opcións, etc.
- “e a modificación das leis económicas e políticas para asegura-lo seu mantemento. Neste
período e debido á mesma acumulación, producíronse cambios fondos na composición do
capital ficticio, no senso dun
continuo aumento do carácter
puramente ilusorio, imaxinario,
dos títulos que compoñen ese
capital e deben liberar “ganancias”, así como, dos perigos
cada vez maiores que a súa
emisión e o seu intercambio fan
pesar sobre o sistema financeiro mundializado” (3).

“Os mercados financeiros
céntranse sucesivamente en certos activos: bolsa, inmobiliario,
materias primas, etc. A miúdo, os
activos elixidos pola especulación
son os que benefician ás innovacións. Os operadores pensan que
se apreciarán, conseguen con
facilidade fondos considerables
para compralos e, xa que logo, os
prezos en efecto soben” –perdendo toda relación cos valores fundamentais- “É un proceso que se
autoreforza xa que os prezos
máis elevados permiten revalualos riscos á baixa, e así seguir,
conseguindo préstamos para
mercar máis aínda. Ese proceso,
que vincula a expansión do crédito e a baixa dos prezos dos activos, é característico do capitalismo financeiro actual, liberalizado
e mundializado. Pásase de burbulla en burbulla xa que este sis-

DECEMBRO DE 2008

1. Dende a década dos
noventa asístese, a nivel mundial, a unha explosión dos procesos de concentración e centralización de capital –ó traveso da
fusión/absorción de sociedadesexacerbados polo crecemento
exponencial do capital financeiro
especulativo (“capital ficticio”).
Na actualidade “os movementos
internacionais de capital especulativo superan en 40 veces ás
liquidacións orixinarias na compravenda de bens e servizos”
(1). “O volume de reservas
monetarias en poder dos gobernos case non corresponde ó
que se intercambia diariamente
no mercado de divisas, aproximadamente uns 1.800 millóns
de millóns de dólares” (2).
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tema carece de calquera freo
interno (...) é a mesma organización das finanzas modernas o
que causa as burbullas sucesivas
(...) é o valor accionarial, a vitoria
do accionista sobre o executivo, o
que esixe rendementos financeiros moi elevados. Antes, a relación de poder era a contraria; os
executivos decidían a estratexia
en función dun obxectivo de crecemento, e negociaban o reparto
dos progresos de produtividade
cos seus asociados en contratos
plurianuais. O dividendo ou o
valor en bolsa era
a derradeira roda
do carro. Hoxe, o
ROE (Return on
Equity) é a norma
fundamental
xeneralizada” (4).
Este espectacular crecemento
do capital financeiro especulativo
supuxo
unha
acentuación da
disociación entre
o capital financeiro e o capital
produtivo que fai que medre o
risco que supón que os títulos
fiduciarios podan perde-lo seu
valor de cambio en calquera
intre e converterse en papeis
lixo: durante á década dos
noventa o valor das accións
medrou nun 1.000% mentres a
economía real o facía nun 50%.
Tarde ou cedo a economía
financeira ten que se adecuar á
economía real có conseguinte
desplume dos valores bolsistas
que tenden a establecerse en
función de estimacións (“especulacións”) de situacións futuras.
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2. A crise financeira dos
Estados Unidos tivo a súa orixe
na arriscada política crediticia
dos bancos que provocou unha
alarmante falta de liquidez: “Os
organismos de créditos hipotecarios concederon préstamos a
un sector da poboación xa fortemente endebedado. As condicións destes préstamos, de alto
rendemento (para o prestamista), constitúen un auténtico
engano: o tipo é fixo e razoable

durante os dous primeiros anos,
pero logo sufre un enorme
aumento. Os prestamistas afirmaban ós clientes que o ben
que adquirían có préstamo valorizaríase en pouco tempo dado
o aumento dos prezos no sector
inmobiliario. O quid da cuestión
é que a burbulla inmobiliaria
finalmente estalou no 2007 e os
prezos comezaron inexorablemente a baixar. Como o número
de impagos tivo un considerable
crecemento os organismos de
crédito hipotecario comezaron a
verse en dificultades para reembolsa-las súas débedas” (5).

Pero a cousa non rematou ai.
Os bancos estadounidenses co
gallo de protexerse das débedas
hipotecarias, no caso de que houbera problemas de liquidez, procederan apoiados polo goberno
federal a súa titularización e a creación dunha serie de sociedades
(SIV: Structured Investment
Vehicles, sociedades de préstamos hipotecarios independentes),
de moi alto risco e cuxas operacións non figuraban na contabilidade propia dos bancos, que procederon á compra das débedas
hipotecarias transformadas agora
en títulos –papeis
hipotecarios residenciais- ó traveso dos hedge
founds
–fondos especulativos
de alto risco filiais,
na súa maioría,
dos grandes bancos-. Có estoupido da burbulla
inmobiliaria deixaron de venderse
os títulos (COD: Collateralized
Debt Obligations) deixando sen
liquidez ás SIV que entraron en
crise arrastrando con elas –pola
sucesiva quebra dos fondos
especulativos- ós grandes bancos que tiveron que asumi-las
súas débedas e compromisos co
gallo de evitar que quebraran:
débedas que agora víronse obrigados a incluír nos seus balances. Consecuencia: sucedéronse
as crebas –por falta de liquidezde entidades financeiras nos
Estados Unidos (84 sociedades
quebraron), e as intervencións
gobernamentais de varios países
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occidentais en axuda de sociedades en dificultades (o banco IKB e
a sociedade pública Schansen B
en Alemana; o Banco Northern
Rock en Gran Bretaña, os Banco
Bear Stearns e o Carlyle Capital
Corp. nos USA, etc.). Unha vez
máis os poderes públicos tiveron
que intervir masivamente para
salvar á institucións financeiras en
graves dificultades con “nacionalización de bancos en dificultades,
cambios de títulos devalados por
diñeiro fresco (200.000 millóns de
dólares nos USA), inxección de
liquidez, plans de salvamento, redución da
taxa de xuro...” (6).
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préstamos hipotecarios. En primeira instancia esta titulización
trouxo aparellada un abaratamento das hipotecas –que beneficiaba ós prestamistas- e un mellor
rendemento do diñeiro –que
beneficiaba ós inversores: calquera podía endebedarse para comprar unha casa con pouco ou ningún pago inicial e pago de intereses durante moitos anos no futuro-, ámbolos dous na crenza de
que os prezos das vivendas non
baixarían –nunha primeira fase
este auxe hipotecario provocou

un aumento da compra de vivenda que, a súa vez, multiplicou o
prezo-. En segunda instancia os
investidores –estimulados polos
baixos tipos de interese e convencidos de que o mercado inmobiliario era unha aposta segurafinanciaban os seus investimentos con débeda e non con recursos propios.
Pero o prezo das vivendas
chegou ó seu tope máximo e
–como dicíamos- comezou a caer
e con el tódalas fichas deste novo
mercado financeiro: cae o valor

dos títulos e con estes a liquidez
das sociedades (SIV) que operaban con aqueles e que arrastran
na súa caída ós fondos especulativos e estes ós bancos que forzan a intervención da Reserva
Federal para que os provera de
liquidez. Paralelamente os bancos atópanse coa propiedade de
casas cuxo valor non cubre o
valor da débeda hipotecaria e con
hipotecas envoltas en complicados produtos financeiros que dificultan a avaliación dos riscos. “Os
bancos empezaron a minora-lo
ritmo de concesión de
novos créditos e a
morosidade nas hipotecas empezou a
medrar. Os prezos
das vivendas chegaron o seu tope máximo a medida que se
reduciron os préstamos e despois os prezos empezaron a baixar. A burbulla inmobiliaria rebentou en
outono do 2007 e os
bancos con gran cantidade de hipotecas
comezaron a comunicar perdas
enormes, ás veces bastante grandes para destruír o banco como
no caso do Bear Stearms” (8).

4. Chegados aquí, parece
oportuno subliñar, unha vez máis,
que a orixe desta crise financeira
estivo na formación dunha burbulla inmobiliaria (2004) que afectou
a construción e a toda a actividade económica dos USA, con
repercusións tanto no emprego
como na saúde de moitas socie-
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3. Para entender
mellor esta crise hai
que retroceder ós
finais da década dos
noventa (exactamente
ó ano 1.998) cando
nos mercados financeiros aparece un
novo produto ó través
da titulización das
hipotecas (“hipotecas subprime”:
inferiores ás normas de calidade)
que supuxo un notable cambio no
mercado hipotecario da vivenda
–da propiedade inmobiliaria- que
deixou de ser monopolio dos bancos para abrilo xogo, ó través da
Bolsa, á todo tipo de investidores
externos (as reflectidas SIV). “O
das hipotecas deixou de ser un
negocio local, centrado en torno
ós bancos, para converterse nun
global, no que os investidores de
case calquera parte xuntaban o
diñeiro para prestar” (7) para
financiar có seu diñeiro novos
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dades financeiras que quebraron.
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O estalido da burbulla inmobiliaria -que se baseaba nas ganancias e a alta rendibilidade que
garantían a compra e venda de
activos inmobiliarios- prodúcese
no momento en que remata a
suba de prezos como consecuencia tanto da saturación da
demanda como da caída dos
ingresos nas familias e o sobreinvestimento dos promotores
inmobiliarios –exceso de
oferta-.
Para entende-la relevancia da actual crise
financeira hai tamén que
entende-la nova configuración que está adoptando o
sistema económico mundial, as relacións económicas e políticas que marcan
a actual mundialización xa
que si “deica os comezos
dos anos 2000 aínda se
podían facer análises colocando a Estados Unidos
no centro das relacións
xerarquizadas constitutivas
da mundialización, concedéndolle incluso un lugar
aparte, o de potencia hexemónica
no senso forte da palabra. Xa
non. Os Estados Unidos estiveron
na orixe da mundialización do
capital contemporáneo e foron en
grande medida os arquitectos do
correspondente réxime institucional. Pero agora xa non son máis
que un dos elementos constitutivos centrais, un dos polos, pero
non o único. A análise do movemento de acumulación, das súas
contradicións e da súa crise debe
facerse concedendo todo o seu
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lugar ó que tal vez xa sexa, na
configuración actual, a súa pedra
angular: China. Os Estados
Unidos seguen dispoñendo de
potentes pancas económicas e
políticas, a máis importante das
cales é o rol que conserva aínda
o dólar. Pero a crise en xestación
debe ser pensada nun marco
onde Asia pasou a ser un compoñente esencial” (9)

5. Hai un temor bastante
estendido sobre a posibilidade de
que esta crise financeira estadounidense poda ampliarse a toda a
economía mundial provocando
unha recesión xeneralizada, unha
nova crise mundial. Realmente
hai razóns fundadas para este
temor: en primeiro lugar por que a
crise financeira afecta a un dos
principais motores da expansión
económica actual como é a

demanda agregada mundial, golpeada pola caída do consumo
interno estadounidense que
“representou, entre 2003 e 2006,
a principal saída para a oferta de
mercancías producidas noutros
países” (10). En segundo lugar,
esta crise financeira e dada a
actual situación dos mercados
financeiros, e os mecanismos
propios dun sistema globalizado,
pode propagarse á todo o sistema financeiro mundial provocando unha contracción
da
política
crediticia.
Finalmente, a caída do
dólar –facilitada pola política
monetaria adoptada pola
Reserva Federal- que
segue sendo a principal divisa internacional repercute
directamente sobre moitas
outras moedas fortemente
vinculadas ó mesmo e
sobre as taxas de interese e
cambio de moitos países:
unha caída do dólar máis
aló de certa soleira provocaría “unha perda de confianza no dólar nos mercados
financeiros internacionais
que obrigaría ós bancos
centrais de Asía a deixar de
soste-la moeda estadounidense.
A especulación contra o dólar
desencadearíase (...) alza das
taxas de interese estadounidenses; caída dos prezos dos activos
no mundo; revelación do sobreendebedamento de numerosos
axentes en moitos países e, xa
que logo, recesión mundial por
deflación de balances” (11).
Nembargantes e si partimos
do feito de que, dende o punto de
vista da oferta agregada, a princi-
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pal fonte de acumulación de capital -a maior parte da plusvalía que
permite a reprodución do capital a
nivel mundial- sitúase en Asia
(China, en primeiro lugar pero
tamén India, Vietnam, Corea, etc.)
as posibilidades de que a crise
financeira estadounidense reflicta
nunha crise mundial dependerán
de como pode afecta-la posible
caída da demanda mundial ás
actuais capacidades produtivas
desta área algo que, sen dúbidas,
virá determinado tanto polo alcance daquela caída como do auxe
que experimente o consumo
interno na rexión asiática que, sen
dúbidas, deberá incrementarse
nos vindeiros anos.
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verán; as hipotecas envelenadas
estaban trochadas, repartidas por
todo o mundo” –a súa titularización dispersa o risco entre unha
multitude de actores- “empaquetadas como produtos mellores e
disimulados como garantías, de
tal xeito que ninguén poida estar
seguro de quen tiña qué. E agora
escóitase un coro de voces de
cautela sobre das novas normativas, que, supostamente, poderían ser un obstáculo para os mercados financeiros (incluída a súa
explotación dos prestamistas mal
informados que constitúe a raíz
do problema)” (...) “Por último e a
pesar de tódalas advertencias
sobre os riscos morais os bancos
occidentais conseguiron que se
lles rescatara, en parte dos seus
males investimentos” (12).

