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Os once números, máis un
extraordinario, editados ata o
momento están dispoñibles para
consulta e reprodución das persoas interesadas na páxina web da
Fundación Luís Tilve, e saíron
publicados grazas á colaboración
desinteresada e altruísta de profesores e profesoras ilustres, profesionais destacados e persoas con
coñecemento e experiencia nas
múltiples materias tratadas. A
todas estas persoas que compartiron co consello de dirección da
revista o obxectivo de aportar
ideas claras sobre algúns dos
principais problemas do país,
querémoslles dar as grazas dun
xeito moi especial, porque sen a
súa colaboración a Revista CLARIDADE no existiría. Compre

recordar que a publicidade nesta
revista, sempre estivo e está
vedada para determinado tipo de
anuncios, polo que temos que
agradecer moi especialmente
tamén a colaboración recibida
dalgunhas institucións públicas
que se anunciaron nestas páxinas, axudando así a financiar a
edición dos sucesivos números
publicados. Dito isto, compre
informar ós nosos lectores que, a
partir de vindeiro ano 2012, CLARIDADE sairá a luz, previsiblemente cun novo formato de
17x24 cms.
Co tema central de “TRABALLO E CONSUMO”, a través das
páxinas deste novo número da
revista, queremos chamar a atención sobre un tema importante e
sen embargo pouco tido en conta,
case esquecido: o consumo, os
consumidores, e os abusos e
manipulacións que sufrimos
todos en moitas ocasións, vítimas
con demasiada frecuencia de
abusos intolerables. Partimos dun
feito evidente, que as clases traballadoras estamos en risco permanente de sufrir unha dobre
explotación: como produtores de
bens e servizos, e como consumidores e usuarios. Se xusto é
defender os nosos dereitos como
traballadores, moi singularmente
no concernente a unha retribución digna e suficiente polo noso

traballo, igual sucede cos nosos
dereitos como consumidores e
usuarios fronte ós prezos excesivos, á especulación, ó abuso ou á
exclusión de bens e servizos
esenciais.
A economía de mercado na
que estamos inmersos, tende a
considerar ás persoas como
unha mercadoría máis, suxeita
ás leis da oferta e da demanda,
tanto na súa dimensión de individuo produtor de bens e servizos, como na de consumidor e
usuario. Por iso é preciso recordar que as persoas non somos
unha mercancía máis, temos
dereitos que é preciso respectar sempre, e ordenar a convivencia e as relacións económicas conforme a isto. A afirmación de que a eficiencia na xestión económica, a capacidade
para competir, medrar e crear
emprego, esixe limitar os dereitos das persoas, é unha afirmación interesada e falsa, fronte á
que compre non quedar calados nunca, aínda que, de forma
igualmente interesada e tendenciosa, nos recorden unha e
outra a crise que nos ameaza.
Así, neste número da revista contamos coa colaboración
de dous habituais nas súas
páxinas como son Xesús
Mosquera Sueiro e Manuel
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omo consecuencia da crise que
se nos vai amosando a todos sen excepción,
corren tempos difíciles para
os medios de comunicación
en xeral, e máis se cabe para
publicacións como CLARIDADE, que non se editan con
ánimo de lucro, e que sempre
teñen máis cousas que contar
que medios para poder facelo. Aínda así, certo que con
algo de retraso polo que pedimos desculpas, este novo
número da revista sae á luz.
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Barbeitos Alcántara, con traballos sobre sindicalismo e consumo, mais tamén traballos de
especialistas noutras materias
concretas relacionadas co consumo, como é o caso de María
Xesús Castro Velo, Licenciada
en DEA e Técnica de
Consumo, e un traballo de
ATTAC Madrid, sobre a Renda
Básica de Cidadanía.
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A Fundación para Defensa
do Consumidor (FUNDECO),
impulsada por UGT, aporta un
artigo que, baixo o título
“Traballadores e traballadoras
intelixentes, consumidores activos” desenvolve a idea de que
temos o dereito, pero tamén a
obriga, de seren consumidores
conscentes. Sobre a problemática do consumo relacionada cos
alimentos e a agricultura, escriben Xacobo Feijoo Lamas,
Enxeñeiro
Consultor
en
Desenvolvemento Rural; Olaia
González Abalo, periodista; e J.
Ignacio Antonio
Senovilla
Secretario de Agricultura da
UPA.
Os préstamos, as hipotecas,
os servizos bancarios, son hoxe
un dos principais problemas e
preocupacións das familias
españolas e do conxunto do
país. Tratan sobre este tema os
traballos de Amalia Ubeira
Pérez, economista; María
Queixas Mañana, Coordinadora de ADICAE Galicia; e
Xavier Castro Rodríguez,
Diplomado en Ciencias Empresariais e Empregado de Banca.
Polo que respecta a un sector tan importante como o enerxético escriben Miguel López

Crespo, Secretario Xeral da
Unión de Consumidores de
Galicia (UCGA); Rosa María
Regueiro Ferreira, Doutora en
Economía e Profesora de
Economía Aplicada; e Carlos
Bravo Villa, responsable de
enerxía de GREENPEACE.
Na sección de “FORO”, ofrecemos a entrevista realizada a
Fabio Gándara Pumar, portavoz
de ¡Democracia Real Ya!, e un
traballo de Mª Carmen Brea
Iglesias, Secretaria de Servizos
Sociais e Política de Igualdade.
En “PÁXINAS DA MEMORIA”,
contamos cun importante traballo sobre a Xeografía da
Represión en Galicia, do que é
autor Dionisio Pereira González,
Economista e Historiador.
Tamén un traballo da historiadora Rocío Botana Iglesias sobre a
emigración galega.
Para finalizar e como é habitual, Guillerme Pérez Agulla,
Director do Arquivo e de
Biblioteca da Fundación Luís
Tilve, infórmanos sobre as actividades da Fundación ó longo
dos últimos meses.
Non queremos rematar esta
breve nota de presentación sen
mencionar ás organizacións de
consumidores e usuarios pola
súa importancia na defensa dos
seus intereses específicos, polo
seu traballo de denuncia e esixencia ós poderes públicos, e
de formación e información á
propia cidadanía. O traballo
pendente é moito e importante,
e esixe un compromiso por
parte da Xunta de Galicia e os
Concellos das principais cidades, que vaia máis alá de for-

malidades case tan só estéticas, para implicarse a fondo na
problemática relacionada co
consumo e cos consumidores.
Faise preciso igualmente un
maior compromiso e implicación dos medios de comunicación. Os problemas derivados
do consumo e dos consumidores están practicamente ausentes dos diarios galegos, das
radios (salvo algunha honrosa
excepción), e da TVG. Igual
sucede cos periódicos de difusión estatal. A entrevista habitual con motivo das Rebaixas
ou das Festas do Nadal para
solicitar e ofrecer os consellos
dalgunha organización de consumidores, semella máis unha
invitación á compra que unha
preocupación verdadeira polo
tema do consumo. Con algunha excepción meritoria como
dicimos, os silencios fronte ós
graves e vellos problemas existentes en relación, por exemplo,
coa vivenda, cos servizos financeiros, coa subministración
enerxética, co transporte, con
moitos servizos públicos, etc.,
son clamorosos, tendo moito
que ver con iso, seguramente, a
dependencia da publicidade
que sofren a maioría dos
medios de comunicación.
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Esta situación non so afecta por si mesma as familias
galegas con menores rendas
senón que polas propias
características da economía
galega repercute na maioría
da sociedade que, agás os
sectores de rendas mais altas
–que son minoría-, pasa por
unha conxuntura económica
difícil. Unha situación que
esixe un esforzo mais o movemento sindical quen, como se
subliña en SINDICALISMO
PARA TRABALLADORS E
CONSUMIDORES, non debe
orientarse en exclusiva a incidir na dimensión do traballador
como productor senón tamén
na súa faceta de consumidor e
usuario.

O elevado desemprego e o
intenso nivel de endebedamento
das familias galegas provocan
unha caída de consumo privado
que, dado o elevado peso que ten
ese compoñente, arrastra consigo a demanda agregada freando
o crecemento da economía galega. O consumo privado, como se
reflicte no artigo O CONSUMO
PRIVADO EN GALICIA: UNHA
PERSPECTIVA MACROECONÓMICA é un dos principais compoñentes da demanda agregada
galega e como tal a súa caída
arrastrou consigo o daquela. O
mesmo tempo se observa, tal e
como se recolle en O CAMBIO
DE MENTALIDADE NAS PAUTAS DE CONSUMO que con a
crise, e como sucede sempre nos
cambios de conxuntura económica, prodúcese unha cambio de
mentalidade nas pautas de consumo das familias variable segundo as respectivas rendas. E si a
conxuntura actual ten efectos tan
negativos sobre o principal compoñente da macroeconomía das
familias, como é o consumo, quizás haxa que subliñar como se fai
no artigo RENDA BASICA DE
CIDADANIA, CRISE E CONSUMO que vai sendo hora de que os
poderes públicos garanten que
calquera cidadán poda dispor
duns ingresos mínimos tal que lle
permitan cubrir as necesidades
más básicas.

Aínda que tódolos compoñentes do consumo teñen a
súa importancia son os alimentos, como reflicten as
diferentes enquisas, quen
absorbe un dos maiores gastos. Uns alimentos que nos
derradeiros tempos, e como
se subliña en OS ALIMENTOS
COMO
NEGOCIO
ESPECULATIVO, non escapan ás prácticas especulativas dos grandes fondos con
efectos terribles sobre as
poboacións mais débiles. Uns
alimentos cuxa comercialización moitas veces é víctima
de vendedores e compradores que como se explica en
AUGAS REVOLTAS NAS
RIAS GALEGAS ben utilizan
prácticas –furtivismo e fraude- que deberan estar erradicadas polas autoridades
públicas ben teñen comportamentos e conductas, véxase
CRONICA DUNHA CRISE
ANUNCIADA, de longa tradición que provocan periódicos
e repetidos efectos perversos
na comercialización de determinados alimentos.
“Aqueles barros trouxeron
estes lodos”. O fomento frenético do crédito se ben disparou o
consumo das familias axudando a medrala demanda e con
elo favorecendo o crecemento
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n dos sectores
mais
castigado
pola actual crise
económica é o dos “consumidores”, en especial os de rendas mais baixas que coinciden
con as clases traballadoras en
particular, e as clases populares
en xeral. O desemprego, os
baixos salarios e as cativas rendas, o peso das débedas hipotecarias, a suba incontrolada
dos prezos nos principais bens
de consumo e servicios básicos....colocan a moitas familias
galegas nunha situación límite.
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económico, tamén supuxo un
excesivo nivel de endebedamento das familias tal que o
risco fíxose moi elevado si,
como así sucedeu, se producía
unha caída do emprego. De
esta forma, e como se explica
en AS HIPOTECAS COMO
CASTIGO AS FAMILIAS, o que
fora beneficioso –o fácil acceso
ó crédito- converteuse para
moitas familias nun castigo o
verse agora incapacitadas para
facer fronte as obrigas contraídas. Situación que para moitos,
HIPOTECAS E SOBREENDEBEDAMENTO: POR UNHA
SOLUCIÓN XUSTA, esixe
unha intervención decidida dos
poderes públicos tal que libere
as familias hipotecadas dunha
dobre condena: quedar sen a
vivenda e seguir endebedados.

vez si e outra tamén, contradí
estas teses como se explica en
A LIBERALIZACIÓN DOS
SERVICIOS E O CONSUMIDOR. As familias, e tamén as
pequenas empresas, os comercios.... comproban como os
beneficios prometidos con a
liberalización de servicios básicos, tal que o subministro eléctrico, non son tales: A ELECTRICIDADE E OUTRAS HISTORIAS
SOBRE
A
LIBERALIZACIÓN, o non producir nin mellores nin mais
baratos servicios. Esta realidade empírica nos leva a pensar
que, velaí TRAZOS DEFINITORIOS
DO
CONSUMO
ENERXÉTICO ACTUAL, quizás compra revisar os actuais
sistemas de subministro dalgúns consumos básicos.

TRABALLADORES E TRABALLADORES INTELIXENTES, CONSUMIDORES ACTIVOS plantexa a necesidade, e
tamén a obriga cara anós, aos
nosos e ao conxunto da sociedade, de consumir pero sabendo e esixindo o que consumimos. Non debemos esquecer
que no fenómeno de disparo da
débeda privada, os bancos desempeñaron tamén un papel
serodio, velaí O CREDITO E CO
CONSUMO, favorecendo deica
extremos suicidas o endebedamento das familias e colocándose eles mesmos en situacións
próximas a insolvencia.

Aínda que a realidade cotián
ofrécenos numerosos casos
que posibilitan unha reflexión e
un debate de relevancia, traemos os nosos lectores tres feitos
que coidamos merecían ser
obxecto dunha certa atención.
Independentemente da opinión
que cada quen poida ter resulta
innegable que o movemento
chamado 15-M tivo un notable
impacto tanto na sociedade
como, moi especialmente, entre
a clase política estatal. Por ese
razón, e co gallo de facilitar un
mellor coñecemento dese
movemento abrimos as nosas
páxinas, 0 15 M: ENTREVISTA,
a un dos seus portavoces cualificados. A enerxía nuclear é
sempre polémica entre outras
razóns por que os riscos que
supón son reais, algo que periodicamente se confirma, AS
CONSECUENCIAS DO ACCI-

As teses neoliberais defenden que con a liberalización e a
competencia mellora a oferta
dos servicios: a mais oferta
mais e mellores servicios. A
realidade, nembargantes, unha

DENTE NUCLEAR DE FUKUSHIMA, polo que parece necesario que os cidadáns sexamos
coñecedores desa realidade.
Como tamén debemos coñecer
e reflexionar sobre, tal e como
se reflicte en O CASO DSK O
DESCUBERTO, como determinados comportamentos de altos
responsables políticos, independentemente das resolucións
xudiciais e das “presuncións de
inocencia”, parecen estar moi
lonxe do que se espera de persoas que se reclaman de ideas
democráticas e progresistas.
Cabe agardar, finalmente,
que algún día non moi lonxano
a tódalas víctimas da barbarie
franquista lles sexan restituídos
o seu honor e a súa dignidade,
recoñecida a súa defensa da
legalidade democrática e os
valores cívicos ó tempo que a
súa condición de “víctimas”. De
víctimas tanto da represión,
velaí ALGUNHAS NOTAS
SOBRE A XEOGRAFIA DA
REPRESIÓN EN GALICIA,
como dun tratamento ignominioso non só polos vencedores
da terrible guerra civil senón
tamén por aqueles outros dos
que cabía esperar un comportamento totalmente distinto.
Cabe tamén que a dureza da
emigración, froito na maioría
dos casos da necesidade –e
non do “afán de aventura”- dos
galegos mais humildes, se vexa
como o que realmente é: unha
procura de mellores condicións
de vida e traballo para aqueles
que peor o están pasando
aínda a costas de “abandonar”
familia e amigos como queda
ben claro en VOUME PARA
GAÑAR A VIDA.