-
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6. Unha reflexión final encol do
comportamento dos organismos
financeiros internacionais nesta
“crise da hipotecas”. “O contraste
entre os consellos do FMI e o
Tesouro estadounidense ó Leste
asiático” –na crise financeira de
finais dos anos 90- “e o que ocorreu no actual desastre das hipotecas de alto risco é innegable. Os
países do Leste asiático se lles
dixo que elevaran os tipos de interese, nalgúns casos deica o 25%
e o 40% ou máis, o cal provocou
unha ouleada de impagos. Na
crise actual a Reserva Federal
dos USA e o Banco Central
Europeo reduciron o tipo de xuro
(....). Asemade, os países atrapados na crise do Leste asiático recibiron consellos sobre a necesidade de máis transparencia e mellor
regulación. Nembargantes a falta
de transparencia foi un factor fundamental na crise crediticia deste
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¡ Mestra, apréndeme a mirar !
Manuel Dios Diz
Manuel Dios Diz é mestre, licenciado en Xeografía e Historia pola USC,
preside o Seminario Galego de Educación para a Paz. (www.sgep.org).

P

Con ocasión ou sen ela, editoriais prestixiosas, sisudos
analistas, tertulianos de pro,
psicólogos clínicos preocupados pola súa carteira de clientes..., realizan informes e estudios periódicos que chegan ós
medios con titulares de trazo
groso, entradiñas alarmantes,
fáciles de dixerir, sen necesidade de profundar na letra miúda,
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arece unha moda,
unha
constante,
unha estratexia de
marketing perfectamente deseñada. Trátase de cargar contra
da xuventude en xeral, en ocasións mesmo demonizando,
cando non criminalizando, os
seus comportamentos e condutas, unha triste reacción do chamado “mundo viejuno” respecto
das novas xeracións, un deporte de fonda tradición e moi
popular. Xa Sócrates (470-399
a.d.C.) acusaba ós mozos da
súa época de ser uns tiranos,
de contradicir ós seus pais, de
devorala comida e de faltar ó
respecto dos seus mestres...

que sementan alarma, sorpresa
e crean opinión.
Estámonos a referir a ideas
como: “O alumnado de agora é
peor que o de antes”, “a escola
actual esquece o esforzo”, “os
mestres non teñen autoridade”,
“nos institutos non hai disciplina”, “os mozos de hoxe son
máis violentos”, “os niveis de
esixencia baixaron”... e así
sucesiva e reiteradamente.

Estas mensaxes, en ocasións no medio doutros discursos, non podemos interpretalas, unicamente, como o reflexo
dun conflito interxeracional,
aínda que teña moito disto.
Cando repetimos que os alumnos de hoxe son peores que os
de antes, ¿que pretendemos?.
¿Responsabilizalos da súa
suposta vagancia, do seu desapego da cultura do esforzo,
culpabilizalos?. ¿A eles, ás
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Pero, ¿peores en que?. ¿En
coñecementos, en actitudes, en
valores?. Como si os contidos
das aprendizaxes fosen inmutables. Sinto ser tan simple,
pero os alumnos e alumnas de
hoxe nin son peores nin son
mellores, son diferentes. Son o
produto da sociedade na que
viven, son tamén o resultado da
nosa propia actuación como
adultos, esa é a nosa responsabilidade. Porque a escola é un
espello perfecto onde, moitas
veces, non aceptamos vernos
reflexados.

190

súas familias, ás autoridades
educativas, ós gobernos, á
sociedade... é dicir, a todos e a
ninguén a un tempo?
En moitas ocasións notamos
un certo ricto de superioridade
paternalista en relación coas xeracións que están chamadas a
substituírnos, por lei natural, algo
así como unha patética e inútil vinganza pola xuventude perdida e
estrañada...
Pero quizais o primeiro que
habería que clarificar é o que
entendemos, o que interpreta

cada quén por “antes”, esa
muletiña, ese tan descontextualizado adverbio de tempo.
¿Antes de que?, ¿antes de
cando?, ¿de canto antes estamos a falar? Hai 20, 30, 50, 100
anos?, ¿mil tal vez?.
Si identificamos “antes” cos
tempos da nosa propia mocidade
está ben claro que estamos a
dicir, sen rubor, que nós mesmos,
fomos, e somos mellores. Toma
xa. Como inxección de autoestima non está nada mal. Ou o que
é o mesmo: os nosos fillos, os
nosos netos, son peores!!!. Para

Os rapaces e rapazas que
hoxe estudan nos colexios e
institutos o fan no mellor sistema educativo da nosa historia,
o que conta coas mellores condicións escolares. E viven
nunha sociedade con niveis de
renda, coberturas, acceso á
cultura, ocio e tempo libre,
como nunca houbo, en espazos de liberdade, democracia,
seguridade e diversidade, innegables. E teñen acceso á escolaridade todas e todos os alumnos e alumnas. Non como
“antes”... cando estudaba
(cando estudabamos) unha
minoría, unha elite, moito máis
reducida canto máis retrocedemos no tempo...
E o profesorado está, á súa
vez, mellor preparado que
nunca. E as familias senten con
maior preocupación o ensino
dos seus fillos e fillas, viven con
máis interese a educación, a
cultura e o saber. As súas con-
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dicións laborais, de ocio e de
lecer, a penas teñen nada que
ver coas de “antes”.
Claro que os nenos e nenas
de hoxe teñen problemas,
como os de tódalas épocas,
distintos, sen dúbida, pero
tamén é certo que contan coas
mellores condicións para superalos, como nunca “antes” tiveran.
E con isto non quero dicir
que o noso sistema educativo,
os novos modelos de familia,
laborais, a sociedade, a cultura,
a sanidade... non sexan manifestamente mellorables. Claro
que o son, porque outra educación é posible, como outro
mundo tamén é necesario.

Somos precisamente os
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adultos os que deberiamos
reflexionar máis sobre as nosas
responsabilidades na incitación
permanente ó consumo máis
irracional dos menores, na
superprotección extrema, meu
santiño onde che poñerei, na
promoción desmedida da cultura do éxito (famosos, estrelas,
heroes...), da competitividade
máxima por riba dos valores, no
tratamento dos cativos como
terminais de consumo, armarios cheos e corazóns baldeiros, no egoísmo e no individualismo exacerbado, pequenos
budas, ou na presión constante por facelos individuos
“súper”, evitándolles a máis
mínima contariedade... e o non
tamén educa...

cida- o mellor antídoto contra
da violencia. Mellorar a súa
autoestima, corrixir as súas
carencias, esperanzalos, suxerirlle metas acadables, en definitiva, acompañalos, como o
guía do desfiladeiro...sen
esquecer o non, a coherencia,
as normas e os límites, por
suposto.

Un bo mestre, unha boa
mestra, necesitan influír positivamente no seu alumnado, porque como temos repetido tantas veces, os alumnos aprenden, sobre todo, dos profesores
que aman. Debemos resaltar
os seus avances, tratalos con
afecto e cariño, a educación
afectivo emocional -tan esque-

Somos os adultos os que
temos que reflexionar sobre as
nosas responsabilidades, e preguntarnos, escoitando á propia
conciencia, si realmente estamos “ensinando a mirar” como
debemos. Porque nesto, como
en tantas outras cousas, por
sorte, calquera tempo pasado,
non foi mellor...

Chegados a este punto lembro aquela fermosa historia que
me contou Federico Mayor
Zaragoza, a da nena que nunca
vira o mar. O día en que -por fincoa súa mestra veuse -cara a
cara- coa inmensidade do mar,
fascinada, perplexa, nerviosa,
tirándolle da saia, exclamou:
¡mestra, apréndeme a mirar !.
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Pero descualificar á xuventude, demonizala, resaltar sempre o negativo ignorando ou
silenciando os seus valores,
¿para que sirve?, ¿a que intereses responde?. ¿De que nos
tranquiliza ?.
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A escola pública, ese longo camiño
Roxelio Pérez Poza
Inspector de Educación

A

O desenvolvemento da educación vai parello ó desenvolvemento económico, social e cultural de España e, dado que en
España o proceso de modernización da economía foi máis lento
que o doutros países de Europa
occidental, a necesidade dunha
educación para tódolos cidadáns
non é contemplada como un elemento fundamental nas políticas
dos diferentes gobernos que se
suceden e o ensino irá quedando
en mans dos concellos e do clero.
Será o movemento ilustrado o
primeiro en pronunciarse pola
educación como peza clave para

o progreso e a modernización do
país. Esto se traduce en accións
dos liberais españois como a que
protagonizan en Cádiz, en 1813,
un grupo deles encabezado por
Manuel José Quintana ó elaborar
un Informe que toma como
modelo o Rapport sur l´instrucción
publique que Condorcet presenta
diante da Asemblea Nacional
francesa en 1792. Os principios
do Rapport e do Informe
Quintana están en consonancia
co pensamento democrático da
Constitución francesa e da
Española de 1812 no senso de
que só unha instrución xeral
podería garantir a igualdade dos
individuos diante da lei. Por iso o
informe de Condorcet concibía o
ensino como gratuíto para tódolos
cidadáns e sostido polo Estado,
diferenciando instrución pública
de educación, que sería competencia dos pais. Consideraba que
a instrucción era tan importante
que, ó poñela a disposición de
todos, a súa demanda faría innecesaria a obrigatoriedade. Fronte
á idea de escola laica do informe
francés, o español preconizaba a
liberdade absoluta de ensino,

concepto que para os liberais ten
o significado de liberade de creación de centros, pero tamén ten
unha carga ideolóxica moi diferente á que empregará sempre a
Igrexa para defender o seu privilexio na formación das elites dirixentes do país. En 1900, por
exemplo, había 59 institutos públicos y 466 colexios relixiosos que
impartían ensino secundario.
En España empregouse xa
dende o Plan do duque de Rivas
a idea de gratuidade relativa, que
se mantivo no Plan Pidal e non
Plan Moyano. Só sería gratuíta
para quen non puidera costeala.
"La enseñanza gratuita jamás
ha producido los efectos que se
esperaba de ella, y no por haberse adoptado en una nación ha
sido bastante a acelerar sus progresos. Lo que poco cuesta se
aprecia también poco, y con efecto común es en España que al
empezar los cursos se matriculen
infinitos discípulos y que al concluirse aquellos estén las cátedras casi desiertas. Cuando algo
haya costado la matrícula, no

193
DECEMBRO DE 2008

educación
en
España segue un
longo proceso ata
acadar o que hoxe representa o
servizo público de educación, que
paulatinamente foi asumindo os
diferentes conceptos do modelo
de escola pública participativa e
comunitaria que os pedagogos
máis avanzados e os movementos de ensinantes máis progresistas foron aportando.