Sindicalismo para traballadores e
consumidores
Xesús Mosquera Sueiro

N

Sabe o traballador e a traballadora que o verdadeiro
valor do seu salario está en función do seu “poder de compra”,
e dicir, dos bens e servizos que
pode adquirir con el. Cando os
salarios non chegan para atender as necesidades básicas, a
esixencia de incrementos
salariais aumenta loxicamente.
Tamén saben os representantes sindicais, que de nada
serve conseguir un aumento do

5% se logo os prezos soben,
por exemplo, un 10%. De
maneira que se esixe con
razón, que os salarios pactados
se actualicen cando menos en
proporción semellante á subida
dos prezos de aqueles produtos considerados de primeira
necesidade, como os alimentos, o vestido, o calzado, a
vivenda, o transporte, a
enerxía, etc. A chamada “privatización dos servizos públicos”
non é outra cousa que encarecer ou diminuír a calidade da
sanidade, do ensino, ou dos
diversos servizos sociais, desequilibrando en prexuízo do traballador a relación entre
“salario-ingresos” e “gastosconsumo”.
Isto tamén o saben ben as
entidades financeiras que nos
tempos actuais impoñen as
súas políticas económicas ós
gobernos europeos, e o
español entre eles. Saben que
o beneficio capitalista globalmente considerado pasa por
producir cos menores custes
salariais, e pola contra, vender

ó máis alto prezo posible. Para
conseguilo tratan de reducir o
poder de compra real dos
salarios,
dificultando
ou
impedindo no posible, incrementos salariais na dimensión
de “produtores”, e tamén incrementando os prezos dos produtos na dimensión de “consumidores”. Para elo buscan debilitar, e se poden, suprimir a
negociación colectiva, substituíndoa por negociacións privadas e a supresión de normas
que regulen salarios ou prezos,
cousa que din, debe facer “o
mercado”, é dicir, non leis elaboradas polas autoridades públicas, senón “pola la lei da oferta
e da demanda”.
A isto chámanlle unha
economía aberta, flexible e
competitiva, aínda que os seus
resultados son alarmantes
porque a distribución da riqueza
é máis desigual cada día, os
ricos son máis ricos e os pobres
son máis pobres. A riqueza, e
con ela o poder de todo tipo,
tende a concentrarse cada vez
en menos mans, e a propia
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on resulta estraño
pero é revelador
que unha das
condicións esixidas pola señora
Merkel e a banca internacional
en relación coa reforma da
negociación colectiva en
España, fose precisamente a
de cambiar o modelo de incrementos salariais baseado no
“Índice de Prezos o Consumo
(IPC)”, por outros modelos vinculados á produtividade. Sen
pretendelo poñían así de manifesto a estreitísima relación
existente entre sindicalismo,
salarios e consumo.
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democracia se resinte cando os
poderes financeiros, especulando co paro, a pobreza e as
crises, conseguen manipular á
poboación a través do medo.

12

Sendo isto así, non deixa de
sorprender que historicamente
o esforzo e o traballo dos sindicatos se orientase case en
exclusiva a incidir na dimensión
do traballador como produtor, e
moito menos na de consumidor
e usuario. É certo que a
Seguridade Social (atención
médica, prestacións farmacéuticas, subsidios en caso de
enfermidade ou accidente,
desemprego, xubilación, etc.),
así como o ensino público e
gratuíto, e determinados servizos sociais, pasaron a ser dereitos tutelados polos estados
modernos, con participación e
seguimento das organizacións
sindicais. Mais tamén é certo
que na actualidade estes servizos están sendo sometidos a
fortes presións especulativas
encamiñadas ó seu recorte ou
privatización tentando convertelos en simples negocios sometidos ás leis do mercado. O
desafío é de enorme calado
para a clase traballadora e para
a súas organizacións, e na loita
que está en marcha os intereses capitalistas privados están
avanzando.
O grao de contestación
social e denuncia pública diante
dos problemas que actualmente padece a clase traballadora española froito da súa
explotación como consumidora
e usuaria de servizos, está
lonxe de ser o necesario, e
cabe preguntarse ate que punto

a falsa crenza de que esas son
“cousas propias das organizacións de consumidores e
usuarios” mais non dos sindicatos, pode ser unha das
causas principais desa insuficiente reacción social habida
ate agora, a pesar do calado e
gravidade dalgúns feitos.
Vexamos algúns:

O sector finaceiro e a
banca
Controla os ingresos e os
gastos de cada persoa, nun
grao superior ó do propio
Estado. Non é esaxerado dicir
que “estamos nas mans dos
bancos”. A práctica totalidade
das empresas pagan as nóminas mediante transferencia a
unha conta bancaria de cada
traballador ou traballadora. O
mesmo sucede coas pensións
dos xubilados e pensionistas,
ou coas prestacións por
desemprego. A súa vez tódolos
recibos a pagar regularmente
se fan mediante cargo na
mesma
conta
bancaria
(enerxía, auga, aluguer, cotas
de préstamos ou hipoteca,
coche, seguros, cotas sindicais,
recibos de partidos políticos,
sociedades deportivas, pagos
a canles de TV e outras subscricións, compras a prazos,
etc.) así como os pagos e compromisos adquiridos con tarxetas de crédito, as retiradas de
fondos para outros gastos, saldos dispoñibles, declaración da
renda, etc. Por todos estes
servizos o banco cobra. Canto?
Pódese afirmar que se paga o
que os propios bancos acordan

entre eles. Cobran por administrar cada conta corrente, por
facer transferencias, por cada
operación de retirada de fondos
coa tarxeta, por cada tarxeta,
etc., fai anos que deixaron de
abonar por norma xeral
comisión algunha polo saldo
dispoñible neste tipo de contas.
O banco dispón dunha información precisa sobre os ingresos e gastos, así como os gustos e afeccións de cada cliente,
do seu perfil profesional, se
está traballando ou parado,
activo ou xubilado, se é un
pagador serio e cumpridor ou
non, se é aforrador ou ten
propensión a gastar máis do
debido, etc. Mais non só dos
individuos, tamén das empresas públicas e privadas, das
sociedades diversas, dos partidos políticos, das organizacións sindicais, das diversas
administracións públicas (concellos, deputacións, consellerías, gobernos autonómicos, ministerios, e o propio
Goberno do País), dos clubs de
fútbol, dos periódicos e revistas,
etc. De todas estas entidades
coñecen os seus orzamentos e
particularidades económicas e
financeiras, débedas, préstamos, vendas, hipotecas, etc.
Nunha palabra, sábeno todo
de todos. Intercámbianse información relevante entre as
diversas entidades aínda mantendo a aparencia de respecto
a privacidade, e incluso se permiten impoñer sancións propias
ós mal pagadores, prohibindo
por exemplo, que poidan
acceder a créditos, ou emitindo
informes que poden chegar a

ser decisivos nas carreiras profesionais de moitas persoas.
Por se fora pouco, a marxe
para cambiar de entidade é
cada vez menor como consecuencia dos continuos procesos de fusións, coa conseguinte redución da competencia entre entidades, ate o
punto de que se pode falar sen
esaxerar dunha situación de oligopolio.

Os bancos foron ocupando
o lugar do Estado no control de
sectores
e
actividades
económicas estratéxicas ou de
decisiva relevancia económica,
como por exemplo, a enerxía
nas súas diversas modalidades, as empresas de seguridade, as compañías de
seguros, a química, a siderurxia, as grandes cadeas de distribución comercial, a publicidade, os grandes medios de
comunicación, un número crecente de centros de formación
especializada, universidades,

centros hospitalarios, clubs e
actividades deportivas, etc. Non
esaxero se digo que incluso
están impoñendo ós propios
parlamentos normas, esixencias de reformas e recortes de
dereitos sociais en función dos
seus propios intereses.
Para levar a cabo a súa
labor dispoñen de poderosos
Gabinetes de Estudos e
Fundacións, financiadas coas
deducións aplicadas ós seus
propios impostos. Contratando
ós mellores especialistas nas
máis diversas materias, cando
non utilizando pola vía das subvencións, bolsas, axudas, premios,
etc.
ás
propias
Facultades das Universidades
Públicas e ós seus mellores
profesores. Igual sucede cos
mellores profesionais das
demais administración públicas
(Inspectores de Facenda, de
Traballo, Maxistrados, Policías,
etc.).
Pódese falar sen esaxeración de auténtica indefensión do cidadán. Non é de
estrañar o éxito de asociacións

como ADICAE (Asociación de
Usuarios de Bancos, Caixas e
Seguros), aínda que tamén é
certa a súa limitación ó quedar
reducida a súa actividade o
ámbito
individual.
Non
podemos esquecer que máis
alá das circunstancias persoais,
está en xogo o predominio de
intereses dun xeito xeral: ou os
privados da Banca e das entidades financeiras, ou os do propio estado en representación
do conxunto dos cidadáns, que
é dicir tanto como o propio sistema democrático. Claro que
conseguiron colar unha milonga para despexar o panorama
proclamando que “a sorte do
país depende da sorte do seu
sistema financeiro (privado
claro)”, de maneira que a partir
de aquí é fácil saber cales son
os intereses predominantes.

O sector enerxético
Algo fundamental, absolutamente básico, do que depende
todo na sociedade actual. Nos
fogares: a luz, o frío e o calor, o
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Pódese falar de múltiples
abusos, cobros arbitrarios,
imposicións no plano individual
e no colectivo de normas e
condicións a comenencia dos
bancos, “letras pequenas” que
non se cumpren ou utilízanse
contra o usuario cando convén,
reclamacións que non se atenden, reclamacións pola vía
xudicial carísimas e lentas, etc.
O sucedido coas taxacións dos
pisos, as posteriores modificacións cando chegou a crise,
os embargos e desaloxos que
deixan na miseria a familias
enteiras, etc. Son todo un símbolo de prepotencia, de inxustiza e de abuso.
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aire acondicionado, e funcionamento de multitude de electrodomésticos, dende cociñas,
televisións, aparatos de radio e
de música a sistemas de
seguridade e informática. Igual
sucede nas fábricas, nos comercios, nas propias cidades e
vilas. Unha cidade sen enerxía,
está sen vida, está morta. A
dependencia
do
sector
enerxético é total, e a capacidade de defensa do usuario
fronte a quen o controla é xa
moi escasa.
Do seu control público
pasamos ó control do mesmo
por
entidades
privadas
agravándose a situación de
dependencia e indefensión.
Son entidades multinacionais
controladas a súa vez polas
grandes corporacións financeiras mencionadas anteriormente. Isto agrava a situación
de indefensión dos cidadáns e
usuarios, tal como se puxo de
manifesto recentemente cos
sucesivos aumentos de tarifas
finalmente aceptados por un
Goberno incapaz de superar a
presión dun oligopolio con
múltiples resortes e mecanismos de presión ó seu alcance.
Alguén entende o recibo da
luz? Parece difícil atopar algo
máis arrevesado e polo tanto
opaco.
Se é arrevesado o recibo
tamén o é saber de quen son
as compañías subministradoras, e se podemos ou non cambiar de compañía. Fai algún
tempo ofrecéuselle ós usuarios
supostas opcións para contratar o subministro cunha

empresa comercializadora “a
un prezo pactado libremente”
ou cunha “comercializadora de
último recurso”, ou de non facer
nada seguir coa mesma compañía. Unha montaxe propagandística inútil, pois a maioría
dos consumidores domésticos
seguiron coa compañía que
estaban. En realidade estamos
vivindo tamén aquí, unha
situación de oligopolio, con
compañías que impoñen os
prezos e as condicións de subministro.

A auga
Acentúase o proceso polo
cal outro ben común básico
como é a auga potable esta
pasando a mans privadas, que
a converten en obxecto de
negocio. Tanto a auga para
beber e para uso doméstico,
como a que se utiliza para o
rego, para a hixiene e servizos
urbanos, industria alimentaria,
etc., están sendo obxecto de
concesións privadas. Un dos
conflitos políticos máis duros
tivo lugar recentemente coa
transferencia da auga do Taxo ó
Segura e coa pretendida dende
o Ebro ó levante Español.
Mención especial merecen
tamén os embalses destinados
a unha produción hidroeléctrica
que se exporta en beneficio das
grandes compañías hoxe xa
multinacionais, anegando os
mellores vales. Quen queira
auga a ten que pagar, a prezos
que impoñen os monopolios
privados que xestionan as concesións. En Galicia preténdese
incluso impoñer un imposto ós

pequenos pozos familiares no
medio rural.

A vivenda
Ó fío da actual crise
económica, o que está sucedendo coa vivenda é, tal vez, o
exemplo máis sangrante de
inxustiza sufrida pola cidadanía
como consumidores dun ben
imprescindible. Xa non polo
procedemento empregado de
acceso a través dunha hipoteca
sobre un prezo excesivo froito
da especulación, que tamén,
senón sobre todo polo que está
sucedendo coas familias que
non poden cumprir os pagos,
ós que se lle embarga unha
vivenda taxada a un prezo moi
alto, cando foi comprada pero a
outro distinto e moito máis
baixo cando resulta embargada, de maneira que ademais de
quedarse sen vivenda vense
obrigados a seguir pagando,
eles ou os seus avalistas, ate
completar a totalidade do préstamo inicial.
Eliminado o Estado e os
poderes públicos como promotores e provedores de vivenda
á cidadanía, e encomendada
esta función exclusivamente á
iniciativa privada, a especulación disparouse dando lugar á
coñecida como “burbulla do
ladrillo” que se converteu en
realidade nunha burbulla financeira que está na orixe e na
causa da gravísima crise que
sofre toda a economía do país.
Co paradoxo engadido de que
centos de miles de cidadáns
non poden acceder a unha

vivenda, nin sequera en
aluguer, e temos máis dun millón de pisos baleiros, moitos
deles contabilizados no activo
dos balances das entidades
financeiras con prezos irreais,
colapsando toda a actividade
económica e impedindo a recuperación.

A saúde

Estase a querer converter
en negocio a saúde, cun modelo sanitario elemental e barato
para a poboación con menores
ingresos, e outro modelo avanzado e moderno para o segmento de poboación con
maiores rendas que poida
pagalo. É algo tamén moi prexudicial e perigoso: deixar en
mans de especuladores privados a saúde da poboación, particularmente a da clase traballadora e as súas familias.

A educación
Un modelo semellante ó da
sanidade preténdese poñer en
práctica para a educación. A
estratexia posta en marcha é
moi evidente: 1) Non renovación de contratos ós mestres
interinos, non cobertura de
vacantes por xubilación, polo
tanto non oferta de novo
emprego público no sector, e
progresiva pero continua

redución dos profesionais ocupados no ensino público. 2) En
paralelo, impulso ó ensino en
centros “concertados”, mediante axudas e subvencións ás
inversións en novos centros,
incluídos os de ensino infantil,
establecemento de novos concertos con empresas privadas,
sobre todo de signo relixioso
católico, nos que pedirán traballo os profesionais do ensino
que non terán emprego no sector público.
Reducirase o gasto? En
absoluto, pero cada vez máis,
irá dirixido ó sector privado e
concertado en lugar de facelo ó
público. Mellorará a calidade do
ensino? Tampouco, pero tal vez
se pretenda asegurar o control
ideolóxico dos nenos e nenas.
Si se reducirán as bolsas, e con
elas a igualdade de oportunidades, de maneira que o
acceso a universidade se verá
moi limitado, senón imposible,
para os fillos das familias traballadoras. É sintomático neste
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España conta cun dos servizos públicos de saúde mellores
do mundo. Sen embargo, está
sendo obxecto, dun xeito
descarado xa, dunha estratexia
para a súa privatización que o
ameaza gravemente. A Xunta
de Galicia acaba de suprimir a
gratuidade da tarxeta sanitaria.
A campaña de intoxicación e
mentalización a favor do “copago” está en marcha, o peche de
instalacións e servizos tamén,
así como o aumento dos concertos con entidades sanitarias
privadas. A construción de hospitais co concurso de capital privado, está multiplicando e disparando o gasto, e facendo
depender os futuros servizos
de saúde duns hospitais privados, construídos sen embargo
con diñeiro público. Hospitais
privados, destinados a atender
os servizos públicos de saúde,
administrados con fins de lucro
e ganancia para os seus propietarios, para o que poderán
reducir a calidade dos servizos,
ou ben esixir das administracións máis diñeiro pola
prestación
dos
mesmos,
cousas ambas das que xa
temos experiencia aquí en
Galicia.

sentido a supresión da gratuidade dos libros de texto en
Galicia levada a cabo pola
Xunta que preside o señor
Feijóo.
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As pensións e a
prestación por
desemprego
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Mentres se amplía a idade
para a xubilación e se incrementa o número de anos cotizados
para poder facelo co cen por cen
da base reguladora, alóngase o
número de anos para fixar esa
mesma base reguladora, coa
conseguinte rebaixa na contía
das pensións futuras. En paralelo, establécense incentivos fiscais para os plans de pensións
privados
complementarios,
accesibles unicamente para os
perceptores de rendas altas, e
dualizando así o sistema, que na
práctica supón unha modalidade
pública para os perceptores de
rendas máis baixas, e unha
modalidade mixta publico/privada para as rendas máis altas.
Dito o anterior compre
recoñecer sen embargo que,
froito do acordo subscrito entre
os sindicatos, o Goberno e a
patronal, o sistema público de
pensións en España, aínda
coas cesións mencionadas
queda asegurado polo menos
durante un longo período, o que
non é pouco dadas as circunstancias que estamos a vivir.
De feito a presión “dos mercados”, é dicir, das entidades
financeiras sobre o sistema
público de pensións en España

diminuíu notablemente no último ano.
Compre non esquecer sen
embargo que, froito da crise, a
presión para conxelar ou diminuír o incremento anual das pensións por debaixo da inflación, é
moi grande, e de feito levouse a
cabo no ano 2011, correndo
hoxe un alto risco de facelo
tamén, na totalidade ou en
parte, para o ano 2012. Están
en xogo pois, un volume importante de ingresos para as
clases traballadoras.
Os ataques ás prestacións
por desemprego son cada vez
máis descarados. Non só polas
desvergonzadas
manifestacións dalgún político
catalán
en
contra
das
prestacións que perciben os
xornaleiros andaluces, senón
polas propostas de “reestruturación” destas prestacións
feitas polo líder do principal partido da oposición e aspirante á
Presidencia do Goberno. A factura das coberturas sociais con
cinco millóns de parados é moi

alta, tanto como a tentación de
recortar drasticamente a súa
contía, algo que por outra parte
xa intentou facer Rodrigo Rato
sendo Vicepresidente do
Goberno de España no ano
2001.
O acordo recente entre os
sindicatos, a patronal e o
Goberno de España, recollendo
moitos dos aspectos debatidos
na Comisión Parlamentaria do
“Pacto de Toledo”, parece non
satisfacer á dereita económica
e política española, que reivindica “unha avaliación permanente cada dous anos” do actual sistema, o que supón claramente poñelo en cuestión e que
o acoso contra o mesmo vai
continuar.

Os servizos sociais
Na prensa destes días
anúnciase a modo de advertencia que moitos concellos
“poden verse obrigados” a
suprimir a axuda a domicilio

que veñen prestando a persoas maiores dependentes.
Qué opción queda se iso se
leva a cabo? Pois a de pagala
cando se poida, facendo bo
aquilo de que “os dereitos son
para os que poden pagalos”,
ou senón, pasar a depender
de caridade de familiares,
amigos ou institucións benéficas sostidas en ocasións con
axudas públicas ou con
doazóns privadas dos que
teñen un excedente económico que llo permita, entre os
que tal vez se atopen aqueles
que se opoñen a contribuír
con máis impostos para sufragar os servizos públicos.

A información é un dos nutrientes imprescindibles da
mente, da que a súa vez se
derivan comportamentos, actitudes, ideas e sentimentos.
Controlar pois, a información,
foi e segue sendo o grande
obxectivo de tódolos que pretenden o control das riquezas,
do poder, e dos propios individuos. E evidente que as liberdades individuais e colectivas
dependen en grande medida
dese alimento que é a información. A Constitución española
de 1978, recoñece polo tanto o
dereito a “recibir libremente
información veraz por calquera
medio de difusión”. Na práctica,
sen embargo, este dereito esta
hoxe seriamente ameazado. As
técnicas para o manexo da
opinión das masas utilizadas de
xeito estratexicamente sincronizado polos grandes
medios privados. A manipulación das noticias que permite
converter a información en
propaganda, e o control dos
grandes medios por parte do
mesmo sector financeiro, que
ten nas súas mans o conxunto
da economía, dan como resultado unha información tóxica,
manipulada, e ó servizo dos
intereses económicos dominantes, non dos do conxunto da
cidadanía.
O principal mecanismo utilizado para establecer este control sobre os medios é primeiro
a súa privatización xeneralizada, ou na maior porcentaxe
posible, e logo a publicidade.

E, quen outorga, limita, ou
suprime a publicidade a un
medio de comunicación? As
axencias de publicidade, si,
pero que en realidade son
meras intermediarias entre o
consumidor e os verdadeiros
anunciantes: Bancos e Caixas,
compañías
de
seguros,
grandes industrias e empresas
de servizos, nas que a súa vez
teñen participación directa as
grandes entidades financeiras.
Deste xeito, os medios de
comunicación críticos co poder
establecido, ou difusores de
ideas que poñan en cuestión o
sistema imperante, poden ser
eliminados facilmente, con tan
só suprimirlles esa publicidade.
É por iso, que a chamada
“prensa de esquerdas”, por
exemplo, ten tantas dificultades. Qué hai matices que
facer a esta afirmación? Si,
claro, pero son iso, matices.
De novo atopámonos co
binomio público/privado e coa
disxuntiva de se a información é
un servizo ou é un negocio:
dirase que é un servizo público
privatizado como outros, suxeito a normas e condicións reguladoras para evitar unha mala
utilización do mesmo. Sen
embargo na práctica, a manipulación informativa, cando non
directamente o suborno realizado de diversos xeitos, é o que
por desgraza acaba predominando, en prexuízo sempre das
clases traballadoras e dos seus
intereses.
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Cando falamos de servizos
sociais estamos a referirnos,
ademais, a outros tales como
a atención á inmigrantes, á
infancia e á adolescencia, á
muller, comedores sociais,
drogodependentes, persoas
con diminucións, programas
de inserción social, residencias para persoas maiores,
etc. Entón, cómo pretender
sequera converter estas
actividades en obxecto de
negocio? Parece comprensible que ONGs sen ánimo de
lucro, coas súas contas
debidamente auditadas, e a
súa xestión supervisada polas
autoridades públicas, poidan
administrar subvencións para
levar adiante estas tarefas. O
que non parece de recibo é
que lle sexan encomendadas
estas tarefas coas súas correspondentes subvencións a
empresas mercantís con
ánimo de lucro, máis atentas
polo tanto ó beneficio que ó
propio servizo.

A información

Aquel periódico, revista, emisora de radio, canle de TV, etc.,
que non reciba suficiente publicidade acabará pechando.
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Para rematar as referencias
a este importante aspecto moi
superficialmente exposto, é de
xustiza mencionar o esforzo que
no terreo informativo ven realizando en España a Radio e a
Televisión Públicas dende que
se tomaron medidas para evitar
a instrumentalización indebida
destes medios por parte do
Goberno. Un esforzo que foi
merecedor de importantes distincións internacionais, e que
lamentablemente no é correspondido na medida necesaria
por parte dos medios públicos
dependentes das Comunidades
Autónomas. Resulta reveladora
e merece ser denunciada pola
súa gravidade a actitude hostil
da dereita española, primeiro
cara ós medios de comunicación públicos, e segundo cara
o seu funcionamento baixo pautas de rigor democrático. Algo
que pon de manifesto, precisamente, a relevancia e a importancia que ten a Información
para os intereses das clases traballadoras que son en realidade
os de tódolos cidadáns.

A competencia
Os defensores das privatizacións dos servizos públicos,
invocan á economía de mercado afirmando que é a libre competencia a que se encarga de
corrixir os abusos, facendo prosperar o xestor empresarial eficiente e virtuoso, e fracasar polo
tanto o que abusa, engana,
defrauda, e xestiona mal o seu
negocio. Así debera ser en
teoría, pero a realidade é outra
moi distinta:

Compiten os bancos entre
si? Tan só hasta certo punto.
Máis ben póñense de acordo
para
manter
parecidas
comisións, tarifas e servizos. A
política de fusións levada a
cabo ó longo dos últimos anos,
permitiu reducir costos de
xestión ós bancos e caixas,
pero en absoluto mellorar as
condicións de acceso ó crédito
por parte de particulares e
empresas. As opcións nas que
poder elixir por parte dos usuarios non só son cada vez
menos, senón que as diferenzas entre uns e outros son
practicamente inexistentes. O
que si podería introducir sen
dúbida un factor real de competencia neste sector, sería un
Banco Público importante, pero
precisamente a oposición visceral dos poderes dominantes
a esta medida pon de manifesto
o lonxe que estamos dunha
competencia real.
No sector da vivenda por
exemplo, de competencia
nada. Nos últimos anos producíuse xustamente o contrario: Fortísima especulación,
suba de prezos, e finalmente un
excedente
de
produción
imposible de vender, co conseguinte afundimento de todo o
sector, con graves consecuencias para o conxunto da
economía, moi particularmente
a das clases traballadoras.
En sectores como o
enerxético ou a auga, falar de
competencia e libre mercado é
un mero pretexto para intentar
xustificar o oligopolio existente.
Carece por completo de xustificación que en España se teña

abandonado a “acción de ouro”
deseñada para evitar precisamente actuacións contraias ós
intereses do país e dos seus
cidadáns, por parte de empresas privadas que operan en
sectores estratéxicos. Outros
países con economías máis
importantes que a nosa si manteñen esta presenza cualificada
do Estado neste tipo de empresas.

A eficiencia na xestión
Sen negar en absoluto a
maior eficiencia da xestión privada en múltiples actividades
económicas, é moi dubidoso
que iso poida estenderse sen
máis á xestión privada de servizos públicos básicos.
En sectores públicos como
o do ensino, a sanidade ou os
servizos sociais, Qué vantaxes
se derivan coa xestión privada
dos mesmos? Dende logo en
termos de aforro económico,
ningunha. É máis, a xestión privada é sempre máis cara,
cando non moitísimo máis cara.
É lóxico, pois ademais de
pagarlle ó concesionario do
servizo o importe íntegro do
mesmo, no concernente a
salarios, seguridade social,
materiais e instalacións, queda
a comisión ou lucro co que se
queda a empresa concesionaria.
A xestión privada prescinde
dos procesos de selección de
persoal mediante oposicións
conforme ós seus coñecementos, formación e méritos.

Se isto é así con carácter
xeral, cobra unha dimensión de
moita máis gravidade cando se
trata por exemplo da construción dun hospital con diñeiro
público pero de titularidade e
xestión privadas. Neste caso,
ademais de tódolos inconvenientes xa mencionados, está o
do custo da nova construción
Feita como se unha inversión privada se tratase en canto

a controles de calidades e prezos, pero pagada integramente
con diñeiro público a través da
partida anual que recibe o concesionario
do
servizo.
Estimacións recentes feitas en
Galicia referidas ós hospitais de
Vigo e Pontevedra así construídos, cifran o custo total no
dobre do que suporía facelo
directamente como unha obra
pública.
Tal vez algúns xestores
públicos, preocupados pola
presión dos traballadores dos
seus servizos en demanda de
melloras salariais e de condicións de traballo, pensaron que
privatizando
o
servizo
acabaríanse estes problemas.
Hoxe sabemos que non é verdade. A presión segue, non só
cando os traballadores non
teñen máis remedio que utilizala para conseguir algunha mellora, senón tamén cando o concesionario do servizo, utiliza as
mobilizacións dos seus propios
empregados para intentar mel-

lorar as condicións do seu contrato de servizo coa administración correspondente.
De maneira que a maior eficiencia da xestión privada, polo
menos cando se trata dos servizos públicos mencionados e de
outros semellantes, non só
parece
afirmación
moi
dubidosa, senón que mesmo
resulta ser xusto todo o contrario.

Sindicalismo de clase,
sindicalismo global
Ate aquí algúns aspectos
relevantes, que poñen de manifesto a estreita relación entre
os intereses directos do traballo
asalariado e os bens e servizos
dos que somos consumidores e
usuarios. Mencionamos algúns
casos, pero hai moitos outros
igualmente importantes sobre
os que poderíamos estendernos. Entre eles cabe referirnos:
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Substitúe as oposicións por
seleccións en moitos casos
baseadas no enchufismo e no
clientelismo político en detrimento da calidade profesional
do persoal contratado. Tende
igualmente á precariedade nas
condicións de traballo, salariais,
etc., cos conseguintes riscos
para a calidade do servizo. As
normas de seguridade reláxanse, os prazos para renovación de maquinaria e
equipos, tenden a alongarse, e
a lóxica do beneficio e do lucro
anteponse á do servizo.
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O sistema fiscal, o transporte, o
medio ambiente, a loita contra
os incendios forestais, os mercados de abastos, as especulacións das grandes empresas
de distribución e o seu deliberado boicot a determinados produtos, a especulación co prezo
do leite, etc. etc.
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Co exposto quixera contribuír a deixar claro, unha vez
máis, que sendo na empresa
onde nace e cobra sentido para
cada traballador o feito de estar
organizado nun sindicato, o universo dos seus intereses como
tal traballador é moito máis
amplo, de xeito que un sindicato que queira ser fiel e consecuente con eses intereses que
representa non pode ignoralo.

E a empresa si, o contrato de
traballo, o salario, a xornada, as
condicións de traballo, os descansos, as vacacións, o convenio colectivo Pero tamén o
subsidio en caso de paro ou
accidente de traballo, a vivenda, a educación dos fillos, a
sanidade, a pensión de xubilación, os alimentos, o vestido,
o calzado, e mesmo o tipo de
sociedade na que queremos
vivir. Nada disto pode ser alleo
ó sindicalismo de clase.
Certo é que sopran ventos
en contra deste sindicalismo, e
mesmo é previsible que se
intensifiquen nos vindeiros
meses. De feito, a patronal
española leva anos boicoteando a negociación colectiva, non

só co obxectivo de frear a recuperación do poder de compra
dos salarios, quen sabe se non
tamén para ir extinguindo pola
vía dos feitos moitos dos actuais convenios provinciais de
numerosos sectores. Un obxectivo xa pretendido por Rodrigo
Rato no ano 2001, que entón
os sindicatos conseguiron frear
cunha folga xeral. Un obxectivo
que se volverá a formular pola
CEOE co apoio do Partido
Popular e dalgún outro partido
político dende os inicios mesmos da vindeira lexislatura.
Saben ben que desartellando o
dereito á negociación colectiva
en ámbitos superiores o da
empresa, dan un golpe severo
ó sindicalismo en España.