2008_CL_Dec:Maquetación 1

-

15/12/2008

DECEMBRO DE 2008

Constituirían o Plan de
Instrucción Pública do duque de
Rivas, en 1836, e os que sucesivamente se fundamentaron en el,
o Plan Pidal de 1845 e a Lei
Moyano de 1857 as bases sobre
as que se foi configurando o sistema de instrucción pública español.
A lei Moyano pretende dar
resposta á nova sociedade española que asiste ó crecemento
considerable da poboación, un
certo desenvolvemento do
comercio e a industria, a mellora
das estradas e a aparición do
ferrocarril, se ben esto non se traduce nunha clara toma de conciencia por parte dos dirixentes
políticos e nas actuacións que
corresponderían a esa nova
situación. Por fin se implantan
definitivamente os Institutos con
cargo ós presupostos provinciais.
Para facer posible un Plan de
instrucción precisábase a preparación duns docentes que ata o
momento non acreditaban a súa
formación. A Orde de creación
das “Escuelas Normales” de 1838
posibilita o establecemento da
Escuela Normal Central en
Madrid en 1939 e haberá que
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sucederá lo mismo; pues los
padres tendrán ya cuidado de
que sus hijos asistan a todas las
lecciones, lo hagan con aprovechamiento para no perder la cantidad, auque corta, que hayan
desembolsado."
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esperar a 1858 para que unha
Orde ministerial contemple a creación da Escuela Normal Central
de Maestras para “promover la
educación femenina del país”. Ata
entón e durante moito tempo
aínda serán as “Juntas
Municipales” as que seleccionaban ós mestres, sometidos ós
salarios que estas determinaban,
absolutamente insuficientes. Por
iso non tiñan ningún interese en
contratar mestres titulados que lle
podían resultar custosos. A media
anual dos seus salarios, a comezos do século XX, será de 211
pesetas, cando un celador dun
Ministerio cobraba 1.250 pesetas
e os profesores de Dinamarca e
Holanda 1.120 e 840 respectivamente. Ata 1910 non se establece
un soldo mínimo de 325 pesetas.
(1)
Haberá que esperar a 1900
para que se cree o Ministerio de
Instrucción Pública, que terá asignado un presuposto ridículo en
relación á importancia do seu
cometido, cando a meirande
parte dos países europeos lle
dedicaban á educación entre tres
y seis veces más que España.
Cando chega a República o
número de escolas (36.690)
duplicárase dende a lei Moyano,
pero tamén se duplicara a poboación, polo que sería preciso triplicar o número de escolas para
acadar o obxectivo da lei.
Aínda que teoricamente a Lei
Moyano establece requisitos de

BELLO, Luis: Artículos de “El Sol”.1929
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titulación para a impartición das
ensinanzas, na realidade existe
unha enorme flexibilidade con tratamento especial ós centros relixiosos: "Podrá el Gobierno conceder autorización para abrir
Escuelas y Colegios de primera y
segunda enseñanza a los
Institutos Religiosos de ambos
sexos legalmente establecidos en
España, cuyo objeto sea la enseñanza pública, dispensando a sus
Jefes y Profesores del título y fianza que exige el artículo 150" (artº
153 Ley Moyano).
A Lei Moyano lexitimaba o
intervencionismo eclesiástico no
relativo á vixilancia dos contidos
da doctrina católica, da fe e das
costumes, moi en contra do concepto de liberdade de ensino que
tiñan os liberais , que entendían a
liberdade de ensino como liberdade de cátedra e de creación de
centros.

O Decreto de Orovio
(1875) e a creación da
I.L.E.
O Decreto de Orovio de 1875
vai ser o desencadeante dunha
reacción do pensamento liberal
español e, como consecuencia, a
incorporación dun sector do profesorado ós postulados da pedagoxía europea e á renovación do
ensino en España.
O citado Decreto contempla a
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confesionalidade do Estado e o
modelo de Estado monárquico,
dando lugar á Circular ministerial
na que se afirma que "Junto con
el principio religioso ha marchado
siempre en España el principio
monárquico, y a los dos debemos
las más gloriosas páginas de
nuestra historia” e conclúe dicindo
que si algún profesor "no reconociera el régimen establecido o
explicara contra él debe incoársele expediente sin dudar”.
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que duraría ata os 14 anos, feito
este último que asumirá a Lei
Xeral de Educación no ano 1970.
Así mesmo as teses da ILE
defenden a incorporación da
muller á escola e a coeducación,
concepción que, ademais de
facerse efectiva no período republicano, volverá a implantarse,
sobre todo a partir da LOXSE.

llos manuais, as excursións, etc.
na liña de que a ensinanza forme
integramente ó alumno para un
futuro útil cara á sociedade, facendo de el un ser humano máis
completo, máis eficaz e máis feliz.
Por isto a I.L.E. non descoidaba
facer unha proposta de formación
profesional.
A Institución promoveu numerosas accións e entes de carácter
educativo, entre eles o Boletín,
que recolle na cabeceira a declaración da súa independencia
política, relixiosa, filosófica e
proclama o principio de
liberdade de indagación
científica e a súa exposición.

O labor educativo
da Institución desenvolveuse a partir dun establecemento educativo
privado laico, que se centrou, en principio, no ensino
universitario, pero que logo
ampliaría o seu ámbito de
actuación ó ensino primario e
secundario.

A partir dunha posición laica, aínda que
de respecto polas crenzas relixiosas, a Institución introduce a educación física e os xogos como
método de aprendizaxe e participación, a arte, a música, os traba-

Outras iniciativas
impulsadas
pola
Institución serán o
Museo Pedagógico
Nacional (1882), que
promovía
estudios
pedagóxicos, publicacións, conferencias,
cursos de formación
para o maxisterio, colonias escolares, a Junta
para Ampliación de
Estudios e Investigaciones
Científicas (1907) para o
desenvolvemento e a difusión
da ciencia e cultura españolas,
que creou un entramado de centros e laboratorios científicos, o
Instituto-Escuela, que pretendía
introducir no ensino medio o
carácter activo das pedagoxías
renovadoras, incorporando os
alumnos ó propio proceso de
aprendizaxe, e a construcción
dos materiais didácticos, acollendo a estudantes de licenciatura
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As separacións e renuncias
que provoca entre profesores
de ensino medio e da
Universidade vai ser o
xerme da Institución Libre
de Enseñanza en 1877.
Entre os seus fundadores cabe citar a
Francisco Giner de los
Ríos, Gumersindo de
Azcárate,
Teodoro
Sainz Rueda, Nicolás
Salmerón, etc.

A Institución propugna un sistema educativo que forme para a
vida e en relación á vida (declaración recollida 100 anos despois
na LOXSE), incidindo na prolongación do tempo de escolarización e propoñendo a educación
infantil como período de inicio,

-
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Unha nova concepción
do ensino: A escola
pública
Será a confluencia das ideas
da
Institución
Libre
de
Enseñanza, que introduciu en
España un concepto da educación como elemento imprescindible e necesario para o progreso
social e económico, que calaría
na intelectualidade dos anos 20, e
xerou un ambiente de optimismo
cultural e político, coa reivindicación dun ensino público de calidade realizado polas asociacións
progresistas de ensinantes e a
plasmación das ideas de ambas,
así como as propias de carácter
social do movemento socialista e
uxetista, o que permita o asentamento dunha concepción do ensino público que pervive ata agora,
de xeito que propostas feitas a
finais do século XIX e principios
do XX estanse aínda facendo
realidade en base á consecuencia e á traxectoria ideolóxica continuada das organizacións socialistas e uxetistas, ademais doutros
movementos sociais e políticos
progresistas que asumiron as premisas asentadas nos Congresos
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que compartían a pedagoxía da
Institución de aprender ensinando, a Junta de Ampliación de
Estudios e Investigaciones
Científicas (1910) antedecedente
do Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, etc.
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de UGT e PSOE.
O PSOE, dende a súa fundación, en 1879, define o seu proxecto educativo: “La enseñanza
debe ser integral para todos los
individuos de ambos sexos en
todos los grados de la ciencia, de
la industria y de las artes, a fin de
que desaparezcan las desigualdades intelectuales, en su mayor
parte ficticias, y que los efectos
destructores que la división del
trabajo produce en la inteligencia
de los obreros no vuelva a reproducirse”.
Despois de diversas experiencias co obxecto de elaborar un
proxecto alternativo ó sistema
educativo existente, como pode
ser o movemento pedagóxico
racionalista, no que participarán
libertarios e socialistas, da creación por parte dos docentes
socialistas da Asociación de
Profesores Racionalistas, en
1909, e o intento de promoción
dunha rede de escolas laicas e de
escolas obreiras (Sociedad
Obrera de Escuelas Laicas
Graduadas, Centros educativos
nas Casas del Pueblo), da experiencia de La Escuela Nueva de
Manuel Núñez de Arenas en
1910, no Congreso do PSOE de
1918, La Escuela Nueva presentou unha ponencia, recollendo as
ideas da Institución Libre de
Enseñanza e dos docentes do
ensino público, que supuxo o
abandono da idea de crear unha
escola alternativa ó marxe do sis-

-

tema educativo oficial, para abordar decididamente a reforma e
renovación deste, en base ó principio de gratuidade en tódolos
niveis baixo o principio de “unificación”, que establecía a sucesión
dos estudios ata a Universidade
de forma continuada.
A Asociación General de
Maestros, que tiña o seu domicilio
social na Casa del Pueblo de
Madrid, e estaba adherida a UGT,
partía da concepción de que a
educación constituía un paso
indispensable para a evolución da
sociedade e para a conquista dun
mundo máis xusto e igualitario e,
en 1919, establecía como obxectivos da defensa dos intereses
morais e materiais dos profesorado, a transformación de tódolos
centros educativos de educación
e cultura ata os converter en centros populares e democráticos e a
“confluencia cos organismos
obreiros de tendencias progresivas”.(2) No seu programa de
1922, resultado da resolución
sobre educación do XIV
Congreso de UGT, celebrado en
Madrid en Junio de 1920, reivindicaba a escola pública obrigatoria e gratuíta e un ensino laico e
coeducativo, a autonomía pedagóxica dos centros (con presencia dos sindicatos de técnicos e
obreiros) e a difusión da educación e a cultura entre as clase
populares. Concibía a educación
como un proceso dende o xardín
de infancia ata a universidade,
facilitando o acceso de tódolos

DE LUIS MARTÍN: Historia de la FETE (1909-1936). Fondo Editorial de Enseñanza. 2ª Ed. Madrid, 1998.
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alumnos sen distinción
de clases sociais,

A educación na II
República

Demandaba UGT a
introducción da “enseñanza manual e técnica” en tódolos establecementos docentes,
concibíndoa como formación para a vida,
pero tamén como un
posible paso previo cara
a unha formación profesional, aspectos que 70
anos máis tarde recollerá a LOGSE (plástica,
tecnoloxía, iniciacións
profesionais).

Como medidas a poñer en
práctica canto antes UGT propuña a creación de 30.000 escolas
públicas que deberían contar
coas instalacións e os servizos

3

complementarios necesarios. A
partir de aí o ensino será obligatorio “hasta la plena capacitación
para el ejercicio de la vida civil y
profesional”. Estas medidas
veránse acompañadas por unha
política de reducción horaria ós
traballadores para asistir a clases de alfabetización, no seu
caso, e dunha proxección da
cultura cara a todo o pobo
(bibliotecas, representacións,
conferencias, etc.). Subscriben o
dictame da ponencia, Victoria
Zárate, Juan Contreras, Lorenzo
Luzuriaga e Andrés Ovejero. (3)
Tamén o XII Congreso do PSOE
aproba un programa educativo
do Partido, “Bases para un programa de instrucción pública”
moi en consonancia coas resolucións de UGT e as do XI
Congreso do PSOE.

El Socialista de 17 de maio e de 3 de xullo de 1920.

No ano 31 a monarquía constituía un estorbo
para a democratización e
modernización
de
España. Cunha ampla
conciencia da reforma
que precisaba o país, os
dirixentes republicanos
concibían, como toda a
esquerda, a cultura e a
educación como determinantes para conseguir un
país moderno, acabar
coa miseria e vincular o
proceso a unha poboación, ata o momento ó marxe de
tódolos circuítos formativos. De aí
o empeño en desencadear una
verdadeira escalada de accións
para facer chegar a cultura ó último curruncho de España, no
marco da importante reforma
educativa iniciada polo Goberno.
Estas expectativas se verían frustradas, moi pronto, no ano 36, e
truncadas definitivamente por esa
“Nueva España”, que elaboraría
os seus plans de estudos cos criterios máis retrógrados e impositivos da nosa historia.
Na Revista de Pedagogía
sostiñase: "Los educadores españoles estamos, como nadie, obligados a ser los defensores más
entusiastas de la República.
Tenemos el deber de llevar a las
escuelas las ideas esenciales en

197
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En base á concepción unitaria do sistema educativo
o persoal docente de tódolos niveis
educativos debería ter unha preparación (formación inicial común),
un traballo (condicións laborais) e
unha remuneración semellantes,
igual á do resto dos funcionarios
públicos, o que conducía a unha
situación comparable á do reivindicado corpo único de ensinantes e
abría a loita pola equiparación retributiva cos funcionarios públicos,
aspecto retomado e aínda superado hoxe en base á estratexia
seguida dende a transición polas
organizacións sindicais dos ensinantes.
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momento cara ós alumnos. Decía
Llopis en relación ós obxectivos
educativos: “…el niño sea árbitro
de sí mismo, poseedor de una
conciencia libre y elector y promotor de su propia vida” (Diario de
sesiones de las Cortes)