O consumo privado en Galicia:
Unha perspectiva macroeconómica
Manoel Barbeitos Alcántara

O consumo, xunto co investimento, é un condicionante básico da produción e o emprego a curto
prazo. “Cando o gasto en investimento e en consumo medra rapidamente, tamén tende a medrar
a produción no seu conxunto”.

estabilización na crise (56,3%
no 2008, 55,7% no 2009 e
57,5% no 2010).
Dentro desas dinámicas
máis ou menos parellas compre, en termos comparativos,
reflectir tres feitos diferenciais:
a. A perda de peso específico do consumo privado
como
compoñente
da
demanda é maior na economía galega que no conxunto
nacional tanto na fase expansiva como na crise actual.
b. Esta tendencia leva a
que o peso da demanda
interna no conxunto da
demanda agregada estea
diminuíndo notablemente en
Galicia a prol da demanda
externa, algo que non sucede na mesma dimensión a
nivel nacional.
c. Sen embargo, o consumo privado mantén no
tempo un peso relativo na
demanda agregada galega

notablemente superior á
media española.

2. En termos xenéricos
entre os principais elementos
do consumo das familias están
os alimentos, a vivenda, o
transporte e outros bens
non duradeiros. Se os
patróns de gasto de consumo
das familias galegas presentaban unha notable coincidencia
coa media das familias españolas, ó longo destes derradeiros anos aparecen tamén, sen
que sexa contraditorio co anterior, algunhas diferencias subliñables na maneira en que se
distribúen os gastos.
Durante a fase expansiva
prodúcese en Galicia un certo
relevo na importancia dos distintos gastos en consumo. Se
o gasto en alimentación viña
sendo a compoñente principal
do gasto en consumo, co
transcurso dos anos este lugar
pasa a ser ocupado polo gasto
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1. Se durante os anos da
fase expansiva que precederon á crise económica actual o
consumo privado conservara
a condición de maior compoñente da riqueza (medida en
termos de PIB) chegando a
representar en Galicia, como
media, o 63,3% do gasto total,
pero nunha constante tendencia á perda do peso específico
(67% no 1995, 64,7% no 2000,
62,8% no 2004 e 59,9% no
2007), durante estes anos de
crise parece terse producido
un certo freo nesa caída
(59,7% no 2008, 60,2% no
2009 e 60,5% no 2010), sen
por elo perder a súa condición
de maior gasto. O mesmo
sucede a nivel nacional xa
que se o gasto en consumo
dos fogares foi tamén a principal compoñente da demanda
(57,9%) durante a fase económica expansiva a pesar de ir
perdendo peso relativo ó longo
deses anos (59,3% no 1995,
58,8% no 2000, 57,1% no
2004 e 56,5% no 2007) para
logo producirse unha certa
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en vivenda. Sen embargo, o
gasto en alimentación segue
a manter un peso moi relevante no consumo familiar,
algo que diferenza a esta
comunidade da media nacional onde se o gasto en alimentación xa non resultaba o de
maior relevancia, posto que
ocupan outros gastos, co
transcurso dos anos esta tendencia acentúase e o gasto en
alimentación é superado claramente por aqueles (outros
bens non duradeiros
e
vivenda).
Esta nova distribución do
gasto nos fogares acentuarase
notablemente coa actual crise.
Se a nivel nacional o gasto en
vivenda ten un reponte espectacular (29,4%) pasando a ser, con
diferenza o maior gasto familiar
–duplicando, por exemplo, o
gasto en alimentación (14,4%)-,
o mesmo sucede en Galicia
onde o gasto en vivenda tamén
ocupa o primeiro lugar (25,4%)
pero co gasto en alimentación
(17,4%) como o segundo en
importancia e a menor distancia.

3. Hai xa que logo varios
datos relevantes do consumo
en Galicia:
a. Unha perda de
peso específico dentro
da demanda agregada
galega,
b. Unha concentración do gasto en vivenda
e alimentación -igual ó
que sucede a nivel
nacional-,

c. Un incremento do
gasto que se dedica á
vivenda -como sucede a
nivel nacional aínda que
de menor intensidadeque pasa a ser, de xeito
destacado, a maior proporción do gasto total
nas economías familiares,
d. Un crecemento do
gasto en vivenda que se
produce a costa doutros
gastos en bens non
duradeiros e servizos,
e. Unha proporción
do gasto total dedicada á
alimentación que se
mantén en niveis claramente superiores á
media nacional.

4. O aforro das economías
domésticas é, por definición, “a
parte da renda que non se
gasta en consumo, é dicir, o
aforro é igual á renda menos o
consumo”.
A distinta distribución da
renda persoal entre estas
dúas compoñentes (consumo
e aforro) é o que distingue
unhas economías domésticas
doutras: “os ricos aforran máis
que os pobres, tanto en termos
absolutos como en termos porcentuais. As persoas moi pobres
non poden aforrar nada; máis
ben, se teñen algunha riqueza
ou poden pedir préstamos tenden a desaforrar. É dicir, tenden
a gastar máis do que gañan,
reducindo así o aforro acumulado e endebedándose máis” .

5. Este diferente comportamento do aforro privado
galego responde ás variacións habidas durante a crise
tanto no consumo como na
renda dispoñible. En definiti-

va, e a pesar de que as fontes
consultadas presentan algunhas diferencias notables na
información e certas dúbidas en
canto a súa fiabilidade, pódese
asegurar que se en Galicia a
taxa de aforro das economías
familiares mantívose sempre
por baixo da media nacional
sería durante esta crise
cando se situaría no furgón
de cola de España.
As razóns son as xa apuntadas: se cunha renda dispoñible claramente por baixo da
media nacional (88,2%) e un
gasto en consumo porcentualmente superior (63,3%
fronte ó 57,9%) o aforro das
familias galegas era, xa que
logo, menor. A situación
acentuarase coa crise económica cando se produce unha
caída da renda e unha estabilización no consumo.

6. Este balance feito a nivel
de comunidade autónoma
poderíase trasladar a nivel das
familias galegas. Aínda que
carezo de datos fiables, atrévome a afirmar que a dinámica
anterior repítese entre as familias de rendas máis baixas e as
de rendas altas de Galicia: a
taxa de aforro das primeiras
mantívose sempre por baixo
da taxa de aforro das familias con rendas máis altas
intensificándose esta situación durante a crise onde as
diferencias medraron con
toda seguridade. Velaí que
creceran espectacularmente o
número de familias galegas
(21%) que se atopan por baixo

do límite da pobreza e o
daquelas (59,6%) que teñen
grandes dificultades para chegar a fin de mes.

7. En termos macroeconómicos hai, xa que logo, unha relación estreita entre o consumo,
a renda e o aforro: o gasto en
consumo (bens duradeiros, ben
non duradeiros, servizos), máis
o aforro suman a renda.
Se a renda, como demostran tódolos estudios económicos, é a principal determinante
do consumo -Keynes demostrou que existe unha relación
empírica estable entre o consumo e a renda- hai unha serie de
datos relativos ás rendas familiares dos galegos que condicionan o gasto de consumo:
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-A participación das rendas do traballo –soldos e
salarios máis cotizacións
sociais- na riqueza global
(PIB) é en Galicia (46-47%)
inferior á media nacional
(49%).
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Se na fase expansiva a
taxa de aforro das economías
familiares en España mantívose por baixo do 15% da renda
dispoñible cun crecemento
medio anual do 1,84%, no primeiro ano da crise (2008) caería ó 13%, para logo (2009)
medrar espectacularmente,
18%, e volver a caer de novo ó
13% da renda dispoñible no
2010. Estes movementos no
aforro responderon fundamentalmente ás variacións en
senso contrario no consumo
final dos fogares. Pola súa
parte a taxa de aforro das economías familiares en Galicia
estivo sempre lixeiramente por
baixo desas cifras –sendo a
cuarta comunidade pola cola
en taxa de aforro- pero cun
incremento medio anual superior dun 2% -que sen embargo,
non serviría para abandonar
os postos de cola-, con valores
entre o 12% e o 14%, que se
incrementarían a un 17% no
ano 2009, o que non impediría
seguir ocupando unha posición no furgón de cola que
consolidaría no 2010 cunha
taxa de aforro de 10,5%.
Deste xeito, se o “aforro per
cápita” en Galicia, e en relación a renda persoal respectiva, estivo sobre 1 punto por
baixo da media nacional coa
crise a diferenza increméntase
a 2,5 puntos.

- O salario bruto medio de
Galicia -1.262.632 asalariados- é claramente inferior
(86,4%) á media nacional
sendo a segunda comunidade autónoma española cos
soldos máis baixos.
- O 69% dos asalariados
galegos -7 puntos por riba
da media nacional- son
mileuristas: 871.216 galegos
perciben uns ingresos brutos mensuais inferiores ós
1.100 euros.

- O 37,1% dos desempregados galegos –26% a nivel
nacional- non cobra seguro
de desemprego.
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- A pensión media dos
galegos -712.848 pensionistas- e notablemente inferior 83,5%- á media nacional en
todos e cada un dos réximes
e modalidades.
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- A renda dos agricultores
galegos descendeu en
Galicia un 29,6% -26% a nivel
nacional - nos derradeiros
seis anos.
-O 59,6% dos fogares
galegos -60% a nivel nacional- teñen graves problemas
para chegar a fin de mes.
- O 21% dos galegos 19,6% a nivel nacional- atópanse por debaixo do límite
de pobreza relativa.

8. Aínda que un desequilibrio das rendas non ten por que
supoñer de inmediato un menor
gasto no consumo senón que a
primeira variable que se resinte
é o aforro –renda menos consumo-, nas economías familiares coas rendas máis baixas
–como é o caso de Galicia- a
relación entre a renda dispoñible e o consumo e máis
estable que naquelas outras
con maiores rendas nas que
o aforro absorbe unha maior
proporción da renda dispoñible. Isto implica que se en situacións de bonanza económica o
consumo absorbe unha maior
proporción da renda nas econo-

mías familiares con rendas
máis baixas –pola chamada
“propensión marxinal ó consumo”: resposta do consumo ás
variacións da renda-, en situacións de crise, como na
actualidade, o consumo destas economías domésticas
sofre un maior impacto, un
maior deterioro por esa maior
estabilidade na relación entre
renda e consumo –maior propensión marxinal ó consumo
nas rendas máis baixas, e
menor propensión marxinal a
consumir nas máis altas -.
Esta contracción do consumo nas familias galegas ven
confirmado polo valor negativo que durante estes anos
mantén o Indicador de
Confianza do Consumidor
(ICC): -35,2% no 2008, -34,7%
no 2009 e -24% no 2010.

9. Como inflúen estas tendencias no consumo autonómico? Este aspecto é da máxima relevancia xa que, como
dixen antes, o consumo é un
dos compoñentes máis importantes da demanda agregada
dun país. Por outra parte, o que
non se consume afórrase e isto
repercute no investimento que
é outro dos compoñentes fundamentais da demanda e, xa que
logo, do crecemento económico.
Segundo algúns autores “a
observación casual e os estudios estatísticos mostran que o
nivel de renda dispoñible de
cada ano é o factor máis
importante que determina o
consumo dun país nese ano”.

A información empírica
(INE), subliña que en España,
durante a fase expansiva, se a
renda dispoñible tivo, a prezos
correntes, un crecemento
medio anual do 9,2%, o consumo medrou un 9,6%. Ca aparición da crise e a entrada en
recesión da economía caeron
inicialmente tanto a renda dispoñible: 0,1% no ano 2008 e 0,3% no 2009, como en especial o consumo -0,6% e -5,0%,
para logo, no derradeiro ano
2010, ter un lixeiro reponte:
0,1% e 0,3% -datos propios e
provisionais- pero lonxe dos
valores anteriores. O balance é
meridiano: durante a fase
expansiva o forte crecemento
da renda dispoñible arrastrou
consigo un crecemento (lixeiramente) superior do consumo privado, coa crise caen a
renda e o consumo, aínda
que neste último resulta
maior a caída.
Se agora analizamos o comportamento destas variables, en
Galicia observamos como na
fase expansiva a renda dispoñible, a prezos correntes, tivo
un crecemento medio anual do
8%, valores que son moi similares ós que tivo o consumo cun
8,1%. Coa recesión estes agregados económicos teñen inicialmente un comportamento diferente ó habido a nivel nacional:
a información estatística subliña
que a renda familiar bruta dispoñible (a prezos correntes)
medrou no ano 2008 un 5,9%,
lixeiramente por baixo do rexistrado no ano anterior (6,3%) o
que, en primeira instancia, parecera indicar que o consumo
debera de seguiren a mesma

No ano 2009, hai unha grande caída da renda familiar dis-

poñible que baixa ó 1,6%, e que
se acompaña dunha nova contracción do consumo das familias (-1,9%). Durante o ano
2010, mentres a renda segue
en valores negativos (-0,5%)
hai un moi lixeiro reponte do
consumo (0,1%).

10. Se repasamos o comportamento de ámbalas dúas
variables –a renda familiar dispoñible e o consumo final
dos fogares-, en Galicia e en
España, e tomando tódalas
cautelas debidas ás importantes
disparidades que aparecen
entre as distintas fontes estatísticas hai unha serie de feitos evidentes que confirman as teses
subliñadas anteriormente:
Coa excepción do primeiro ano da recesión (2008) o
consumo final dos fogares
galegos mantén sempre
–en
ámbalas
dúas
fases: expansiva e
recesiva- coa renda
familiar dispoñible
unha relación máis
estable que a nivel
nacional, onde as
variacións daquela
provocan maiores
variacións no consumo,
especialmente en épocas de
recesión. En Galicia a
renda dispoñible e o
consumo varían máis ó
unísono.

O balance a nivel galego é
tamén meridiano: durante a
fase expansiva, o forte crecemento da renda dispoñible
arrastrou consigo un crecemento (moi lixeiramente)
superior do consumo privado, coa crise caen a renda e o
consumo aínda que este último tendo unha maior caída
pero, en termos porcentuais,
menor que á nivel nacional.

11. A renda persoal dispoñible mide a renda total,
incluídas as transferencias pero
menos os impostos, das economías familiares. Para determinala “calcúlanse as rendas que
reciben as economías familiares e réstanselle os impostos
sobre as persoas” sendo, xa
que logo, os ingresos que chegan realmente ás familias para
que dispoñan deles como queiran pero que, como dixen, aque-
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tendencia, cousa que sucedeu,
pero cunha maior intensidade,
xa que o gasto en consumo final
das economías domésticas
galegas en 2008 caeu ó 1,2 %.
“A pesares do incremento da
renda familiar bruta dispoñible
(prezos correntes), as expectativas do consumidor empeoraron
en 2008 de xeito considerable,
salientando que o valor negativo
do indicador de confianza (calculado a partir da información
recollida sobre a situación económica futura do fogar e da
CCAA, capacidade futura de
aforro e a evolución do
número de parados) cae
ata os 35,2 puntos,
máis de 16 puntos
por baixo do rexistrado no ano precedente”. A explicación a este aparente paradoxo
hai que buscala
tanto en que “a
evidencia indica
que os consumidores solen elixir os
seus niveis de consumo coa vista posta nas
perspectivas, tanto da
renda que teñen en cada intre
como da renda a longo prazo”
como que en situación de crise,
de menor confianza no futuro,
aumenta a propensión marxinal ó aforro das familias, o que
vai en detrimento do consumo:
segundo datos oficiais (INE), a
taxa de aforro das economías
familiares alcanza o 17,5% da
renda dispoñible o que constitúe, de ser certos estes datos,
un máximo histórico.
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las dividen en gastos de consumo e aforro persoal.
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Os principais compoñentes da renda persoal son os
salarios, os xuros, os alugueres, os dividendos, as
transferencias, etc. Aínda
que tanto na economía galega
como na española a principal
fonte de renda son os salarios
-59% dos fogares galegos- hai
moitas familias galegas –nun
nivel moi superior á media
española- en que a fonte principal de ingreso son as pensións -70% nas provincias de
Lugo e Ourense, 24% a nivel
medio galego-. Salarios e/ou
pensións son, xa que logo,
as
compoñentes
máis
sobresalientes da renda persoal para a maioría das familias galegas. Outras compoñentes son os ingresos provenientes do traballo por conta
allea e as prestacións por desemprego. O peculiar de
Galicia con relación ó que
sucede a nivel nacional é a
dunha maior presenza das
pensións e os ingresos por
conta allea.

12. Os salarios tiveron
durante todos estes anos
unha evolución claramente
desfavorable para as clases
traballadoras
galegas.
Deixando a un lado, que non
esquecendo, o forte impacto
provocado polo crecemento
exponencial do desemprego
–polo que significa de perda de
salarios e, xa que logo, de
renda- a análise da distribución
primaria das rendas en Galicia

sinala como a remuneración
de asalariados mantén na fase
expansiva –e a pesares do
forte incremento dos empregos- constante a súa participación na riqueza nacional en
torno ó 46,6%, o que reflicte
unha importante caída da
remuneración media que, por
outra parte, é claramente inferior á media nacional onde a
remuneración de asalariados
supón o 48,7% -dous puntos
superior á de Galicia-, dato que
confirma a afirmación reflectida con anterioridade de que o
salario medio en Galicia é claramente inferior á media nacional.
Situación que nestes anos
de crise tende a equipararse:
48,1%
(Galicia),
48,2%
(España) non por mor dunha
maior igualdade salarial, senón
polos efectos que o forte desemprego ten sobre os traballadores con salarios máis baixos
e os empregos máis precarios.
En ámbolos dous casos,
Galicia e España, hai en
todos estes anos unha evolución das rendas claramente desfavorable ás clases
traballadoras asalariadas
que en Galicia teñen un salario medio claramente inferior
á media nacional. Situación
que, xa que logo, repercute
directamente sobre a renda
dispoñible polo peso que
nesta teñen os salarios.

13. As pensións públicas
son, en Galicia, unha compoñente moi relevante da

renda persoal polo elevado
número de pensionistas que
hai nesta comunidade.
Esta composición da renda
persoal condiciona, xa que
logo, o importe medio da renda
dispoñible dado que o importe
medio das pensións en
Galicia está, en todas e cada
unha das modalidades e sistemas, claramente por baixo
da media nacional: dende un
82,3% para as pensións de
vellez –as máis numerosasata un 98,9% as de orfandade –as de menor importe
medio-.

14. Con salarios e pensións
dun importe medio claramente
inferiores ás medias nacionais,
a renda persoal dos galegos
non poida, por menos, que
estar por baixo da media
nacional, situándose no furgón de cola entre as comunidades autónomas españolas.
Segundo cálculos propios
–utilizando sempre fontes oficiais (INE, IGE)- a renda persoal dos galegos mantívose
todos estes anos claramente
por baixo da media nacional
con valores próximo ó 70%
durante a fase expansiva que
subiu ó 72% na recesión.
Non podía ser doutra
forma: tal e como reflectía máis
atrás, con salarios medios claramente inferiores á media
nacional e pensións medias
tamén menores, a renda persoal dos galegos tiña que ser,
asemade, menor.

15. A demanda agregada
que determina e condiciona o
crecemento económico é “a
suma do gasto dos consumidores, as empresas, o Estado
e os axentes estranxeiros...,
mide o gasto total que realizan as diferentes entidades
da economía. Depende dos
alimentos e outros bens de
consumo mercados polos
consumidores, dos bens e
equipos mercados polas
empresas, do gasto realizado
polo Estado e das exportacións netas”. A demanda
agregada depende, xa que
logo, dos prezos dos bens que
se mercan, da política do
goberno e das forzas externas.

16. Como reflectín con anterioridade se o consumo repre-

gastan en alimentos cando
medra a renda é limitado. Por
conseguinte, a proporción do
gasto total que se dedica a
alimentos diminúe a medida
que medra a renda.

Como tamén dixen antes,
as diferenzas entre os patróns
de gasto do consumo das distintas economías domésticas,
subliñan tamén as diferenzas
entre elas. “Non hai dúas familias que gasten o seu diñeiro
exactamente do mesmo xeito.
Aínda así, as estatísticas mostran que existe unha regularidade predicible no xeito en que
distribúen os seus gastos entre
os alimentos, o vestido e outros
artigos importantes. Realizáronse miles de investigacións
orzamentarias sobre os patróns
de gasto das economías
domésticas, que coinciden
notablemente no que se refire
ós patróns de conduta cualitativos e xenerais (....) as familias
pobres deben gasta-la súa
renda sobre todo en bens de
primeira necesidade: alimentos e aloxamento. Conforme
medra a renda, increméntase o
gasto en moitos artigos alimenticios. Os individuos comen
máis e mellor. Sen embargo, a
cantidade de diñeiro extra que

17. Para rematar estas consideracións, e apoiándome no
reflectido con anterioridade,
quero apuntar algunhas teses
importantes relacionadas co
consumo das familias galegas:

Os gastos en vestido, divertimentos
e
automóbiles
medran en maior proporción
que a renda unha vez reducidos os impostos, deica que
esta acada niveis moi elevados. O gasto en artigos de luxo
medra en maior importancia
que a renda”.

1. Se o consumo é en
Galicia unha compoñente
moi relevante –superior á
media nacional- da respectiva demanda agregada,
2. A proporción de gasto
de consumo das distintas
economías familiares galegas que se dedica a bens e
servizos de primeira necesidade é tamén claramente
superior á media nacional e
3. Estas diferenzas no
gasto e nos seus compoñentes principais derivan das
diferenzas na renda dispoñible entre as familias galegas
e nacionais.
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Volvendo sobre estas compoñentes e a súa distribución
en Galicia e España, durante a
fase expansiva, o gasto dos
consumidores aportou o
63,3% da demanda agregada
en Galicia e o 57,9% da española sendo, en ámbolos dous
casos, a maior compoñente do
gasto pero nunha dimensión
claramente superior en Galicia.
Noutras verbas, das diferentes entidades da economía
galega o maior gasto correspondeu ás familias nunha
proporción claramente superior á media nacional.
Situación que se mantén
durante a actual fase recesiva (60,8%) a pesar da súa
caída e sempre en valores claramente superiores á media
nacional (56,5%).

senta en Galicia o maior compoñente do gasto total –da
demanda agregada-, os seus
principais elementos –tamén
reflectidos- son os alimentos, a
vivenda, o transporte e
outros servizos –especialmente os clasificados como
comidas e bebidas fora do
fogar: hoteis, cafés, etc.-, sendo
a importancia do gasto en alimentos o que marca claras
diferencias co conxunto nacional, mentres o gasto en vivenda mantén unha importancia
similar, que se viu incrementada, en ámbolos dous casos,
durante a crise.

O cambio de mentalidade nas pautas
de consumo en España: do aforro ao
consumo compulsivo
Mª Xesús Castro Velo
Licencia en DEA e Ciencias Políticas. Técnica de Consumo

Os que máis consumen son os máis insatisfeitos George Katona, pai da psicoloxía económica
en EE.UU.
As expectativas e as frustracións dos cidadáns son tanto ou máis reveladoras que as súas necesidades reais á hora de consumir.

Dunha mentalidade baseada na austeridade, no aforro e
na adquisición unicamente de
bens de primeira necesidade
demos o salto, en moi pouco
tempo, a outra radicalmente
oposta na que chegou a ser

Dende o noso punto de
vista esta nova mentalidade
consumista, sen ser a causa
da crise (cuxa orixe hai que
rastrexala, como é sabido, na
esfera financeira), fixo desta
un fenómeno, se cabe, máis
profundo, ao chocar a nova
realidade económica cunha
mentalidade de consumo
baseada nunhas expectativas
de progreso indefinido. Neste
sentido, parte da solución á
crise, pasaría por encontrar o
termo medio entre os vellos e
os novos comportamentos
económicos,
reinventando
pautas de consumo máis
racionais e realistas, acordes

co noso poder adquisitivo.
En todo caso, o obxecto
deste breve artigo non é analizar a orixe da crise e as súas
posibles solucións (do que xa
se ocupan numerosas publicacións) senón pescudar as
razóns que se atopan detrás
deste profundo e rápido cambio de mentalidade no que se
refire ás pautas de consumo.
Cómpre sinalar tamén que
as explicacións e a forma de
aproximarse aos consumidores ofrecidas neste artigo parten dunha análise plural propia
da psicoloxía económica e
da socioloxía, na que a causa
aos comportamentos económicos hai que buscala non só en
razoamentos puramente económicos, senón tamén no
plano do simbólico e dos
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n moi poucas xeracións, apenas dúas
ou tres, os españois pasamos da mentalidade
de gardar os cartos debaixo do
colchón e de aforrar das risas
para as choras, a consumir
bens e servizos, recorrendo de
maneira sistemática ao crédito
en todas as súas formas (hipotecas, créditos ao consumo,
tarxetas de crédito, pago aprazado,) ignorando, en moitas
ocasións, o poder adquisitivo e
as necesidades reais de cada
quen.

normal, e mesmo habitual, a
compra a crédito de servizos,
noutra hora impensables,
como vacacións, celebracións
e produtos de lecer.
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valores, das expectativas e
frustracións, fuxindo de concepcións dos consumidores
como actores absolutamente
racionais.
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Ao comezo da presente
investigación a nosa teoría inicial era que, nalgún momento
do transcurso da ditadura franquista á democracia, a medida
que iamos gañando en dereitos civís, sociais e políticos e
avanzando no estado de
benestar e de dereito, os cidadáns españois chegamos a
crer que estes progresos na
esfera pública tiñan que ter,
necesariamente, o seu reflexo
na esfera privada, afastándonos deste modo, progresivamente, de valores como o aforro e a autoprodución e asumindo o consumismo propio
das sociedades avanzadas.
Sen embargo, da análise
pormenorizada do nacemento
da sociedade de consumo en
España despréndese xusto o
contrario: Non foron os avances no ámbito político os que
deron lugar, por contaxio, ao
cambio nas tendencias de consumo, senón que precisamente foi a ausencia de cambios
políticos (nun contexto de desenvolvemento
económico,
pero aínda na época franquista) o que deu lugar ao nacemento e rápido despegue da
sociedade de consumo española, que percibiu no recurso
ao consumo un substitutivo
da falta de liberdades na
esfera política.
Dito doutro modo, os novos
comportamentos tendentes ao

consumo no noso país preceden á democracia e nacen
como una vía de escape ás
frustracións no ámbito político.
Neste sentido, os consumidores españois actuais serían,
dende o punto de vista psicolóxico e das motivacións,
“menos responsables” de terse
afastado de pautas de consumo responsables dado que,
dende un principio, o consumo asociouse á liberdade, un
valor con gran capacidade de
impacto e asimilación.
A continuación, acercarémonos a como se produciu
este cambio de mentalidades
nas pautas de consumo en
España integrándose, así, na
órbita de países con sociedades de consumo avanzadas se
ben, baseada nuns valores sui
géneris que hai que rastrexar
no contexto histórico precedente.

A época da carestía e
os seus valores
lexitimadores
Ao concluír a Guerra civil o
novo réxime franquista atopouse cun tecido produtivo absolutamente arrasado tanto no sector primario (campo e gando)
como nas fábricas e na produción industrial.
Como recolle Aurelio Mena
Hornero no seu emotivo libro
La Guerra de nuestros abuelos
(1995): “Os primeiros anos da
posguerra foron aínda peores

que a mesma guerra [] Non
había nada que comer porque
os campos estaban esnaquizados. Foron uns anos moi
difíciles e España non se recuperou ata 20 anos máis tarde”.
Lonxe de impulsar medidas
favorables a una pronta recuperación económica, a ditadura instaurou, na súa primeira
etapa, un réxime autárquico e
pechado ao exterior, que exercía un rigoroso control sobre
as actividades económicas da
poboación obrigándoa a autocensurarse nas súas necesidades máis básicas.
A ditadura introduciu así, as
famosas cartillas de racionamento1 (ata 1953) que proporcionaban cantidades de alimentos e bens sempre insuficientes, que, quen podía, completaba recorrendo ao contrabando e ao estraperlo.
Neste contexto de total
escaseza provocado pola guerra e reforzado polo estancamento económico das primeiras décadas do réxime militar,
este optou por promover, intelixentemente, o anticonsumo,
integrándoo sen dificultade
xunto co resto de valores lexitimadores do nacional-catolicismo, como a tradición, a relixión e o estatus, valores
todos eles compartidos polas
clases burguesas vencedoras,
contrarias ao consumo de
masas, que se identificaban
coa aristocracia.
A promoción do anticonsumo é particularmente visible no
modelo de muller que o fran-

quismo elaborou, e que calou
profundamente na sociedade
española de posguerra: o ideal
de muller para o réxime era
unha ama de casa aforradora
e administradora cabal da economía doméstica, á que contribuía coa súa forza de traballo,
mediante a autoprodución de
alimentos (conservas, salgados, produtos curados) e a
confección de roupa2 para
todo o clan familiar.
Publicidade española dos anos sesenta

O nacemento da
sociedade de
consumo e as súas
particularidades

Esta modernización económica, que en absoluto se expuxo dende a elite como a antesala de cambios políticos, sentou as bases para que estes
fosen posibles ao crear as condicións necesarias para alumear o nacemento e rápida

A pesar da tardía conversión de España en sociedade
de consumo – en comparación
con outros países europeos e,
sobre todo, con EE.UU – o
consumismo foi rapidamente
asumido, feito que, como xa
adiantamos, se explica dende
o plano simbólico e dos valores, posto que dende o principio no imaxinario social do
noso país se identificou consumir con modernidade e
liberdade, que era precisamente o que non había en
España.
En poucos anos os españois pasaron dunha economía
case de subsistencia a converterse nun cidadáns desexosos de consumir todo tipo de
bens e servizos e con potencial para facelo.
Tendo en conta o contexto
de carestía precedente, nun
primeiro momento (ata 1965) o

consumo centrouse, como é
lóxico, en mellorar as formas
de satisfacer as necesidades
básicas: alimentación, roupa,
vivenda e equipamento da
mesma, para pasar, na segunda metade dos anos 60 e máis
claramente nos 70, a diversificar o gasto cara necesidades
de tipo secundario.
A publicidade dos anos 60
reflexa como se pretendía captar a atención dos recen estreados “cidadáns consumidores”
cara a este tipo de necesidades básicas, de cuxa satisfacción se encargaban con anterioridade as mulleres mediante
a súa forza de traballo.
Sen embargo, dado que se
trataba de necesidades propias
do ámbito doméstico, xa non
resultaba útil o modelo de muller
aforradora que caracterizara ao
período anterior, polo que era
preciso fomentar un novo ideal
de muller máis proclive ao
consumo que, dalgún xeito,
entroncase co modelo anterior
sen excesivas fisuras. Así, a
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Non será ata finais dos
anos 50, mediados dos 60,
cando se poida falar propiamente do nacemento da sociedade de consumo en España,
como consecuencia da concienciación por parte do
Réxime da necesidade de
modernizar economicamente
ao país dando pulo á industrialización, creando Plans de
Desenvolvemento (o primeiro,
o Plan de Estabilización
Económica, en 1959), e facilitando a apertura cara o exterior.

expansión das clases medias
das que se alimenta calquera
sociedade de consumo.
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A adquisición de televisores
na España dos anos 60 é una
perfecta mostra deste consumo
acrítico, xa que era habitual que
nas casas se mercasen televisores antes ca outros equipamentos máis necesarios, como
neveiras ou lavadoras. Ao
mesmo tempo, a compra de
televisores e outros bens de
tipo ostentoso (como os automóbiles) amosan outra das
características das pautas de
consumo no noso país que
chegaría intacta ata os nosos
días: o consumo como signo de
estatus e distinción, valor herdado das tradicionais clases
patrimoniais que constitúen o
referente ao que se aspira.