198

que se apoya: libertad, autonomía, solidaridad, civilidad. Ningún
poder puede haber sobre estas
ideas; nadie que sea educador
puede oponerse a ellas, ya que
constituyen también la base de la
Educación Nueva".
Lorenzo Luzuriaga volverá a
ser un punto de referencia fundamental coas súas “Ideas para una
reforma constitucional de la enseñanza pública”. As bases fundamentais serían as citadas nas
resolucións dos Congresos de
UGT e do PSOE: Unha escola
única, asentada a partir dunha
ensinanza primaria xeneralizada
e gratuíta, unha escola impregnada polo sentido de igualdade (a
xustiza social demandada ó longo
da historia, ou a equidade da
LOE), cun carácter social e coeducativo en tódolos seus niveis,
non confesional, camiño dunha
escola pública laica, creativa e
innovadora. O proceso republicano era concibido como unha obra

de reconstrucción nacional e o
mestre debía participar neste proceso colaborando na acción cultural que a escola debía proxectar
cara afora.
No primeiro bienio republicano, de carácter progresista e reformador, foron ministros de
Instrucción Pública e Bellas Artes,
Marcelino Domingo e Fernando
de los Ríos. Outras persoas claves no ministerio foron Domingo
Barnés Salinas, Subsecretario, e
Rodolfo Llopis, Director General
de Primera Enseñanza, que tiña
como obxectivo, na súa xestión,
como Presidente que fora da
Asociación General de Maestros
e defensor dos programas educativos de UGT e do PSOE, a posta
en práctica de moitas das resolucións das citadas organizacións.
As ideas de Llopis, recollidas
en “La revolución en la escuela”
trasladaban o sentir e o respecto
dos responsables educativos do

Durante o mandato de
Marcelino Domingo, á espera de
que se aprobara a Constitución,
que o sería en decembro, o
Goberno adoptou, mediante
decretos urxentes, as primeiras
medidas, recoñecendo o Estado
plural e as diferencias lingüísticas
(respecto á lingua materna dos
alumnos) e reorganizou o
Consello de Instrucción Pública
como órgano para coordinar as
reformas, nomeando Presidente
deste a Unamuno. Sería preceptivo o seu dictame no relativo a
plans de ensino, creación e renovación de centros docentes, etc.
Foi o Consello quen encargou a
Lorenzo Luzuriaga a redacción
dun proxecto de lei conforme ó
modelo da “escola única”. Ás
grandes pautas xa citadas,
Luzuriaga engadiu no proxecto a
posibilidade de descentralización
administrativa da xestión da educación, pero a partir das directrices do Estado e por delegación
deste, aceptando a existencia do
ensino privado sempre que os
centros de titularidade privada
actuaran dentro do marco constitucional e situando a ensinanza
relixiosa fora da escola.
O documento de Luzuriaga
insiste no perfeccionamento do
profesorado, nos métodos activos
e na participación da comunidade
social na escola, establecendo o
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inicio da escolaridade dos nenos
ós 4 anos.

Outras medidas que se van a
adoptar de inmediato son: A esixencia de titulación ( o 57,9 % dos
mestres en 1926 carecían de título), a creación das 27.151 escolas
que permitirían escolarizar ó
millón de alumnos que nono estaban, segundo Llopis, (7.000 escolas e 7.000 prazas de mestres no
primeiro ano), demandando dos
concellos a adecuación dos locais
existentes, o incremento do soldo
dos mestres (mínimo de 3.000
pts. anuais) e establecemento
dun novo sistema de acceso á

Público seguindo unha representación teatral durante a II República nas
chamadas “misións pedagóxicas”

docencia ( cursiños de selección
profesional), cun período práctico
previo, a reforma do acceso ás
Escolas Normais, a través de
exame e coa esixencia do
Bacharelato, introducindo o chamado Plan Profesional e a coeducación, xa que a formación do
maxisterio se realizaba separadamente, como novamente se faría
durante o franquismo. Para
Llopis, ademais, a Escola Normal
debe ser o centro de actuación
pedagóxica na provincia, dende a
que se irradie a formación permanente do profesorado, pero tamén
a acción cultural, en xeral.
A penuria na que se vivía obrigou ó goberno a abrir “cantinas”
(comedores escolares) e roupeiros para facilitarlle vestimenta ós
alumnos que o precisaban, facilitándolle facer deporte, poñendo

en marcha colonias escolares e
posibilitando que os alumnos puideran viaxar ó mar ou á montaña.
O proxecto cultural da
República pretendía chegar a
todolos cidadáns. Por iso, naquel
país de amplio analfabetismo
entre os homes, moito máis entre
as mulleres, desenvólvense todo
tipo de accións para a formación
dos adultos. O Decreto de creación do Patronato de las Misiones
Pedagógicas ten como obxectivo:
"llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso
y los medios de participar en él, en
sus estímulos morales y en los
ejemplos del avance universal, de
modo que los pueblos todos de
España, aún los los más apartados participasen de las ventajas y
goces nobles reservados hoy a

4
PUELLES BENÍTEZ: “El modelo educativo de la II República”. Ateneo Republicano de Valladolid. Noviembre
de 2006.
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A idea dunha escola participativa dou lugar ó Decreto de 9 de
xuño de 1931 polo que se crea
unha rede de consellos escolares, todos eles insertados no
entorno social correspondente:
consellos universitarios, con presencia de profesores de distintos
niveis educativos, cun papel de
colaboración na difusión da cultura e o perfeccionamento do profesorado, consellos provinciais con
amplas competencias para a
supervisión do funcionamento do
sistema educativo no seu ámbito,
os consellos locais, con sede nos
concellos, con intervención nas
cuestións relativas a infraestructuras escolares e proxección cultural da escola cara á sociedade e,
por último, os consellos escolares
dos centros. Os consellos teñen
representación paritaria de pais e
nais, de mestres e de mestras. (4)
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los centros urbanos». Así se
poñen en marcha infinidade de
proxectos, bibliotecas populares,
sesións cinematográficas, audicións radiofónicas e discográficas,
representacións teatrais, exposicións reducidas de obras de arte
e museos circulantes, conferencias sobre temáticas específicas:
innovación agraria, hixiene, etc. e
tamén relativas ós principios
democráticos, á participación
cidadá, á actividade política, etc.
A isto hai que engadir máis de
5.000 bibliotecas escolares abertas á sociedade do entorno e un
importante número de bibliotecas
públicas e municipais para concellos de máis de 1.000 habitantes,
promovidas pola Junta de intercambio y adquisición de libros
para bibliotecas públicas.

A non confesionalidade
da escola pública
Xa no Decreto de 6 de
maio de 1931 liberábase ó mestre da obriga de impartir relixión
con referencia a súa liberdade de
conciencia, establecendo como
principios os dunha moral cívica e
universal. Empregábase unha fórmula, no desenvolvemento do
decreto, que pretendía deixar nas
mans dos pais a opción, como se
recollerá na normativa educativa
derivada da LOGSE e da LOE.
Os pais podían solicitar formación
relixiosa e eran os mestres os que
decidían libremente impartir relixión ou acudir ó cura para que se
fixera cargo da ensinanza relixiosa. A igrexa reacciona inmediatamente, cando está debatíndose a
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Constitución e emite unha pastoral na que se manifesta, en posicións absolutamente recalcitrantes, citando a León XIII: “…en
modo alguno es lícito pedir, defender ni conceder la libertad de pensar, de enseñar, de escribir y de
cultos, como si esta facultades
fuesen un derecho concedido al
hombre por la naturaleza”.
O debate que se produciu en
torno á Constitución foi moi duro
no relativo ó concepto de ensino
laico e, practicamente irreconciliable. No contexto da época, de
miseria e ignorancia, republicanos, socialistas e anarquistas
eran conscientes da responsabilidade ó respecto e do papel xogado polo sector máis poderoso da
igrexa, que tiña historicamente
nas súas mans a formación escolar das élites e grupos sociais economicamente mellor situados,
situación que pretendía perpetuar.
Resulta moi ilustrativa a intervención de Azaña : “ … en el orden de
las ciencias morales y políticas, la
obligación de las órdenes religiosa católicas, en virtud de su
dogma, es enseñar lo que es contrario a los principios en que se
funda un Estado moderno”.
A Igrexa e a dereita reclaman
liberdade de ensino e libre elección de educación e centro por
parte dos pais, como seguen a
facer hoxe, namentres os sectores progresistas defenden unha
mesma educación laica e neutral
para todos, traducida na pastoral
de 1 de enero de 1932 dos bispos, inmediatamente de ser aprobada a Constitución, como
“escuela atea y escuela pública

-

descristianizadora”. “No se
puede, sin deformar la indefensa
y reverenciable conciencia de los
niños y adolescentes, negarles su
derecho estricto a recibir una
enseñanza conforme a la doctrina
de la Iglesia”.
Vemos que os termos do
debate seguen sendo os mesmos. A Igrexa continúa a demandar liberdade de ensino, concibida como liberdade para, empregando fondos públicos, facer o
seu labor de zapa á Constitución
e ós principios constitucionais,
reaccionando radicalmente fronte
a unha Lei que como a LODE
pretendía desenvolver o principio
do dereito a educación e a concepción dunha escola pública e
participativa, e propiciando actualmente unha dura campaña contra
a Educación para a cidadanía,
materia que pretende aproximar
ós alumnos ós fundamentos da
nosa democracia.

A constitución e a
educación
A Constitución recolleu finalmente a idea dun estado non confesional, cun ensino laico, baseado nos ideais da solidariedade
humana e no que o Estado era o
responsable de organizar o “servicio de la cultura”. O ensino primario sería gratuíto e obrigatorio,
recoñecíase a liberdade de cátedra e os docentes do ensino público eran considerados funcionarios. Garantíase o acceso dos
cidadáns a tódolos niveis do ensino e se recoñecía o dereito das

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

-

13:49

Página 201

P Á X I N A S

D A

M E M O R I A

-

distintas Igrexas a ensinar as súas
doutrinas nos seus establecementos, baixo a inspección do
Estado. Ó revés de como se viña
facendo, pois era a Igrexa, ata
entón, quen supervisaba a idoneidade do ensino relixioso en centros públicos e privados.

Unha medida moi contestada
pola Igrexa e a dereita foi a Ley de
Confesiones y congregaciones
religiosas de maio de 1933, que
separa ós eclesiásticos das funcións docentes. A reacción dos
bispos non se fai agardar, e na
pastoral de 2 de xuño reclaman o

seu dereito a “crear y regir establecimientos propios escolares de
cualquier grado y materia” aludindo á primacía da verdade relixiosa sobre todo coñecemento, iniciando unha campaña de obxección, na que proceden a prohibir a
asistencia a escolas “acatólicas,
neutras o mixtas”. Así mesmo
trasladan ós pais a súa obriga de
inscribir ós seus fillos “únicamente” en centros católicos, salvo
autorización expresa, e inducen
ós pais a vixiar os libros de texto,
solicitando a súa colaboración
moral e material para o sostemento das escolas católicas. O propio
papa Pío XI, na súa encíclica de 3
de xuño, reproba e condena a Lei.

O bienio “rectificador”
radical–cedista
O triunfo en 1933 da dereita,
que aproveitou o sistema electoral maioritario para establecer
unha ampla diferencia no número
de deputados con respecto ós

partidos progresistas republicanos e de esquerda, da lugar ó
bienio radical cedista, tamén
coñecido como bienio rectificador
pola propia dereita, pon en solfa
tódolos avances do período progresista ou reformista. Alejandro
Lerroux (Partido Radical) e José
María Gil Robles (CEDA) fixéronse coa dirección política do país. A
entrada da CEDA no Goberno
provocou unha dura reacción por
parte dos partidos de esquerdas e
os sindicatos.
No aspecto educativo, como
en tódolos outros, os Gobernos
que se suceden ata 1936 tratan
de frear e de revisar as medidas
adoptadas no período anterior.
O primeiro paso contundente foi
paralizar o financiamento comprometido para a reforma educativa, dando marcha atrás na
coeducación, cando a muller
acaba de conseguir o dereito a
votar,
desestruturando
a
Inspección e restrinxindo a participación dos estudantes na
Universidade.
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Unha vez aprobada a
Constitución, o goberno proseguirá o seu programa de realizacións. Así creará a sección de
Pedagoxía na Facultade de
Filosofía e letras da Universidade
de Madrid, por Decreto de 27 de
xaneiro de 1932, un paso máis
cara configuración dun ensino no
que a preparación do profesorado, a innovación educativa instituíanse como obxectivos prioritarios. A nova licenciatura habilitaría
para o ingreso na inspección e
para opositar ás cátedras dos institutos das Escolas Normais, así
como para ocupar as direccións
das escolas graduadas. Sería
ademais quen expediría os certificados de estudios pedagóxicos.
A esta medidas acompañan o
Decreto sobre a Inspección de
Ensino Primario e a creación da
Inspección Xeral de Segunda
Ensinanza, co obxectivo de
impulsar a reforma educativa.
Igualmente elabórase un proxecto para a reforma das ensinanzas
universitarias.
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Unha medida importante que
cabe destacar foi o establecemento do bacharelato de sete
cursos, que remataba cunha
proba de reválida realizada por
profesores da Universidade e que
sobreviviría, dalgún xeito, ata o
ano 70 e a Lei Xeral de
Educación. Outro feito digno de
citar é o inicio da construcción da
Cidade Universitaria de Madrid.

cativa. Marcelino Domingo, como
ministro de educación intenta recuperar o ritmo das construccións
escolares, o control do ensino privado e o impulso do ensino medio
e profesional. Restablecíanse as
medidas paralizadas o derrogadas
polos gobernos radical-cedistas e
se poñía en marcha un proxecto
para construír en dous anos 5.300
novas escolas.