32
A consolidación da
sociedade de
consumo en España

publicidade da época3 (cuxos
anuncios se dirixían en máis do
80% ás mulleres) insistía en que
estas eran as responsables do
benestar familiar no fogar, do
que debían facer un lugar harmonioso e confortable, pero xa
non tanto mediante a súa forza
de traballo directa, como a través do consumo de eficaces
produtos de limpeza, alimentos
fabricados e sobre todo, de
modernos e prácticos electrodomésticos, os artigos estrela
da época.

En ausencia de modernidade no plano político, consumir
era o máis semellante a ser
estranxeiro e acadar, por similitude, certo grado de liberdade
e modernidade, polo que non é
de estrañar que dende un primeiro momento as pautas de
consumo en España se caracterizasen polo seu rápido crecemento, pola voracidade, e
inclusive, polo súa falta de
espírito crítico (características
atribuídas por Alonso e Conde,
1994).

A partir da segunda metade
dos anos 60 e, de maneira
máis acusada, a partir das
décadas dos 70 e 80, podemos falar xa dunha sociedade
de consumo consolidada cun
marcado incremento do gasto
cara partidas de tipo secundario como as vacacións, o ocio,
a cultura, a restauración, e os
servizos dedicados á imaxe
persoal e o pracer, en detrimento do gasto dedicado ás
necesidades básicas4.
O incremento do nivel de
renda; a incorporación masiva

da muller ao mundo laboral; o
descenso da natalidade e o
aumento de fogares unipersoais con maior capacidade de
gasto; a multiplicación das
áreas comerciais con gran
amplitude horaria (catedrais do
consumo para Rittzer, 2000); a
diversificación de instrumentos
de pago e as facilidades para a
acceder ao crédito5 (incluídos
os perigosos créditos rápidos);
a omnipresencia da publicidade e o xurdimento de novas
canles de compra (como
Internet); constitúen nos
nosos días un escenario absolutamente favorable ao consumo compulsivo.

que, non obstante, estiveron
marcadas dende o mesmo
nacemento da sociedade de
consumo en España pola súa
voracidade e acompañadas
dunha importante carga simbólica.
Posto que os consumidores non son, en absoluto,
máquinas racionais que adaptan os seus comportamentos
de maneira automática ao contexto económico, haberá que
esperar un tempo para que as
mentalidades se readapten ao
novo escenario.

Ao entrar en escena, a
actual e inesperada crise
impacta de cheo con estas tendencias proclives ao consumo

2

Resulta moi rechamante que aínda no ano 1960 o 59% dos fogares españois contaban cunha máquina de
coser e as revistas femininas de época dedicaban amplas seccións á labor, costura e patronaxe, suplindo as carencias da industria e retrasando o consumo de masas do sector téxtil. (Ver Iciar Hériz Saracibar en ”Nacimiento de la
sociedad de consumo en España: cambios en la esfera privada de las mujeres, 1959-1965”).
3

Anuncios como: “¡Muy bien hecho! Es imposible trabajar `tan a la antigua´. Disfrute más de la vida con aspiradora Hoover...” (1961) recollido en La sociedad de consumo: fases, desarrollo y tendencias de Ana Arriba González
de Durana, reflicten parte dos novos valores que a publicidade dos anos 60 tentaba transmitir: Consumo asociado
a comodidade e a calidade de vida, pero tamén a dinamismo e modernidade, da cal EEUU era considerado o referente, como se aprecia no recorrente emprego publicitario das cores azuis e vermellas.
4
Os gastos en alimentación, abrigo e acubillo reducíronse en 20 puntos entre 1958 e 1996 (Ver Alfonso Rebollo
Arévalo, La Estructura del Consumo en España, 2001).
5

Na última década apareceron, ao tempo que os créditos rápidos con elevados intereses, intermediarios dedicados á reunificación das débedas acumuladas, como una nova práctica do sector financeiro.
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1
Mena detalla que mediante a cartilla de racionamento cada persoa tiña dereito, á semana, a 125 gramos de
carne, ¼ litro de aceite, 250 gramos de broa, 100 gramos de arroz, 100 gramos de lentellas rancias, que contiñan
vermes a maioría das veces, e un anaco de xabón. Como estas cantidades eran insuficientes o historiador lembra
que moitos arriscábanse a facer pan pola noite, que os axentes da Fiscalía comisaban se o atopaban, ao día
seguinte, polo seu cheiro.
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Renda básica de cidadanía, crise e
consumo
Observatorio Renta Básica Attac-Madrid

Recentemente o filósofo do dereito italiano Luigi Ferrajoli declaraba nunha entrevista a Il Manifesto:
“A crise non deixa alternativa: é imprescindible conseguir un ingreso para todos que garanta a igualdade e a dignidade das persoas. A diferenza doutros ingresos condicionados, unha renda básica universal excluiría calquera connotación caritativa, así como o estigma social que supón as prestacións
ligadas á falta de traballo ou á pobreza”.
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garantía da liberdade e o
autogoberno, no sentido
republicano democrático de
asegurar os medios para que
toda a cidadanía sexa materialmente independente.
Considerando, xa que
logo, á RBC como dereito
fundamental á existencia e,
ao mesmo tempo, como
garantía institucional da efectividade dos demais dereitos,
non só é unha proposta para
tempos de bonanza económica e superávit orzamentario,
senón que, como sinalaron
Raventós y Lo Vuolo (1), a
RBC aínda é máis necesaria
en situacións de crise económica e agresión aos dereitos
sociais e laborais dos cidadáns como a que estamos
vivindo.

No actual contexto de crise,
unha RBC dunha cantidade
similar ao limiar de pobreza, aliviaría a inseguridade económica
e vital pola perda do posto de
traballo, fortalecería a posición e
o poder de negociación dos traballadores tanto no mesmo
posto de traballo como na propia
procura de ocupación, fomentaría a creación de emprego facilitando redución da xornada laboral e a contratación a tempo parcial ou os proxectos de autoocupación ou de economía
social ou cooperativa e, non só
sacaría a millóns de persoas da
pobreza, senón que constituiría
un soporte preventivo de protección para non recaer nela, fronte
ás limitacións das actuais políticas asistenciais de subsidios
condicionados e de transferencias monetarias focalizadas.
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sí, unha Renda
Básica
de
Cidadanía (RBC),
universal e incondicional,
entendida segundo a definición da BIEN (Basic Income
Earth Network), como “un
ingreso pagado polo Estado,
como dereito de cidadanía, a
cada membro de pleno dereito ou residente da sociedade
ata se non quere traballar de
forma remunerada, sen tomar
en consideración se é rico ou
pobre ou, dito doutra forma,
independentemente de cales
poidan ser as outras posibles
fontes de renda, e sen importar con quen conviva”, sería
unha importante medida para
combater a pobreza e reducir
a desigualdade, pero tamén
constituiría un instrumento de

DECEMBRO
MARZO
2011
2011

E, concretamente, en relación ao consumo favorecería o
sostemento do mercado interior
e, especialmente, o consumo
dos sectores economicamente
máis débiles.
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Como puxeron de manifesto
os citados Raventós y LoVuolo,
“a RBC, ademais de ser un
modo xusto de redistribuír
ingresos cara os máis pobres
sen xerar estigmatización, sería
un estabilizador do consumo
fundamental para soster a
demanda en tempos de crises,
especialmente para os grupos
máis vulnerables, e deste xeito
evitaría a ampliación das brechas de desigualdade económica e social”.
É sabido que o consumo
por endebedamento das familias en xeral non favorece aos
grupos con menos capacidade
económica. De feito, moitas
familias tiveron nos período
anterior ao desencadeamento
da crise unha capacidade de
consumo por encima dos seus
ingresos laborais grazas á inflación de prezos de activos financeiros e de créditos, especialmente hipotecarios pero tamén
do consumo. No momento
actual, non só xa desapareceron eses ingresos extraordinarios procedentes do crédito,
senón que os reducidos ingresos laborais terán que utilizarse
en parte para pagar a débeda
contraída.

Por iso, “a RBC actuaría
como un estabilizador da
demanda que permitiría xerar
efectos multiplicadores na economía. Non hai ningunha
garantía de que o diñeiro que
vai aos bancos se transforme
en maior crédito e de alí maior
demanda dos grupos máis
necesitados. O que deberían
facer os gobernos é garantir un
nivel de demanda básico que
sosteña á economía”.
Por outra banda, a crise do
modelo desarrollista e productivista require exporse a cuestión
da planificación da economía e
da sociedade, con implantación
de medidas alternativas dirixidas á consecución dun novo
modelo de produción e consumo, sen espoliación de recursos naturais nin explotación dos
recursos humanos, que cubra
as necesidades da poboación e
asegure “unha vida boa” a tódolos cidadáns.
A RBC pode ser unha desas
medidas en canto expón de
forma directa e indirecta unha
reorientación radical da cultura
socio-económica dominante.
Como
mantén
Florent
Marcellesi (2) “...ao liberar as
novas forzas produtivas, a RBC
convértese no alicerce dun
novo sistema produtivo xa que
é unha subvención directa ás
actividades onte consideradas
como non produtivas ou fóra do
sector heterónomo, pero fontes

imprescindibles de riqueza
social e ecolóxica. A través da
RBC a ecoloxía política constrúe unha economía plural que
deixa un sitio cada vez máis
grande á produción non mercantil, social e ecoloxicamente
útil, á cooperación no canto da
competencia, á gratuidade, á
redución do tempo de traballo,
ao coidado da contorna, é dicir,
a unha economía a escala
humana e respectuosa da biosfera”.
Desde o Observatorio de
Renta Básica de Ciudadanía de
Attac- Madrid non consideramos á RBC como a solución
traumatúrxica á crise capitalista.
Para conseguir os efectos
antes apuntados é imprescindible conxugala con outras medidas como o mantemento dos
dereitos sociais e laborais, a
titularidade e xestión pública
dos bens comúns e servizos
esenciais, a educación e sanidade públicas, así como coa
redistribución da renda de ricos
a pobres mediante un sistema
tributario progresivo, xusto e eficiente, pero, por ser unha proposta cun alto potencial emancipatorio, cremos que merece
ser debatida en profundidade
pola esquerda política, social e
sindical.

(1) “Algunas consecuencias de la crisis económica en el Reino de España y la propuesta de la renta básica (o
ingreso ciudadano)”. Revista Sin Permiso, nº 5, 2009.
(2) “Renta Básica de Ciudadanía y Ecología Política”. Ponencia presentada no IX Simposio de la Red Renta
Básica de Bilbao, 2009.

Os alimentos como negocio especulativo
Xacobo Feijoo Lamas
Enxeñeiro.Consultor en Desenvolvemento Rural

1. Nos derradeiros anos
estanse “producindo en
España enormes flutuacións
dos prezos ó longo da cadea
alimentaria” (1).
A finais do 2008 o
Ministerio de Industria,
Turismo e Comercio informaba de que nese ano producírase en España un forte
incremento nos prezos dos
principais alimentos. “Dende
setembro do pasado ano” –
subliñaba o MITC – “o arroz
subiu un 14,77% e o leite un
13,8%, mentres que as
sardiñas, os iogures, o pan de
molde, as fabas brancas o fixeron máis do 12% [...]. A continuación sitúanse a bolearía e a

manteiga cunha alza de máis
do 11% nos derradeiros doce
meses e as acelgas e o tomate
natural cuxos prezos encarecéronse máis do 10% dende
setembro do 2007. As laranxas
incrementaron os seus prezos
o 9,5%, mentres que por riba
do
8%
situáronse
as
salchichas de Fráncfort, as
gambas conxeladas e as
chirlas [...]. Dende setembro do
pasado ano o chocolate e os
ovos subiron por riba do 7%, ó
tempo que os prezos do polo,
o conexo e as sardiñas o fixeron máis do 6%, e os do
cordeiro, o lirio, a minestra de
verduras e a cervexa superaron a alza do 5%. A continuación situáronse a leituga, o

atún en aceite, o queixo, as
galletas, o café, o ketchup, a
auga mineral e o viño tinto con
subas de máis do 4%” (2).
Segundo portavoces da OCU
a suba foi dun 11,4% na cesta
tipo (os produtos de consumo máis habituais) e un
12,3% na cesta económica.
Na primavera do 2009 “os
prezos dos cereais, tanto no
mercado interior como no exterior, experimentaron unha forte
suba, case coincidindo co inicio da recolección da colleita
en España. Os incrementos
medios sitúanse no entorno do
10%, aínda que nalgúns
casos, como na cebada e o
millo as subas son case o 20%

37
DECEMBRO 2011

Nos últimos tempos asistimos a unha importante suba dos prezos das materias primas, sendo os alimentos básicos ou “commodities”alimentarias, un dos máis afectados por esta alza. É certo que
existe unha presión crecente sobre as materias primas e os alimentos: Cada ano incorpóranse ao
planeta 80 millóns de novos habitantes, presión a que hai que engadir que o consumo per capita de
recursos está a subir nos países emerxentes. Non obstante, existen outros factores, máis aló das
dinámicas da oferta e demanda ligadas ao consumo directo, que están a influír de forma notable neste
fenómeno. Nomeadamente a irrupción nestes mercados dos elementos especulativos ligados aos
grandes fondos de investimento, e fondos privados de capitalización de pensións, que explicarían en
boa medida o que está a acontecer cos prezos dos alimentos dende o inicio da actual crise financeira.
Baste considerar que hai fondos de pensións que dispoñen de máis presuposto anual para investir
en produtos financeiros, que o orzamento anual de moitos Estados de países de mediano tamaño. O
desmantelamento de redes de seguridade alimentaria como os mecanismos de intervención de mercados e regulación da PAC da Unión Europea, e da Farm Bill norteamericana, dentro da tendencia de
liberalismo desregulado na que estamos inmersos, debuxan un panorama inquietante cara o futuro,
e falan por si mesmos da necesidade de adoptar medidas estruturais a nivel internacional.