Ó igual que sucede en tódolos
ámbitos (agrícola, industrial,
mineiro, etc.) o maxisterio reacciona e tenta de organizar un Frente
Único, realizando diversas mobilizacións. Esta actividade conflúe
co movemento de Asturias de
1934. A consecuencia da participación dos docentes nas accións
realizadas en toda España, é de
4 mestres mortos e 318, encarcerados.

A guerra civil marca ideoloxicamente o desenvolvemento do
proceso educativo, sobre todo a
partir do momento en que se
constitúe o goberno presidido por
Largo Caballero e no que se integran comunistas y socialistas.
Jesús Hernández Tomás, deputado comunista, será o Ministro de
Educación. Na propia Gaceta se
induce ó maxisterio á defensa dos
ideais de xustiza social e do espírito de resistencia. Neste senso
os sindicatos do ensino (FETEUGT e CNT) van colaborar moi
directamente co Ministerio e ven
participar na comisión para o estudio e reforma do ensino primario.

Unha prioridade para o
Frente Popular
A represión e a reorganización
do movemento protagonizado
polos partidos republicanos progresistas, polos partidos de
esquerda e os sindicatos, conduce paulatinamente a un proceso
de radicalización política de socialistas, comunistas, uxetistas e
anarquistas, no que destaca a
figura de Largo Caballero.
A concentración das candidaturas no Frente Popular posibilitou
o triunfo das súas candidaturas.

Un dos obxectivos prioritarios
vai ser a formación dos traballadores. As Misións Pedagóxicas
actúan nas propias trincheiras. En
febreiro de 1937 créanse as milicias da cultura, nas que os mestres adscritos a unidades militares
lle dan clases ós combatentes y
en novembro aparecerían as brigadas voantes de loita contra o
analfabetismo na retagarda, que
atendían a alfabetización nas
zonas rurais.

O Frente Popular, apenas ten
tempo para retomar a reforma edu-

Os establecementos privados
de educación tiñan que solicitar

-

autorización e cumprir os requisitos establecidos, prohibíndose o
ensino da relixión nos centros.
Considerando a importancia
que a educación e a escola tiñan
para a República, non sorprende
que, a pesar das terribles urxencias da guerra, na zona republicana se procurara atender a educación da infancia, a alfabetización
dos adultos, a formación dos traballadores a través dun bacharelato
intensivo ou educación especial.
Dende o ano 1936 a medida
que os territorios eran “liberados”
a represión ensañouse co maxisterio progresista que participara
no proceso de implantación
dunha escola pública e participativa para tódolos cidadáns que
supuxera o final da ignorancia e
do sometemento das clases traballadoras. Ademais dos brutais
atentados ós dereitos humanos e
a eliminación física daquelas persoas que os dirixentes políticos
franquistas consideran máis afíns
ás ideas progresistas e a permanencia de moitos durante anos
no cárcere, a partir do mesmo 36
ponse en marcha un proceso de
depuración, no que ó propio
docente corresponde a carga da
proba para demostrar que non se
atopaban vinculado a ningunha
organización política ou sindical
“sospeitosa”.
O proxecto de escola pública
é combatido polo franquismo co
máximo empeño. Así o profesorado máis comprometido que
sobrevive á represión tardará moitos anos en regresar ás aulas
(algúns non poderán reingresar
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ata os anos 60) e será precisa
unha Constitución como a de
1978 para que ese proxecto recupere a súa identidade na vida dos
centros de titularidade pública,
que deberán soportar durante
décadas o “ensino estatal” dirixido
ideoloxicamente
dende
o
Ministerio de Educación, xunto a
un ensino privado, reino de taifas
subvencionado polo Estado, sen
control, no que a xerarquía eclesiástica, supervisora e adoctrinadora tamén no “ensino estatal”,
xoga un papel absolutamente
determinante. Non resulta nova
nin estraña a súa forte reacción
contra o modelo de escola pública
constitucional (LODE, LOXSE,
LOE).
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No 60 aniversario da Declaración
Universal dos Dereitos Humanos
Xesús Mosquera
Presidente da Fundación Luís Tilve

E

Tomaran parte na contenda
61 países con una poboación de
1700 millóns de persoas, esto é,
as tres cuartas partes da poboación mundial de entón. Foron
recrutados 110 millóns de cidadáns, mais da metade dos cales
procedían de tres países: a
URSS (30 millóns), Alemania (17
millóns) e Estados Unidos (16
millóns). Estímase que o costo
económico superou o billón de
dólares estadounidenses de

205

entón, o que a fai máis onerosa
que tódalas guerras anteriores en
conxunto. O costo humano (sen
incluír os máis de 5 millóns de
xudeus asasinados no holocausto, que foron víctimas indirectas
da contenda ) estímase en 55
millóns de mortos, 25 millóns dos
cales eran militares e o resto civís.
Como consecuencia das inxentes
perdas humanas e económicas,
alterouse o equilibrio político.
Gran Bretaña, Francia e Alemaña
deixaron de ser grandes potencias dende o punto de vista militar,
posición que foi ocupada por
Estados Unidos e a URSS.

Poucos meses despois de
finalizada a guerra, coas consecuencias a vista e cos horrores
aínda vivos nas conciencias, o
Consello Económico e Social da
ONU creou a Comisión dos
Dereitos Humanos, composta por
18 representantes de Estados
membros, ós que se lle encomendou a elaboración dunha serie de
instrumentos para a defensa dos
dereitos humanos. Dentro da
Comisión creouse un Comité formado por oito membros, que serían Eleanor Rooselvet (Estados
Unidos), René Cassin (Francia),
Charles Malik (Líbano), Peng

DECEMBRO DE 2008

n maio de 1945, rendíanse as tropas alemanas e en agosto
facíano as xaponesas. Finalizaba
a II Guerra Mundial, que se iniciara en 1939 en Europa para logo
estenderse ó resto do mundo.
Aínda que a maior parte das estatísticas son cálculos aproximados
debido á caótica destrución provocada polo conflicto, a perda
nuns casos do control dos datos
polos gobernos, e noutros pola
manipulación política á que foron
sometidos, din as crónicas oficiais
que foi o maior conflicto da historia en canto a recursos humanos
e materiais empregados.
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Chun Chang (China), Hernán
Cordero Santa Cruz (Chile),
Alexandre Bogomolov/Alexei
Pavlov (Unión Soviética), Lord
Dukeston/Geoffrey Wilson (Reino
Unido) e William Hodgson
(Australia), intervindo tamén John
Peters
Humphrey,
de
Canadá, Director da División
de Dereitos Humanos da
ONU.
Tres anos despois de iniciados os traballos, o 10 de
decembro de 1948, a
Asamblea Xeral das Nacións
Unidas aprobaba e proclamaba a Declaración Universal do
Dereitos Humanos, e pedía a
tódolos países membros que
publicaran o texto da
Declaración e dispuxeran que
fora “distribuído, exposto, lido
e comentado nas escolas e
noutros establecementos de
ensino, sen distinción fundada na
condición política dos países ou
dos territorios”.
En 1950, a Asemblea Xeral
invitou a tódolos estados membros e ás organizacións interesadas a que observaran o 10 de
decembro de cada ano como Día
dos Dereitos Humanos, incidindo
na necesidade de defender o
cumprimento destes dereitos a
nivel mundial.
Cando se cumpren 60 anos
da Declaración Universal, mesmo
parecen estar esquecidos os
dereitos nela proclamados, polo
que, máis que nunca faise preciso
volver a recordalos e reivindicalos
como condición mínima imprescindible para a paz, o verdadeiro
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progreso, e outro xeito de organizar as relacións económicas e
políticas entre os cidadáns, as
empresas e os gobernos, tanto
no seo dos respectivos países,
como no plano internacional.

A Guerra de Iraq, as “mentiras
de estado” que se fabricaron para
intentar xustificala, e canto de
todo elo se foi derivando ó longo
dos últimos catro anos, os cárceres de Abu Gharib e
Guantánamo, o secuestro de simples sospeitosos, as torturas, o
desprezo os dereitos humanos
máis elementais por parte do país
máis poderoso da terra e os seus
aliados, que impulsaran en 1945
aquela Declaración Universal de
Dereitos. O comportamento do
Estado Israelí con respecto o
Pobo Palestino. A especulación
financeira internacional con respecto o petróleo, a producción de
alimentos básicos e a outras
materias primas de primeira necesidade, que levan a fame, a miseria e a enfermidade a millóns de

-

persoas. A pobreza, que xa non é
un fenómeno tan só do terceiro
mundo, senón que se instalou no
mesmo corazón das sociedades
máis ricas e avanzadas. A ofensiva do capitalismo internacional
contra os dereitos dos emigrantes
que son nin máis nin menos
que os dereitos de tódolos
traballadores, sometendo ás
conquistas da clase obreira
europea plasmadas ate
agora no chamado modelo
social europeo o seu progresivo
desmantelamento,
importando e impoñendo a
cambio como suposta panacea para a competitividade e
o progreso o “modelo asiático” a base de traballo precario e sen dereitos, baixos
salarios, ampliación da xornada laboral, e reducción
das coberturas sociais,
acenden tódalas luces de
alerta. A impotencia de uns, a
inacción de outros, ou un estraño
“papanatismo político” incapaz de
subtraerse o feitizo de poder polo
poder, a maxia das enquisas e ó
xogo dos cambios aparentes sen
que en realidade cambie nada de
importancia, conforman no seo
das sociedades avanzadas un
cadro preocupante, fronte ó que
compre reaccionar so pena de
imprevisibles consecuencias.
Hai un programa simple, evidente, que segue vixente: Non
esquecer a historia e facer realidade a Declaración Universal dos
Dereitos Humanos. Algo que
hoxe, sesenta anos despois da
súa proclamación segue a ser
unha cuestión vital, fundamental e
urxente.
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Ingreso de Fernando
González Laxe no Instituto
“José Cornide”
Fernando González Laxe, Ex Presidente da Xunta, Catedrático de
Economía Aplicada e Presidente de Honor da Fundación Luís
Tilve, ingresou o pasado día 9 de outubro no Instituto “José
Cornide” de Estudios Coruñeses, nun acto solemne celebrado
no Salón de Sesións do Concello da Coruña.

T

deberán traballar naquelo no que
son especialistas, e outros non
poden alcanzar. Compre facer do
sistema portuario galego unha
grande plataforma loxística onde
se almacenan e distribúen as
mercancías. Galicia, dixo, está na
periferia terrestre europea, lonxe
do centro de gravidade económico, pero no seu epicentro marítimo. Ten que mellorar a súa accesibilidade, xunto coa intermodalidade, pois se non hai ferrocarril de
nada sirve o porto. Referiuse
tamén o espacio compartido co
Norte de Portugal e que conforma
o “Eixo Atlántico” como unha zona
que destaca polas súas potencialidades de crecemento.
Xosé
Ramón
Barreiro
Fernández, Presidente da Real
Academia Galega e Numerario do
Instituto, foi o encargado de contestar o discurso. Destacou a traxectoria de Fernando González
Laxe como profesor universitario,
político e relevante especialista en
todo o relacionado coa pesca.
Recordou a súa etapa de estudiante en Santiago, o seu ingreso

Pechou o acto Javier Losada
de Azpiazu, Alcalde de A Coruña e
Presidente do Instituto “José
Cornide”, quen trala entrega do
nomeamento e a medalla acreditativa, referiuse as calidades e
méritos do novo membro e os
temas tratados no seu discurso,
sinalando que o actual goberno
municipal traballa na perspectiva
de unha eurorexión con Ferrol,
vinculada a Bergantiños, que será
unha das primeiras grandes áreas
de España por superficie (1.800
kms. cadrados) e por poboación
(600.000 habitantes), con dous
portos exteriores, un aeroporto,
polígonos industriais e empresariais, unha Universidade, unha
Cidade Sanitaria, ademais de
outras grandes infraestructuras.
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rala lectura da Acta
de Elección por
Andrés FernándezAlbalat Lois, Director do Instituto,
iniciou o novo membro o seu discurso de ingreso, que versou
sobre “O papel dos territorios na
globalización: As cidades e os
seus factores de atracción na
nova re-definición espacial europea”. González Laxe fixo unha
exposición maxistral que acompañou de numerosos gráficos e
mapas, con Europa e Galicia
como referencias constantes. Do
moito dito subliñamos a referencia
o seu desacordo cos economistas que sosteñen que a terra e
plana e que coa globalización
están superadas tódalas barreiras
para o capital, os bens, a tecnoloxía, as ideas e os cidadáns, que
circulan sen trabas a toda velocidade, afirmando que polo contrario, a terra no e plana e hai territorios que compiten entre si, porque
antes de ser político o home e
territorial e ten que defendelo seu,
fronte as agresións de outros.
Afirmou que a Coruña e Galicia

no clandestino PSG, a súa posterior incorporación o PSOE e a
UGT, a súa condición de
Concelleiro na Coruña, Director
Xeral de Ordenación Pesqueira
no primeiro goberno de Felipe
González, membro do grupo de
expertos que negociou o Tratado
de Incorporación de España a
Unión Europea, Deputado no
Parlamento de Galicia e
Presidente da Xunta de Galicia os
35 anos, Senador, Presidente da
Fundación Luís Tilve, catedrático e
profesor, Director do Instituto
Universitario
de
Estudios
Marítimos, conferenciante, escritor, e persoa sempre comprometida co mundo da cultura, con
Galicia e as súas xentes, concluíndo que Fernando González Laxe
e hoxe, con 56 anos, unha persoa
chea de experiencia e coñecemento, e un dos persoeiros mais
destacados da sociedade galega.
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Conferencia: A lei da Memoria
Histórica