DECEMBRO 2011

[...]. Este incremento asociase,
en principio coas previsións
dunha colleita á baixa nalgúns
dos principais produtores do
mundo, o que suporía un
recorte medio do 5%. En
España as previsións apuntan
a unha caída do 30%. Sen
embargo, hai existencias da
campaña pasada con máis de
tres millóns de toneladas de
cebada en almacéns dos operadores e produtores” (3).
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Ao longo do ano 2010 os
prezos dos alimentos tiveron,
tamén, un crecemento significativo explicado, en parte,
pola alza espectacular na cotización das principais materias
primas agrícolas: o prezo de
trigo incrementouse nun 91%,
o do millo un 57%, a soia un
33% e o azucre un 32%.
Subas que tiveron a súa continuación nos primeiros meses
do presente ano 2011 con
incrementos superiores ao
20% para produtos estratéxicos como millo, soia, arroz,
azucre, café, froita ou cacao.
Segundo algúns estudios os
prezos dos alimentos multiplicáronse por 4,35 de orixe
a destino o que supón un
incremento interanual do
19% (4), e é que as subas
non só afectan ás principais
materias primas senón que
chegan a case tódolos alimentos: legumes, froitas,
carnes, pescados, productos lácteos [...] (5).

2. A nivel internacional está
dinámica de forte volatilidade
dos prezos nos alimentos

ven repetíndose con programada periodicidade nos derradeiros anos. Así, e por esas
mesmas datas, era a FAO
(Organización das Nacións
Unidas para a Agricultura e a
Alimentación) quen chamaba
a atención sobre a situación
alimentaria, esta vez, a nivel
mundial. Os seus responsables anunciaban que debido
ós efectos combinados da
crise financeira e económica
mundial, o número de persoas
que pasan fame no mundo
incrementarase nese ano en
100 millóns de persoas elevando, deste xeito, a cifra de persoas desnutridas no mundo a
máis de 1000 millóns (6).
Debido á crise financeira e
económica os países en
desenrolo – subliña a FAO –
viron contraerse os seus mercados de exportacións así
como os investimentos e outras entradas de capital, incluída a axuda para o desenrolo
(AOD). No sector agrícola, os
prezos das sementes e os fertilizantes, así como doutros
insumos, duplicáronse con
creces nos derradeiros anos
– exactamente, dende o ano
2006 –. Os agricultores
pobres, cuxo acceso ó crédito
e ós mercados agrícolas é limitado, non poden beneficiarse
dos prezos máis elevados dos
produtos básicos e resúltalles
difícil facer fronte a esta
situación sen axuda (7).
Esta drástica situación
agravaría a inseguridade alimentaria poñendo en perigo a
consecución dos Obxectivos
de Desenrolo do Milenio

(ODM), en particular a meta
ODM1 de reducir á metade
para o ano 2015 a porcentaxe
de persoas que padecen fame.
En efecto, no ano 2009 o
número de persoas famentas
nos países do terceiro e cuarto
mundo medraba ó 19% (8).
Nos primeiros meses do
presente ano (2011), o
Director Xeral da FAO avisaba de novo de que “estamos,
de feito, diante da inminencia
do que podería ser outra crise
alimentaria. O índice de prezos
dos alimentos da Organización
das Nacións Unidas para a
Agricultura e a Alimentación
(FAO) volveu ó seu nivel máis
alto a finais do 2010. A seca en
Rusia e as restricións a
exportación adoptadas polo
Goberno
– así como as
colleitas inferiores ó esperado
en EEUU e Europa, e posteriormente en Australia e
Arxentina – foron os factores
desencadéantes dun proceso
de aumento vertixinoso dos
prezos dos productos agrícolas nos mercados internacionais” (9).
Un novo aumento vertixinoso dos prezos que provoca
unha nova crise alimentaria de
enormes dimensións reflectidas en que, “cando menos 44
millóns máis de persoas
pasaron á pobreza debido ó
encarecemento do prezo
dos alimentos e varias decenas de millóns máis corren
perigo de engrosar esta
cifra” (10). Un encarecemento
dos prezos que, segundo este
organismo
internacional,
“prodúcese incluso nunhas cir-

cunstancias máis positivas que
as de 2008. Por un lado, África
logrou boas colleitas neste
exercicio (fronte a outros puntos do planeta que sufriron as
inclemencias meteorolóxicas),
o que serviu como elemento
estabilizador dos prezos do
millo no pais. Ademais, o prezo
do arroz, un produto indispensable en grande parte dos
países en desenrolo, moderouse e a perspectiva para os
vindeiros exercicios é estable
[...]. Sen embargo os prezos
dos cereais seguirán volátiles
e por riba do prometio histórico
deica cando menos 2015” (11).
Un encarecemento dos prezos
que coincide (2010) cunha das
mellores (3ª) colleitas de toda
a historia (12).
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3. Inicialmente a FAO non
dubida en “culpar” á crise
financeira e económica da
crise alimentaria. Para ese
organismo a desaceleración
económica mundial – tralo
episodio do aumento acelerado dos prezos nos alimentos
nos anos 2007 e 2008 – fora a
base do forte aumento da fame
no mundo. Reducindo os
ingresos e as oportunidades
de emprego dos pobres
reducía considerablemente o
seu acceso ós alimentos. Con
menores ingresos os pobres
son menos capaces de
adquirir alimentos e insumos
para a súa produción, especialmente porque os prezos
seguen a ser elevados en termos históricos. Mentres que
os prezos internacionais dos
alimentos baixaron respecto

ós niveis acadados a mediados do ano 2008, os prezos
nos mercados locais non
caeron na mesma medida en
moitos países desenrolados.
A finais do ano 2009, os alimentos básicos nacionais
nos países en desenrolo
custaban, en prometio, un
20% máis en termos reais
que dous anos antes (13).
Estes eran os argumentos
da FAO para explicar a forte
suba que nos prezos dos ali-

mentos tivo lugar neses anos.
Sen embargo, e sen cuestionar aqueles, compre facer
algunhas
puntualizacións
sobre o sucedido entón, xa
que a situación volve a repetirse hoxe en día. Se ben é
certo que a crise financeira e
económica agravou a situación
alimentaria mundial creando
unha maior inseguridade, o
número de persoas que pasa
fame no mundo non deixou de
medrar nos derradeiros dez
anos. O que sucedeu real-
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mente é que coa crise financeira e económica prodúcese
a acción conxunta de tres factores novos:
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En primeiro lugar a crise
actual, a diferenza de anteriores crises alimentarias, afecta
simultaneamente a moitos
países, o que reduce o marxe
de manobra dos países afectados ó tempo que afecta a
moitos máis segmentos da
poboación mundial que se ven
prexudicados polo aumento
dos prezos nos alimentos:
medra o número de persoas
que padecen inseguridade alimentaria - 1020 millóns no
ano 2009 segundo cálculos da
FAO o que supón volver ós
niveis de subnutrición existes á
principios da década dos 90 -.
En segundo lugar a inseguridade alimentaria, que se viña
arrastrando dende antes da
crise financeira e económica, o
que é o mesmo, esta última ven
precedida dunha crise alimentaria anterior –anos 2006/2008 –
provocada fundamentalmente
por unha elevación extraordinaria nos prezos dos alimentos
e os combustibles: os aumentos
nos prezos do petróleo entre os
anos 2004 e 2008, e dos alimentos básicos importados
entre 2006 e 2008, prexudicaron
enormemente
as
relacións de intercambio dos
países pobres incrementando o
número de persoas neses países con inseguridade alimentaria.
En terceiro, e derradeiro
lugar, os países en desenrolo
principais vítimas das crises alimentarias, están agora máis

integrados, comercial e financeiramente, na economía
mundial e, xa que logo, máis
expostos ós cambios nos mercados internacionais que fai, por
exemplo, vinte anos: así a crise
financeira e económica supuxo
unha forte redución na entrada
de capitais – as remesas (en
moitos países pobres os ingresos dunha parte importante dos
fogares dependen delas), a
AOD (os países desenvolvidos
reducen as súas apartacións á
axuda externa), os investimentos directos (IED) e as ganancias por exportacións – nos
países en desenrolo o que, a
súa vez, fixo que se contraeran
os ingresos e, xa que logo, o
consumo, un axuste que esixiu
a redución de importacións,
entre outros, de alimentos moi
necesarios para eses países –
cereais, aceites vexetais, azucre, etc., que son compoñentes
básicos das dietas en moitos
países pobres – que verán,
deste xeito, reducidas as súas
posibilidades de acceso a eles,
poñendo en perigo a súa seguridade alimentaria.
Estes
factores
novos
únense a un cuarto factor
ascendente: a crecente dependencia de moitos dos países
pobres das importacións de alimentos, dependencia que
acentúa a súa vulnerabilidade.
Alimentos
que,
como
demostrou a crise alimentaria
dos anos 2006/2008 están
suxeitos a uns prezos moi
volátiles, e moi dados a turbulencias que non sempre son
froito das variacións na oferta e
na demanda mundial de alimentos.

Durante os anos 2006/2008
tivo lugar un forte incremento
nos prezos internacionais dos
insumos empregados na agricultura – fertilizantes, combustible, maquinaria agrícola,
etc. – subas que nalgúns casos
foron do 50% en insumos que a
maioría dos países pobres
importan. Paralelamente e a
pesar da grande colleita mundial – a produción mundial de
cereais acadou no ano 2008 un
máximo histórico avaliado en
2.245 millóns de toneladas –, os
prezos dos alimentos importados – cereais, aceites vexetais,
azucre, etc, – por eses países
tamén tiveron un grande incremento – un 52% de prometio
segundo o índice de prezos alimentarios da FAO –.

4. A finais do ano 2009 a
FAO, nun dos seus documentos oficias, empezaría a recoñecer o decisivo papel que no
incremento dos prezos que
orixinaron a crise alimentaria
deses anos tivera a “especulación financeira”: “A crise dos
prezos dos alimentos de
2007/2008, provocou unha
grande preocupación pola
volatilidade experimentada nos
prezos dos productos básicos
[...], o mundo entrou nun novo
réxime de mercado de cereais
en que a devandita volatilidade
manterase a menos que se
adopten medidas de política
forte. Varios informes afirman
que os prezos dos cereais foron
drasticamente inflados pola
especulación financeira de
manipulación. O que temos é
que ese comercio socavou a

capacidade de suavizar os prezos dos mercados de futuros
agrícolas e o aumento dos
riscos dos prezos co que se
enfrontan os consumidores, os
produtores e os gobernos” (14).
Diante desta situación a
secretaría da FAO no Cumio
Mundial sobre Seguridade
Alimentaria celebrado no ano
2009, proclamaría a necesidade de abordar a cuestión da
especulación nos mercados
agrícolas dadas as graves
consecuencias que pode ter
para a seguridade alimentaria
mundial. Algúns estudios
suxiren que a especulación
nos mercados de alimentos
desempeña un certo papel
no aumento do nivel e na
volatilidade dos prezos
mundiais dos alimentos no
período 2007-2008 (15).

Situación que reflicte como
“urxente a introdución de
novas medidas de transparencia e regulamentación para
facer fronte á especulación
nos mercados de futuros de
productos agrícolas” (17).

veñen para obter miles de millóns de beneficios. Mentres
Goldman Sachs, JP Morgan,
Bank of América, Santander,
BBVA, Deutsche Bank, etc.
especulan co prezo dos alimentos e presentan ese investimento especulativo como
sector seguro e rendible” (18).

5. Para entender mellor o
subliñado deica agora, compre
informar que “o prezo dos alimentos marcase hoxe en día
cos chamados contratos de
futuros, que se compran e se
venden durante un tempo
decenas de veces, especulando coa suba e a baixa do
prezo. Aínda que ninguén
busca en realidade mercar
eses alimentos, só especular.
Por outra parte, multinacionais
de alimentación como Brunge,
Dupont, Cargill, ADM o
Sybgebta controlan máis do
70% da oferta de cereais e
marcan os prezos que lles con-

Unha análise do papel que
os mercados de futuros
tiveron nos prezos destes productos básicos – apoiado no
estudio das actividades comerciais habidas no Chicago
Borrado of Trade (CBOT),
líder nos mercados de futuros
agrícolas – durante os derradeiros anos demostrou que
no período 2006-08 as posicións non comerciais – que se
corresponden basicamente
coas actividades especulativas
– medrara considerablemente
no total das posicións longas,
coincidindo no tempo en que
se producía unha forte alza
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O propio Banco Mundial
reflectía que un aumento vertixinoso nos prezos dos productos agrícolas ó que non é
alleo “o aumento e a volatilidade dos prezos (que) continuarán nos vindeiros anos se
non se abordan as causas
estruturais do desequilibrio no
sistema agrícola internacional
...”, aumento no que, xunto a
outros factores estruturais,
inflúe fortemente “a especulación exacerbada polas
medidas de liberalización dos
mercados de futuros de produtos agrícolas nun contexto de
crise económica e financeira
que transformou instrumentos
de arbitraxe do risco en produtos financeiros especulativos
que substitúen a outros investimentos menos rendibles” (16).

Vista dunha sesión do CBOT
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nos prezos dos produtos agrícolas básicos anteriormente
citados. Resultaba, xa que
logo, evidente que o crecemento das actividades especulativas e a alza dos prezos
estaban fortemente relacionados.
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Un estudio, financiado pola
FAO, sobre o comportamento
dos prezos en Estados Unidos
de tres cereais importantes no
mercado mundial – o trigo, o
millo e o arroz – durante o
período que vai de 1970 ó
2008, reflectía que aqueles
mostraron unha tendencia
decrecente pero con algunhas
flutuacións notables e con
diferencias fundamentais entre
tendencias: mentres a tendencia decrecente mantense
durante períodos amplos, as
tendencias alcistas son en
períodos curtos -1973/75 e
2007/08-, ao tempo que si os
prezos baixos mantiveron
unha notable estabilidade, os
prezos altos foron moi
volátiles.
A explicación a este comportamento dispar está, para
moitos observadores “na existencia de enormes fluxos
financeiros
internacionais,
taxas de xuro baixas e a
recente
creación
dunha
desconcertante variedade de
mercados de derivados financeiros” que son as fontes
novas e poderosas de volatilidade dos mercados. No período 2007-2008 os movementos especulativos invadiran
o mercado alimentario: os
especuladores entraron nos
mercados de graos con

grandes cantidades de
diñeiro,
creando
unha
situación máis volátil e
provocando coas súas
actuacións tendencias alcistas nos prezos de cereais
estratéxicos –trigo, millo e
arroz – que non se correspondían coa realidade produtiva –neses anos houbera
unhas colleitas extraordinarias – senón que foron froito
da actuación dos fondos
especulativos e que provocaron, como é ben sabido, a
crise alimentaria deses anos
(19). Tese que parece confirmar o feito de que mentes as
tendencias decrecentes dos
prezos mantéñense por períodos amplos e de xeito estable,
as tendencias alcistas son por
períodos curtos e presentan
unha situación moi volátil.