O acto foi aberto pola presidenta
da
Asociación,
Enriqueta Otero Farto, que
destacou o interese que ten
para a Asociación a superación do silencio de tantos
anos sobre os represaliados
de Marín, sobre todo nun
momento en que a lei da
Memoria permite levar a cabo
toda unha serie de accións
que non estaban reguladas
legalmente ata o momento,
Roxelio Pérez Poza,
Secretario da Fundación Luis

209
Tilve foi quen presentou ó
xuíz Martín Pallín, autor no
ano en curso de “Dereito e
memoria histórica”, ademais
de numerosos artigos en
prensa, resaltando o seu
compromiso coa causa da
xustiza en todo o mundo. En
España as súas actuacións o
fixeron acredor ó Premio
Nacional
dos
Dereitos
Humanos 2006.
O xuíz fixo unha exposición sobre o significado da
recuperación da memoria
como un acto de recoñecemento da dignidade humana
e do dereito de todos a coñecer a verdade dos feitos

acontecidos e que afectaron
gravemente ó país en xeral e
as familias, en particular,
engadindo diversas consideracións xurídicas sobre o particular, afirmando que os crimes contra humanidade son
considerados imprescritíbeis.
O Sr. Pallín respondeu
puntualmente ás preguntas
que lle formularon as familias
dos represaliados presentes
no acto e trasladou ós asistentes as súas experiencias
persoais en distintos países
nos que se conculcaron os
dereitos humanos, así como
a súa visión sobre o terrorismo.

DECEMBRO DE 2008

Co obxecto de abordar a
importancia da memoria histórica, así como a lei recentemente publicada ó respecto,
o xuíz José Antonio Martín
Pallín, maxistrado, que foi, do
Tribunal Supremo, pronunciou unha conferencia en
Marín, o día 27 de xuño, invitado pola Asociación pola
Recuperación da Memoria
Histórica da localidade, e que
contou coa participación da
Fundación Luís Tilve.
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Curso de verán da
Universidade de Cantabria:
Reformismo y
modernización.
El Socialismo español
durante la Segunda
República
Dentro das actividades que a
Fundación Pablo Iglesias ven realizando en base ao proxecto de
investigación “Diccionario biográfico del socialismo español hasta
1930”, no cal colabora a
Fundación Luís Tilve, se enmarca
este curso de verán organizado
pola Universidade de Cantabria,
baixo a dirección da investigadora
do proxecto en Cantabria, Cecilia
Gutiérrez Lázaro.
O curso, que aborda a tarefa
reformista e modernizadora que
xogou o socialismo durante a
segunda República, e moi especialmente nos primeiros anos,
cando formou parte dun goberno
que pretendeu levar a cabo grandes reformas en moi pouco
tempo, iniciouse o luns 21 de xullo
coa presenza e intervención de
Dolores
Gorostiaga
Sáiz,
Secretaria General del PSCPSOE e Vicepresidenta do
Goberno de Cantabria, quen dixo
que hoxe en día se seguían bus-

cando as mesmas metas que na
República, atallando os mesmos
problemas, xa que os grandes
cambios que comezaran nese
período se viron freados polo
levantamento. A continuación tras
unha sentida introdución ao tema
de María Jesús Cedrún Gutiérrez,
Secretaria General de UGTCantabria, tomou a palabra
Salvador Clotas, Director da
Fundación Pablo Iglesias, quen
presentou o proxecto e tras agradecer a participación nel de tantos
historiadores e entidades, mostrou a importancia da súa difusión,
dando por iniciado o curso.
Os primeiro relatorio correu a
cargo do Catedrático de historia
Contemporánea da Universidade
de Zaragoza, Julián Casanova,
recoñecido historiador e colaborador habitual de El País, quen fixo
unha exposición xeral do que foi o
período reformista da II
República, realizando unha exposición dos factores que levaron ao

cambio de réxime político, as chamadas dúas “españas”, e as circunstancias que precipitaron o
ascenso da dereita e finalmente o
golpe de Estado. Unha das ideas
que plasmou para explicar o gran
período reformista foi a de que
nun primeiro momento non
houbo un partido de dereitas forte
que fixera de oposición, e que si
se iría organizando a posteriori,
así como que a imposibilidade
para levar a cabo estes cambios
era a falla de capacidade do
Goberno para aplicar estas reformas, xa que herdaran un Estado
en crise. Tamén indicou que os
republicanos recorreron aos
socialistas porque tanto comunistas como anarquistas practicaban
ideoloxías revolucionarias, o que
non as capacitaba para facer factíbel un goberno que levara adiante unha democracia. España,
comentou Casanova, era un país
que ía a contracorrente de
Europa neses intres, xa que nesta
estaban a xurdir con forza os fascismos. España era un goberno
democrático rodeado de fascismos, que ademais arrastraba
unha crise económica e tiña unha
sociedade cun gran índice de
analfabetismo que non estaba
preparada para manter un réxime
democrático.
Finalmente,
Casanova indicou que o Golpe se
debeu, entre outras cousas, a que
unha parte do exército non aceptaba a legalidade e a que a dereita non aceptou a derrota, e que se
chegou a unha Guerra Civil porque o alzamento fracasou, xa que
a República tiña máis apoios dos
que se pensa.
O seguinte relatorio correu a
cargo de Mary Nash, Catedrática
da Universidade de Barcelona e
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O derradeiro relatorio do día

correu a cargo de Julio de la
Cueva
Merino,
Dr.
da
Universidade de Castilla-La
Mancha, quen falou de “El Estado
sin religión: proyectos secularizados para una República laica”. Na
exposición, Merino, dixo que xa
dende o século XIX viña aparecendo un movemento anticlerical,
que estivo máis presente nos
republicanos de esquerdas, que
pedían a disolución das ordes relixiosas, que no resto de grupos
políticos, incluídos os socialistas,
máis partidarios de separar Igrexa
de Estado pero respectando a
liberdade de culto. Para Pablo
Iglesias el anticlericalismo no era
algo importante, comentou, xa
que era unha perda de tempo que
só interesaba aos burgueses e
que despistaba aos traballadores
da súa verdadeira loita contra o
capitalismo.
Os relatorios do día 22 comezaron coa exposición de Ángeles

Barrio Alonso, unha das directoras do curso e Profesora Titular de
Historia Contemporánea na
Universidade de Cantabria. Barrio
tratou “La negociación colectiva
en la Segunda República. Las
reformas de Largo Caballero en el
Ministerio de Trabajo”. Na súa
charla indicou a baixa afiliación
sindical en comparación con países máis industrializados como
Alemaña, e que foi na II República
cando esta se disparou e institucionalizou coa aparición de acordos co Goberno e o mundo do
traballo, xa que ata o momento
non existía a negociación colectiva. Precisamente a tarefa das
reformas laborais caeu nun dirixente da UGT, Francisco Largo
Caballero, que no pouco tempo
do que dispuxo levou a cabo
enormes intentos de modernización, tales como a lei de contrato
de traballo (1931), a lei de asociacións profesionais (1932), a institucionalización dos seguros
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unha das profesionais que máis
traballou en España polo estudo
da historia da muller, sendo fundadora da “Asociación Española
de Investigación en la Historia de
Mujeres”. Nash, precisamente,
abordou: “El feminismo socialista
y la cuestión de la mujer”, facendo
un percorrido pola actividade destas primeiras afiliadas socialistas,
que supuxeron un apoio velado
pero indispensábel para o socialismo, e con especial forza dende
as “Juventudes Socialistas”. A
continuación destacou a labor dalgunha destas mulleres, como
Margarita Nelken ou María Lejara,
para rematar falando das melloras introducidas polo Ministro
socialista Largo Caballero, tales
como o seguro obrigatorio de
maternidade, o subsidio de lactancia, ou a lexislación de protección á muller traballadora que se
iniciou por aquel entón.
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sociais, ou a lei de xurados mixtos. Non obstante Caballero atopouse coas negativas das patronais e da CNT –contraria a calquera regularización por positiva
que fose-, así como con pouco
tempo, o que non permitiu normativizar e asentar as reformas laborais, que irían sendo tiradas abaixo no goberno de dereitas. Como
indicou Aurelio Martín Nájera,
Director do Arquivo e Biblioteca
da Fundación Pablo Iglesias, no
debate posterior, ¿Quén é máis
importante, o que fala de revolución, o que non fai nada, ou o que
intenta transformar as cousas?.
Este último é o socialismo do
goberno reformista.
A seguinte conferencia do
día correu a cargo de Salvador
Cruz Artacho, Catedrático en
Historia Contemporánea pola
Universidade de Jaen, co tema:
“El socialismo español ante la
cuestión agraria: teoría y praxis
de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra de la
UGT”. Neste relatorio, Artacho,
fixo un repaso dende un primeiro momento no que o socialismo
non presta moita atención aos
traballadores do agro, pola súa
vinculación coa dereita e a dificultade por mellorar a vida dun
campesiñado que parten dun
gran déficit, ata a súa inclusión
no socialismo como unha das
federacións máis fortes do
mesmo, chegando a impor
algunhas das liñas de actuación
dos socialistas no Goberno,
como vai ser a “Reforma agraria”, a lei de termos municipais, a
lei de xurados mixtos do traballo
rural, a lei de laboreo forzoso, a
lei de colocación obrera, ou o
decreto de intensificación de cul-
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tivos. A política a través dos partidos era unha das poucas formas que tiñan os campesiños
de enfrontarse ao caciquismo,
así como o PSOE necesitaba
dos traballadores do campo
para facerse cos concellos, e
dende alí co Goberno.
Proseguiu Artacho expondo a
creación e historia da FTT, para
finalmente narrar como o novo
goberno de dereitas tirou por
terra todas estas reformas, creando comisións obreiras controladas e anulando as leis, de tal
maneira que os pequenos agricultores acabaron en mans de
asociacións católicas e conservadoras que logo estarían vinculadas ao franquismo.
A derradeira conferencia do
día foi exposta por Rogelio Pérez
Poza, Secretario e Historiador da
Fundación Luís Tilve, que falou da
“Renovación educativa na II
República” –un resume do relatorio é a base do artigo que o
mesmo autor publica neste
número de Claridade-.
O último día do curso dedicouse á prantexar e difundir o proxecto de investigación do “Diccionario
Biográfico del Socialismo”, así
Enrique Bernad Royo, Doutor de
Historia Contemporánea da
Universidade de Zaragoza e
investigador do proxecto na
comunidade de Aragón, fixo un
percorrido por “El Socialismo en
Aragón: estado de la cuestión”,
dende a súa aparición cos tipógrafos e carpinteiros en Zaragoza
e a chegada da industria, ata o
alzamento.
A este relatorio seguiu o de
Cecilia
Gutiérrez
Lázaro,

Directora do Curso, Investigadora
do proxecto en Cantabria e autora dos estudos sobre o movemento obreiro socialista en dita
comunidade, quen fixo, precisamente, unha exposición sobre a
historia do socialismo nesa rexión,
centrándose na figura dun dos
seus principais protagonistas,
Antonio Ramos González, o que
da mostras de que sempre hai
unha persoa que vertebra a historia das Agrupacións Socialistas.
Gutiérrez destacou ademais a
importancia do órgano de prensa
socialista “La Voz del Pueblo”, da
“Federación Obrera Montañesa”
–adscrita á UGT- , da Agrupación
Socialista de Torrelavega, que
contaba con tantos afiliados que
acaba xerando subcomités nos
arredores, entre outro fitos destacados.
Finalmente, o curso rematou
coa presentación en profundidade do proxecto de “Diccionario
Biográfico del Socialismo...”, o
estado das investigacións, e a
páxina web que alberga a base
de datos onde se descargan as
biografías, que poderá ser consultada a través de internet, que
correu a cargo de Pedro Barruso,
Doutor en Historia, profesor titular
e un dos coordinadores, xunto a
Aurelio Martín, do proxecto.
Barruso, falou tamén das novas
fontes que están xurdindo para
abordar en profundidade a historia do socialismo, invitando aos
historiadores presentes a colaborar no proxecto e a proseguir as
moitas liñas de traballo que aínda
quedan por investigar.
As conferencias expostas
neste curso serán publicadas
pola Fundación ao longo do 2009.
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A celebración da entrega de
premios, na que é a súa terceira edición, comezou as 12
horas, coa presentación dos
mesmos,
a
cargo
do
Presidente, Jesús Mosquera
Sueiro, quen destacou o dignísimo espacio cultural no que se
desenvolveu o acto e a impor-

tancia de contribuír a afirmar e
impulsar os valores que os premios pretenden destacar, estimulando as accións positivas,
os feitos que axudan, as realizacións concretas, converténdoas en referentes positivos
para o resto da comunidade. A
continuación tomou a palabra
José Luís Fernández Celis,
Secretario Xeral de UGTOurense, quen fixo un sentido
discurso, tralo cal falou, en
representación do Concello de
Ourense, María Devesa, concelleira de benestar social.
O acto continuou coa lectura, por parte de Roxelio
Pérez Poza, da acta de deli-

beración do xurado, que estivo formado por Fernando
González Laxe, catedrático
da Universidade de A Coruña
e Presidente do Xurado; José
Antonio Gómez Gómez,
Secretario Xeral da UGT de
Galicia; Salvador Fernández
Moreda,
Presidente
da
Deputación Provincial de A
Coruña;
Álvaro
Ansias
Bacelar, Director Xeral de
Traballo da Xunta de Galicia;
Carmen Avendaño Otero,
Presidenta da Fundación
Érguete;
Rosalía
Mera
Goyenechea, Presidenta da
Fundación Paideia; Tareixa
Navaza González, periodista
da TVE-Galicia; Mª Xosé

DECEMBRO DE 2008

O 18 de xuño, no Paraninfo
do Instituto Otero Pedrayo de
Ourense, a Fundación Luís
Tilve fixo entrega dos seus
galardóns anuais: “Traballo
Digno”, “Acción Solidaria” e
“Defensa do Medio Ambiente e
dos bens comúns”, ao que acudiron numerosas personalidades.
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Rodríguez Galdo, Catedrática
da Universidade de Santiago;
Mª
Dolores
Rodríguez
Amoroso, Presidenta do
Consello da Xuventude de
Galicia; e o propio Roxelio
Pérez Poza, Secretario da
Fundación Luís Tilve.
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Unha vez coñecidos os
premiados, procedeuse a
entrega dos mesmos, que
unha vez máis tratouse
dunha escultura exclusiva do
artista Cesar Lombera, realizada en bronce fundido, con
acabado de pátina bruñida no
que aparecen unhas mans
entrelazadas sobre unha
base de granito negro de
Campolameiro.
O Premio Traballo Digno,
que foi entregado pola periodista Tareixa Navaza, recaeu
na Fundación Menela, pola
súa dedicación na atención
global das persoas con
Trastornos
do
Espectro
Autista (TEA) e as súas familias, fomentando a inserción
socio laboral das persoas con
TEA a través dos seus centros de atención e formación.
Recolleu o premio o Director
xeral da mesma, Cipriano
Jiménez, quen destacou que
o premio “vai axudarnos a
que este colectivo, as persoas con autismo e as súas
familias, sexan máis visibles
na medida en que saian dese
caixón de sastre que son os
excluídos sociais”. Ademais,
fixo referencia á ampliación
da rede de servizos que ofrece a Fundación Menela,
“desde que son nenos ata
que sexan maiores. De feito,
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en poucos anos pensamos
por en marcha unha residencia para maiores con autismo”.
O Premio Acción Solidaria,
entregado por Delia Irene
Martínez Conde, outórgase a
Cristina de la Vega Jiménez,
periodista, polo seu compromiso coas persoas que máis
sofren, apoiando dende
Galicia á Fundación “New
Light” –que recolle das calles
de Calcuta ás nenas obrigadas a prostituírse e aos nenos
vendidos ás redes de escravitude, coa intención de darlles
unha nova vida e un futuro
mellor-, a través de actos
benéficos co fin de recadar
fondos para dita Fundación,
así como mediante diversos
proxectos solidarios. Cristina
é ademais autora do libro
“Veinte historias de amor y un
canto a la esperanza”, cuxos
beneficios son destinados
aos fogares para fillos de
prostitutas de Kalighat. Ao
recoller o premio, Cristina de
la Vega, agradeceu o apoio
dos “que me soportan económica y anímicamente”, e
recordou a un neno de
Calcuta “que tantas veces
durmió en mi colo y no pudimos salvarlo, pues fue vendido a redes de tráfico sexual
infantil”. Por último, quixo
compartir o galardón “con
aquellos que creen que cada
niño es una esperanza”.
Finalmente, o Premio
Defensa do medio ambiente e
dos bens comúns, do que fixo
entrega José Luís Fernández
Célis, foi para Francisco Díaz-

Fierros Viqueira, catedrático da
USC, polo seu destacado traballo no medio rural galego,
conxugando a actividade agrícola e gandeira coa protección
do medio ambiente, concienciando aos traballadores do
campo da compatibilidade
entre ambas prácticas. Con
esta finalidade produciu e coordinou numerosos traballos,
seminarios, artigos, conferencias, libros..., nos que aborda
cuestións como os problemas
do cambio climático, os incendios forestais, a climatoloxía, a
erosión, os recursos agrarios, a
contaminación das augas subterráneas e un longo etcétera,
sempre dende a óptica galega,
pero cunha repercusión nacional e incluso internacional.
Díaz-Fierros, se referiu, ao
recoller o premio, á gran evolución da conciencia medioambiental en apenas 30 anos e
propuxo unha conferencia de
consenso “para que os problemas medioambientais se solucionen co diálogo de todos”,
resaltando tamén que “o medio
ambiente esixe a xenerosidade
de todos”.
O acto rematou cunhas
verbas do Director Xeral de
Traballo da Xunta de Galicia,
Álvaro Ansias Bacelar, e do
Secretario Xeral de UGTGalicia, José Antonio Gómez
Gómez, que destacou a
importancia dos valores
representados nos premios e
o risco de que estes sexan
esquecidos nun mundo globalizado no que cada día
máis se restrinxen os dereitos
dos traballadores, tan duramente gañados.
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Conferencia: As misións pedagóxicas, en
Pontevedra
Organizada pola Fundación
Luís Tilve, o día 19 de setembro,
nos locais do Café Moderno de
Pontevedra, o Catedrático da
Facultade de Ciencias da
Educación da Universidade de
Santiago, Uxío Otero Urtaza, pronunciou unha conferencia en relación á importante iniciativa da II
República que supuxo o Padroado
das Misións Pedagóxicas no eido
do impulso da cultura popular.

En canto ó conferenciante, o
Secretario da Fundación resaltou
o seu compromiso coa educación
dende a súa época de estudante,
os seus traballos realizados en
torno ó ensino na II República e,
moi particularmente, no relativo ás
Misións Pedagóxicas. Por isto foi
designado
Comisario
da
Exposición que sobre as Misións
organizou o Ministerio de
Educación, inaugurada en
Madrid, e que recorreu España
durante meses. Así mesmo fixo
mención da vinculación familiar
de Uxío ós movementos políticos
e sociais progresistas, pois o seu
avó, Eugenio Urtaza, foi
Presidente da Agrupación
Socialista de Pontevedra ata a
súa vinculación o movemento
que optou pola terceira internacional, sendo unha persoa moi destacada nos movementos sociais
dos anos 30 e na mesma clandestinidade posterior á guerra, feitos polo que sufriu a represión.

Uxío expuxo a través de imaxes o que significou o proxecto
das Misións Pedagóxicas para a
poboación, sobre todo rural, ó
marxe de tódolos circuítos culturais, a chegada de importantes
intelectuais da época ós lugares
máis remotos de España poñéndose ó fronte das actuacións do
Padroado promovendo bibliotecas populares (en número de
5.522) e realizando sesións cinematográficas, audicións radiofónicas, representacións teatrais,
exposicións de obras de arte,
museos circulantes, etc. Todo esto
unido a actividade que se estaba a
desenvolver por parte dos mestres que se vincularon tamén ás
accións das Misións e xogaron un
determinante papel cultural, ademais do especificamente docente.
O conferenciante analizou a
personalidade de moitos dos
homes representativos das
Misións e se detivo particularmente no papel xogado polas Misións
Pedagóxicas en Galicia, que chegaron a moitos pobos e lugares
da costa e do interior.
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Realizou a presentación do
acto e do conferenciante o
Secretario da Fundación Luís
Tilve, Roxelio Pérez Poza, que
resaltou a importante reforma
educativa da República, que non
foi unicamente produto da eclosión do momento político e dunha
xeración, senón que se foi fraguando ó longo dos anos, a partir
da necesidade constatada polo
movemento liberal de formar á
poboación para avanzar na
modernización do país, pasando
pola fe na cultura do krausismo,
así como os intentos dos homes
da
Institución
Libre
de
Enseñanza, dos socialistas e dos
anarquistas de crear unha cultura
e un sistema educativo alternativos. A confluencia dos institucionalistas e dos socialistas fixo posible a elaboración dun proxecto de
“escola pública”, que levou á práctica á República e que, co duro
paréntese do ensino estatal e
nacional católico do franquismo,
aínda está desenvolvéndose

hoxe, nunha liña aberta polas
resolucións dos Congresos de
UGT e do PSOE dos anos 20.
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Foro Claridade:
A economía galega, en
Lugo

216
Coa finalidade de facer o máis
dinámico posíbel o debate e abordar os diferentes aspectos cambiantes do momento actual da
economía, a Fundación Luís
Tilve, no marco do seu “Foro
Claridade”, organizou unha mesa
redonda en Lugo, o día 24 de
setembro, ás 19:30 horas, na
Galería Sargadelos, para abordar
máis directamente “A globalización e a economía produtiva galega”.
A actual situación da economía mundial e a repercusión que
os procesos económicos teñen
no conxunto da economía e por
ende nas estruturas produtivas
españolas e galega, en particular,
así como o seu reflexo no marco
laboral e nos salarios dos traballa-

dores foron o motivo de que a
Fundación Luís Tilve dedicara
dous números da revista
“Claridade”
a
tratar
o
“Crecemento económico e os
dereitos” (xaneiro de 2007) e “A
economía produtiva galega hoxe”
(maio de 2008). Coa intención de
afondar neses temas e exporllos
a cidadanía dunha forma máis
directa e participativa, podendo
coñecer de primeira man as súas
opinións e contestar as súas dúbidas, celebrouse a citada mesa
redonda, que contou coa participación de Francisco Sineiro
García, profesor de Economía,
socioloxía e política agraria e de
xestión e organización de empresas na Escola Técnica Superior
de Enxeñeiros Agrónomos de
Lugo, e autor de numerosos estu-

dios sobre a industria agroalimentaria galega; Ramón Núñez
Gamallo, profesor da Facultade
de Ciencias Económicas de A
Coruña e autor de diversas publicacións sobre a economía española, o comercio intraindustrial
español no marco da Unión
Europea e de América Latina, ou
a política pesqueira, entre outros;
e Manuel Barbeitos Alcántara,
economista, que ten publicados
traballos sobre a economía na
UE, a economía galega, o mercado de capitais, ou as políticas de
emprego, ademais de ser membro do Consello de Redacción da
revista “Claridade”.
A mesa e o debate posterior
estiveron moderados e foron presentados polo secretario da
Fundación, Roxelio Pérez Poza.
Neles abordáronse os déficits da
economía e a industria galega,
como a falta dunhas boas infraestruturas que vertebren todo o territorio galego e non só a franxa
atlántica, unindo este coa meseta,
de tal maneira que se lle faga fronte a “periferia galega”. Tamén se
falou da necesidade de solo
industrial, duns portos fortes, e de
acabar cos localismos políticos,
que durante anos abocaron a
Galicia a multiplicar os seus esforzos sen ningunha planificación,
afondando no “minifundismo”
galego que tan poucos réditos
trae para o conxunto dos cidadáns. A economía global, a crise e
a súa incidencia en Galicia foi
outro dos temas tratados, así
como os problemas agrarios e da
industria láctea galega, entre
outros moitos, que foron formulados polos propios asistentes, moi
interesados, polo que se puido
ver, nesta temática.
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Foro Claridade:
Pobreza e exclusión
social, en Pontevedra

Entre as temáticas de actualidade que pretende abordar a
Fundación Luís Tilve, encóntrase
o da pobreza e a exclusión
social, que aínda que pareza
algo afastado da nosa realidade,
está moi presente como demostran as derradeiras estatísticas
feitas en Galicia, as cales descobren un índice de pobres a ter
moi conta, así como dúas pobre-

zas moi distintas entre si, a rural
e a urbana. Precisamente a primeira delas pasa desapercibida,
xa que o traballo no campo
axuda a paliar os problemas da
fame e de subsistencia, pero
ocultan ingresos por debaixo dos
300 € en moitos núcleos familiares. Polo outro lado estaría un
pobreza urbana máis relacionada coa exclusión social, vagabundos, drogadictos, etc. Coa
intención de tratar todos estes
asuntos e aportar aos asistentes
unha visión directa do mesmo,
contouse coa participación de
Margarita Castejón, concelleira
delegada da area de benestar
social, educación e vivenda do
Concello de Pontevedra, quen
prantexou os principais problemas que se atopan na cidade en
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O mércores 1 de outubro do
2008, ás 20 horas, no Centro
Cultural de Caixa Galicia de
Pontevedra, punto de encontro xa
habitual nas actividades que leva
a cabo a Fundación na capital
pontevedresa, celebrouse unha
nova mesa redonda do Foro
Claridade que tratou a problemática: “Pobreza e exclusión social”.

relación coa exclusión social, así
como as medidas que estaba
tomando ao respecto o goberno
municipal, prestando especial
atención ao colectivo xitano.
Tamén estiveron presentes Silvia
Fernández Fuentes e María
López Correa, técnicas de
Érguete-integración, que expuseron os medios a través dos
cales dito colectivo está afrontando o problema da exclusión
social de colectivos como o de
toxicómanos, o de exreclusos,
ou o da prostitución, buscando a
maneira de reintegralos á sociedade mediante programas de
inserción laboral (plans de formación, programa incorpora, ciber
emprego, empresas de inserción
laboral, programas de migrantes,
e un longo etcétera que perseguen evitar as trabas que estes
colectivos teñen á hora da súa
reinserción). Unha vez tratadas
as problemáticas e solucións da
situación galega, a través da
visión da administración e dunha
entidade cidadán, tomou a palabra a avogada francesa Claire
Trichot, Presidenta da asociación
“Cen por Cen Mamá” –na súa
tradución ao galego-, unha ONG
que proporciona toda a axuda
necesaria a un colectivo repudiado ou esquecido en Marrocos,
como é o das nais solteiras en
estado de xestación, así como
aos nenos abandonados na rúa.
Tras este exemplo foráneo, falou
Manuel Barbeitos, economista e
membro do Consello de redacción de “Claridade”, quen aportou un contexto xeral da problemática tratada, dando a continuación paso a un debate entre
os poñentes e os asistentes.
Cerrou o acto Roxelio Pérez
Poza, Secretario da Fundación.
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Foro Claridade:
A economía galega, en
Pontevedra
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Seguindo coas conferencias do Foro Claridade, celebrouse no lo local da Obra
Social de Caixa Galicia en
Pontevedra, o día 8 de outubro ás 20 horas, unha nova
mesa redonda, que levou por
título “A economía galega no
momento actual”.
Ao igual que se fixera en
Lugo capital, e dada a boa
acollida do tema naquela
cidade, o Foro Claridade
seguiu a súa andadura na
capital pontevedresa abordando de novo a economía
galega, pero nesta ocasión
aos poñentes Ramón Núñez
Gamallo e Manuel Barbeitos,
sumouse Marcelino Otero

López, economista, conselleiro delegado do grupo empresarial Netaccede S.A. e membro da xunta directiva do Club
Financieiro de Vigo.
A mesa e posterior debate,
presentada e moderada por
Roxelio Pérez, abordou os
déficits e necesidades da
economía galega, así como
os problemas aos que esta se
enfronta e algunhas posíbeis
claves para superar a crise
financeira. Namentres que
Manuel Barbeitos mostrou
unha situación caótica por
causa da desregularización
da economía global, na que
Galicia pouco pode facer,
inmersa nun mercado global

que non controla ningún país
e moito menos unha rexión
autonómica, Marcelino Otero,
quixo ofrecer unha visión
máis optimista, apoiándose
na idea de que está vendéndose unha imaxe da situación
demasiado
catastrofista,
cando precisamente un dos
problemas é o da falta de
confianza por parte dos consumidores e da banca, que
aínda que a situación non é
boa, xa ten estado peor noutras crises que tamén se
superaron, e presentou datos
que confirman que Galicia
parte dende unha situación
que ben aproveitada pode dar
bos resultados, polo que hai
que aproveitar o feito de ter a
xeración mellor preparada da
nosa historia, con contactos
noutros países a través da
nosa emigración, o que pode
ser un bo punto de arranque.
Tamén incidiu na importancia
da eurorexión Galica-Norte
de Portugal, á que lle hai que
dar máis xogo, pois supón
ademais un enorme número
de poboación. Pola súa parte,
Ramón Núñez, afirmou que
se ben a culpa é fundamentalmente dos especuladores e
da desregularización, tampouco hai que esquecer a
nosa parte de culpa como
consumidores globais, xa que
aproveitando a existencia dun
diñeiro barato se caeu na
avaricia e nun consumo irresponsábel, cun endebedamento moi alto; así como incidiu
tamén nunha visión optimista,
xa que o momento actual non
se trata máis que doutro ciclo
económico que chega ao seu
fin, co cal se iniciará un novo.
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Publicación da unidade didáctica:
“Enerxías alternativas”
Debido á constante e necesaria preocupación polo coidado,
conservación e desenvolvemento
sostible do medio ambiente, a
Fundación Luís Tilve viu a necesidade de realizar unha unidade
didáctica, cuxos contidos se
baseen na importancia da aparición de novos medios de xeración
de enerxías renovables, así como
nas consecuencias ambientais
que ten a produción das enerxías
convencionais.

Con esta finalidade Ana
Couselo Muradas, realizou
unha entretida unidade didáctica para que os alumnos entendan a necesidade de desenvolver tecnoloxías que reduzan ao
máximo as consecuencias
medioambientais, introducíndoos na repercusión ambiental da
produción de enerxía a escala
masiva e nas diferentes técnicas da produción dos distintos
tipos de enerxías.
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Historia, memoria y futuro. Nicolás
Redondo (1927-2007)
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Antonio García Santesmases
e profesor de filosofía política
dá UNED, e escribiu este libro
con motivo dá Homenaxe a
Nicolás Redondo ou cumprir
vos oitenta anos. Ou libro é ou
resultado de varias entrevistas, precedidas de trinta anotacións introdutorias, que serven de marco as oitenta e
cinco preguntas que ou autor
formula ou seu entrevistado,
referidas a tres grandes períodos: 1927/1962, 1962/1986 e
1986/2007. Destacan as 125
fotografías, moitas delas inéditas, procedentes de diversos
fondos que custodia a
Fundación Longo Cabaleiro.
Finaliza cunha selección de
trinta e unha conferencias pronunciadas
por
Nicolás
Redondo entre vos anos 1995

e 2007, así como un apéndice
cronolóxico (1927-2007), e
unha ampla referencia bibliográfica.
Dende a mirada do neno,
do sindicalista, do socialista
comprometido, entrevistador
e entrevistado fan un percorrido rigoroso e ameno, polos
inicios dá guerra civil, a ditadura, ou exilio, a guerra mundial, as organizacións socialistas non interior, ou cárcere,
a conquista dás liberdades, a
transición democrática, ou
presente.... Son vos retallos
dá intensa vida dun loitador
coherente e honesto, coa
lucidez que nace dunha experiencia vital ou límite, en circunstancias moitas veces
extraordinarias. Mais tamén

Antonio García Santesmases.
Edita: Fundación Largo Caballero.

estamos diante dun libro de
historia, de historia viva, con
datos e información bibliográfica de notable interese para
coñecer ou comprender
mellor ou que sucedeu en
España nos últimos 75 anos.
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UN LIBRO PARA COÑECER MELLOR A GALICIA ACTUAL

Señores de Galicia

Nunha inmersión xornalís-

tica en profundidade, Julián
Rodríguez arma de vimbios
biográficos esa cesta de discreción que tan ben souberon
levar os grandes empresarios
galegos: Ortega, Mera, Jove,
Domínguez,
Fernández
Tapias,
Arias,
Collazo,
Tojeiro, Vázquez Raña, Rei,
Fernández de Sousa, Calvo,
Silveira, Campo, Loureda...
Apelidos que son xa sinónimo
de diñeiro. Ningún dos multimillonarios que forxaron a
súa fortuna nos últimos trinta
anos ou que herdaron imperios pasa no bico dos pés
polas páxinas dunha obra
cuxo autor, xornalista especializado en economía, presenta como un vibrante relato
que despexará moitas incógnitas.
A deles é unha historia de
éxito que combina momentos

Julián Rodríguez
La Esfera de los Libros. 2008

221
amargos con edulcoradas
vitorias, vínculos familiares
inquebrantables con sagas
rotas e enfrontadas, moi
pouco ruído e moito, moitísimo diñeiro. Son os Señores
de Galicia.
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¿Por que non callou realmente a compra de Unión
FENOSA desde Galicia fronte
á opción de Florentino
Pérez? ¿Cal foi a implicación
dos grandes navieiros vigueses na crise do Prestige?
¿Até cando serán inimigas
íntimas as dúas Caixas
autóctonas? ¿Como será o
futuro de Inditex sen Amancio
Ortega pero coa súa filla
Marta á fronte? ¿Quen son as
damas do diñeiro? ¿E os
amos do ladrillo? ¿Que
razóns ocultan irmáns que se
converteron
en
feroces
rivais? ¿Até onde chegan os
poderes do rei do xogo? ¿Cal
é a historia secreta do lobby
da emigración? ¿Onde invisten o seu diñeiro as fortunas
galaicas? ¿Por que é rendible
para eles o silencio?
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A esforzada conquista da
Autonomía, 1979 – 1981
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Non é frecuente entre os
políticos galegos en activo a
publicación de libros para
expoñer polo miúdo as dificultades, as claves e os detalles
que rodean os acontecementos políticos mais relevantes.
Por eso e de agradecer o traballo de Ceferino Díaz publicado por Galaxia baixo o título de “A esforzada conquista
da Autonomía, 1979–1981”.
O autor, testemuña excepcional dos feitos que describe
con rigor, e persoa dunha
ampla experiencia política:
Licenciado
en
Ciencias
Económicas e Empresariais
pola
Universidade
de
Santiago, foi Secretario de
Relacións Políticas (1.979 –
1.980) e Vicesecretario Xeral
(1.980 – 1.982) do PSdeGPSOE. Entre 1.973 e 2.000 foi
profesor na Facultade de
Ciencias Económicas da
USC, traballo que partillou
coa actividade política como
Deputado no Parlamento
Galego (1.981 – 1.997).

Dende o ano 2.000 e
Parlamentario no Congreso
dos Deputados. Membro destacado da corrente galeguista
do socialismo, tivo un papel
relevante no recoñecemento
de Galicia como “nacionalidade histórica” no Estado das
Autonomías.
No limiar que escribe
Emilio Pérez Touriño sinala
entre outras cousas, que certamente, este libro quere reivindicar o papel xogado polos
socialistas galegos no complexo, difícil e dilatado proceso de conquista do autogoberno de Galicia. E unha reivindicación xusta, que transcende as conviccións persoais e o longo compromiso do
autor co socialismo democrático e galeguista”.
Na súa nota de presentación, sinala Alfonso Guerra
que o lector do libro de
Ceferino Díaz poderá comprobar que o autor non quixo
ocultar nada do que sabe, e

Ceferino Díaz
Editorial Galaxia

incluso do que opina, o que
permite pensar que estamos
perante un libro proveitoso
para coñecer como foi a historia do Estatuto de Autonomía
de Galicia en vigor, e útil para
entender que está sucedendo
coa reforma do texto.
E de agradecer a decisión
de Ceferino Díaz de legar a
Fundación Luís Tilve a custodia dos documentos que serviron de base para a elaboración do libro, que deste xeito
quedan a disposición dos
cidadáns interesados, e sobre
todo dos estudiosos e investigadores.

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

13:49

Página 223





................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
Desexo subscribirme á revista CLARIDADE
Subscrición anual: 3 número ao ano ................................................. 15 euros
Nome:
Domicilio:
Poboación:
C.P.:
Telf.:

Provincia:
Correo-E:

Banco/Caixa:
Dirección:
Poboación:
Código Conta Cliente (CCC), 20 díxitos:

DOMICIALIZACIÓN BANCARIA
Sucursal:
Provincia:
Sinatura

............................................., a ........... de .................................. de 200......

2008_CL_Dec:Maquetación 1

15/12/2008

13:49

Página 224