6. Tódolos estudios empíricos demostran que “nos derradeiros anos medrou de
xeito espectacular a influencia dos mercados de futuros” – mercados especulativos,
como explicarei a continuación
–“ sobre os prezos de importantes productos alimenticios (millo, trigo, soia,
arroz”. Os investimentos nos
mercados de futuros de productos alimenticios son cada
vez maiores por parte dos
investidores que ven nestes
mercados maiores oportunidades de beneficios que
noutro tipo de investimentos.
Eses investimentos seguen
con frecuencia as tendencias:
compran se a tendencia é
alcista e venden se tenden a

baixar. Coas tendencias a alza
nos prezos internacionais dalgúns alimentos – como o millo,
o trigo e a soia – debidas tanto
o crecente uso na produción
de combustibles como pola
maior demanda de China e a
India incrementaríanse espectacularmente a entrada de
capitais de investimento nos
mercados de futuros e
opcións. Entrada que, como
demostraron algúns autores
por medio da análise do comportamento das principais bolsas onde se cotizan, provocaron unha maior suba dos
prezos, un maior impacto que
o provocado tanto pola produción de biocombustibles
como polas demandas de
China e a India” (20).
Esta dinámica comercial de
intenso crecemento dos prezos,
coinciden a OCDE, a FAO e o
BM, reflicte que “a especulación financeira impacta nos
prezos” (21). Un instituto estadounidense (IATP: Instituto
para a Agricultura e a Política
Comercial) “atribúe ó efecto
da especulación deica un 31%
a suba dos prezos do millo en
xullo do 2008” (22).
Especulación que pode
actuar de varias formas. “O volume de Chicago” – Chicago
Board, o maior mercado de
materias primas do mundo
–“superou os 300.000 millóns
de dólares e en tres anos triplicouse. O 80% dos que participan neste mercado son bancos
de investimento... (como)...
entre os participantes o máis
poderoso é o banco de investimento Goldman Sachs, que no

Hai sen embargo, e como
ben nos explica HERNÁNDEZ
VIGUERAS, outro xeito de
especulación alimentaria, e do
que xa din conta anteriormente:
“Segundo datos publicados, os
contratos de futuros do trigo
para setembro do 2010 mostraban o maior e máis rápido incremento nos prezos dende 2008.
Nesta, como noutras materias
primas alimenticias, a expli-

cación a atopaban dous especialistas do Financial Times,
nos comportamentos das
grandes corporacións da alimentación que procuran asegurarse prezos futuros diante da
incerteza destes mercados
agrícolas mundiais.
Por un lado, o detonante
desa alza actual dos prezos de
materias primas alimentarias foi
as reducidas expectativas das
colleitas en Rusia, Ucraína e
algunhas zonas de Europa occidental; e particularmente, a prohibición rusa de exportación de
trigo, que afirman acelerou o
risco dun pico nos prezos, socavando a confianza mundial na
estabilidade de prezos e subministros o comercio de alimentos.
E as multinacionais da alimentación apresuráronse a
incrementa-los contratos que
garanten os seus subministros
diante do temor de ver
desabastecidos os escaparates
dos
supermercados.
Adiantaron
os
contratos
chamados de futuro que fixan
cantidades e prezos para datas
anticipadas. Unha modalidade
da especulación que acompaña ós mercados a escala
brutal. E así, recentemente
aparecen as grandes multinacionais fabricantes mundiais de
alimentos como Tyson Foods,
Anheuser-Busch
InBev,
General Mills, Kellogg e Kraft,
como cooperadores necesarios
dos especuladores financeiros.
Porque á evolución da
especulación tradicional, engadiuse á irrupción de especuladores puramente financeiros,

un novo tipo de especulador
que é descrito nun informe
recente da ONG holandesa
SOMO. Son especuladores
que despois de haberen
definido un certo prezo no contrato de derivados deciden
pasar o risco á outros, é dicir,
converten o contrato de subministro futuro nun produto
comercializado nos mercados
financeiros mediante eses contratos de derivados, cuxo valor
deriva do prezo da materia de
referencia ou subxacente.
Deste xeito o produto subxacente (o trigo, a cebada, o millo,
etc.) convértese en produto
financeiro co cal especular e
trasladar o risco do subministro
e prezos futuros a outros participantes. Esta especulación allea
ós mercados reais, desestabiliza
os prezos da materia prima agrícola. Son os novos especuladores que entran no xogo do
casino dende o ano 2002.
De entrada, digamos que
os principais operadores dos
derivados sobre materia agrícolas non son agora os
grandes terratenentes como
antano, senón a gran banca
financeira. Actualmente, os
grandes
negociantes
de
derivados de materias primas
forman parte dos grandes bancos que están moi activos en
moitos mercados financeiros.
Porque dispoñen de maior
capitalización e solvencia para
ser contrapartes neses contratos de derivados, grazas ás
axudas financeiras que recibiron dos contribuíntes. Por
suposto, son eles quen máis
saben do negocio.
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ano 2008 logrou un terzo dos
seus ingresos netos (ao redor
de 1.500 millóns de dólares)
grazas ó investimento en materias primas” (23). Asemade “un
só hedge found ten agarrado
polo pescozo dende fai meses
a tódolos produtores de chocolate do mundo. O fondo
Armajaro, pilotado por un coñecido
executivo
británico,
Anthony Ward, alcumado como
“Chocfinger” (dedo de chocolate) comprou o pasado xullo
deica 240.000 toneladas de
cacao, o equivalente ó 7% da
produción mundial, nunha soa
operación. A compra que se fixo
no mercado Euronext, onde
non hai límites sobre este tipo
de materia, disparou o prezo do
cacao deica o seu máximo
dende 1977. As miles de
toneladas de cacao seguen
acumuladas nos almacéns de
Hamburgo,
Anveres
e
Amsterdam. Ward apostou polo
cacao, xa que un dos seus principais produtores, Costa de
Marfil, está virtualmente en
guerra civil, co que escaseará o
produto en breve [...]. Segundo
o diario británico The Daily
Telegraph, George Soros
inviste neste fondo de investimento” (24).
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dos de libre comercio que colocan á agricultura e á alimentación na especulación dos
mercados financeiros” (26).
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Sede central de Goldman Sasch

Son sobre todo, un
pequeno número de conglomerados financeiros que domina
o negocio dos derivados e
servizos conexos; e están
fortemente conectados polas
relacións comerciais que manteñen entre eles. “Os tres
maiores “dealers” en derivados
de Wall Street son Goldman
Sachs, JP Morgan e Bank of
América, que agora con propietarios de Merryll Linch,
Citigroup e Morgan Stanley. E
entre os europeos, os maiores
actores nos mercados de
derivados son Credit Suisse,
Deutsche
Bank,
HSBC,
Rabobank e UBS” (25).

7. Esta realidade mercantil
que coloca a agricultura e a alimentación en mans dos
axentes financeiros – nos que
priman os movementos especulativos – está cada vez máis
no miolo do sistema agroalimentario europeo. “O des-

mantelamento da Política
Agraria Común (PAC) trala
reforma de 2003 e a liberalización do comercio está facendo máis vulnerables a tódolos
países europeos cando se producen cambios nos mercados
mundiais, debido ó seu importante comercio agroalimentario.
As derradeiras reformas da
PAC, baseadas no desacoplamento das axudas e o abandono da produción foron un
grave erro político cuxas consecuencias están sendo pagadas
polos agricultores, gandeiros e
consumidores europeos a
pesares do rexeite elevado que
existe a esta estratexia europea. A progresiva eliminación
das políticas de mercado
supón prezos cada vez máis
baixos e inestables para a
produción, sendo os prezos
de referencia uns prezos
mundiais cada vez máis
volátiles e destrutivos para
as economías rurais [...]. A
actual PAC está supeditándose
ós acordos da OMC e os trata-

“As negociacións de libre
comercio que está á desenrolar
a Unión Europea están sacrificando a agricultura familiar
sostible e en consecuencia a
garantía dunha alimentación
san, diversa e segura. Quérese
integrar ós produtores agrarios
no proceso de liberalización
comercial como calquera outra
mercancía sen ter en conta o
caracter estratéxico da agricultura e a alimentación para a
sociedade. Abandónase o modelo social de agricultura que
garantía a xestión sostible do
territorio, a sostenibilidade e a
economía e o emprego das
zonas rurais. Polo contrario,
ofrécese ás multinacionais o
control da alimentación. A actual crise alimentaria demóstranos que a agricultura debe saír
fora das negociacións do libre
comercio na Organización
Mundial do Comercio (OMC) e
nos acordos bilaterais” (27).

8. Segundo o Observatorio
de Prezos dos Alimentos o
seguimento da evolución na
composición do prezo dos principais (33) alimentos en España
nos tres niveis comerciais máis
significativos – orixe, por xunto
e destino – indica que para a
maioría dos alimentos o maior
incremento prodúcese en destino, nivel no que, con escasísimas excepcións – algunhas
legumes –, se pode formar
entre o 40 e o 75% do prezo

final. Esta composición dos prezos fai que “o prezo dos alimentos chegue a multiplicarse por
máis de catro dende a súa
orixe deica que chegue ás tendas e se poña á venta” (28).

“A suposta guerra de prezos aberta nos derradeiros
anos para adaptarse á crise
económica por parte das
empresas de distribución
agroalimentaria, fai que as
baixadas de prezos ó consumo sexan trasladadas automaticamente ós seus provedores, xerando unha presión
cada vez máis forte sobre
estes, e provocando o seu
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traslado á eslavóns anteriores
da cadea ou a súa saída ao
mercado a curto ou medio
prazo. A evolución que seguiron os prezos en orixe dos
produtos agroalimentarios nos
derradeiros anos está cada
vez máis distanciada da dos
prezos que pagan os consumidores polos alimentos, é dicir,
os consumidores pagan cada
vez máis polos produtos que
mercan mentres os agricultores cobran a prezos de fai 20
anos [...]. Estamos diante
dunha nova crise alimentaria

de alcance mundial que volve
a demostrar o fracaso do
fanatismo político polo libre
mercado aplicado deica agora
á agricultura e á alimentación.
O mercado non fai función de
regulación senón que se comporta de xeito especulativo
xerando un encarecemento
abusivo da alimentación no
noso país, ao tempo que ocasiona graves problemas alimentarios en moitas partes do
mundo, con máis de mil millóns de persoas afectadas
pola fame” (30).

DECEMBRO 2011

Esta dinámica nos prezos
non fai máis que reflectir “o
actual desequilibrio da cadea
agroalimentaria pola posición
negociadora dominante das
grandes empresas de distribución agroalimentaria (recoñecida pola Comisión Europea
no seu informe sobre a cadea
de valor de finais do 2009 e
pola resto de institucións europeas e nacionais [...], que está
tendo graves consecuencias
na nosa sociedade. A crecente
desaparición de agricultores e
gandeiros, a falta de investimento e crecemento do sector
da industria agroalimentaria, a
falta de eficiencia, competitividade, innovación e desenrolo
na cadea de valor, o peche
definitivo do establecementos
de venta tradicionais e especializados, e a perda de variedade e calidade dos productos que pode atopar o consumidor nos establecementos
de compra, son consecuencia
diso” (29).
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9. Para rematar quero recoller unhas declaracións de J.
ZIEGLER – xa citado noutros
números de CLARIDADE –
Vicepresidente do Consello
Asesor do Consello de
Dereitos
Humanos
de
Nacións Unidas: “É un
despropósito que o prezo dos
alimentos sexa fixado pola
Bolsa. Deben ser retirados da
especulación [...], os alimentos
han de seren declarados ben
público e o seu prezo fixado
por negociacións entre países
produtores e países consumidores. O sistema para facelo
elaborouno
a
UNCTD
(Conferencia das Nacións
Unidas sobre Comercio e
Desenrolo), pero as grandes
corporacións multinacionais
lograron rexeitalo [...], son as
estruturas da orde criminal do
mundo as que fabrican a
masacre cotián da fame.
Estruturas criminais como a
exportación de produtos a

prezo moito máis baixo que no
propio país, tal como fai a
Unión Europea, que exporta
productos agrícolas a África a
prezos moi baixos e destrúe a
agricultura africana. E tamén é
unha estrutura criminal a
especulación bolsista dos
grandes hedge founds (os fondos voitre) co arroz, trigo, millo
e paínzo, os alimentos básicos
do mundo” (31).
“As causas da suba do
prezo dos alimentos son o control oligopólico que unhas poucas empresas manteñen sobre
o comercio mundial do trigo,
millo, arroz, soia, leite, etc.;
máis a especulación de
grandes investidores en bolsas
de productos agrícolas; máis a
pura especulación financeira,
xa que os bancos invisten en
alimentos, máis seguros que
as accións; máis a privatización dos servizos públicos
para a agricultura, postos
baixo o control das empresas
multinacionais” (32).

Para aqueles (inxenuos?)
que poidan pensar que en
España estas cousas non
pasan compre dicirlles, p.e.,
que “Caixa Catalunha anuncia o seu <<Depósito 100%
natural>>. Segundo subliñan
este depósito dáche a posibilidade de obter unha rendibilidade moi atractiva condicionada pola evolución dunha cesta
formada por tres materias primas como o azucre, o café e o
millo. É dicir, o investidor destina un mínimo de mil euros a
un fondo que logra beneficios
na medida en que suba o
prezo destes tres productos
que, como todo o mundo sabe,
son básicos na dieta e a
economía de millóns de persoas do Terceiro Mundo. Así
se sube o prezo do millo, miles
de persoas pasarán fame
mentres o investidor de Caixa
de Catalunha gaña diñeiro”
(33).
Dentro do sector agroalimentario galego hai tamén
mentes lúcidas que avisan dos
perigos da especulación alimentaria. “A clave” – nas alzas
dos prezos nos alimentos – “é
que os mercados de futuro, e
en concreto, o das materias
primas alimentarias, converteuse nun refuxio para os
investidores en plena crise e
levan meses especulando
con el. Ou detemos o proceso
ou asistiremos a unha nova
crise mundial, pero esta vez no
delicadísimo mercado de alimentos [...]. Se isto non se
para o efecto será terrible,
porque estamos tocando algo
tan elemental como a alimentación. Unha grande parte

da sociedade, case dous terzos da poboación mundial, ten
o xusto para comer, e se os
prezos dos alimentos comezan
a subir moita xente non poderá
comer. Así de sinxelo [...].
Haberá subidas espectaculares no prezo dos alimentos. Se isto non se para,
prepárese vostede para
pagar o dobre do que está
pagando por comer o que
está comendo [...]. Hai que
poñer límites á especulación e
ó investimento masivo no mercado de futuros. Pero hai que
facelo axiña ou as consecuencias serán durísimas” (34).
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Augas revoltas nas rías galegas
Olaia González Abalo
Periodista

Con isto da alimentación non gañamos para sustos. Aceite de colza, vacas tolas, vieiras…; qué
vai a ser o seguinte? Aínda non nos recuperamos do susto das hortalizas e xa estamos ante
unha nova psicoses, a do marisco. O comer estase a converter nunha actividade con risco.

A

O sector da alimentación
volve a estar en crise, nesta
ocasión a quenda é a do
marisco máis característico de
Galicia, a vieira. Ademais de ser
un bocado exquisito, sempre foi
considerada un símbolo tradicional no mundo cultural
galego, e que se tornou universal a través dos camiños que
conectan a Santiago de
Compostela con Europa e co
mundo. A cuncha da vieira fai
referencia a eses camiños

migratorios e culturais pero
tamén a unha Galicia mariñeira,
artesá e gastronómica que mira
cara as nosas rías.
Sen embargo, despois do
acontecido coa “operación
cápacho”, a referencia cultural
periga a pro deste fraude alimenticio.
A vieira é un molusco moi
vulnerable ás toxinas. A diferenza da toxicidade da vieira con
respecto a outros moluscos con
interese comercial está no proceso de intoxicación que é moi
rápido, e no proceso de eliminación que é moi lento. A súa
extracción normalmente está
vedada polos elevados niveis de
toxina; de feito nos derradeiros
quince anos, nalgunhas rías, os
mariscadores só puideron
extraer este molusco durante
dous meses, dende que a mediados dos 90 producírase outro
episodio de toxina amnésica
(ASP), ácido domoico.
O ácido domoico é unha
sustancia tóxica que actúa

sobre o sistema nervioso central producindo a destrución da
célula neuronal. A inxesta desta
toxina é moi prexudicial para o
ser humano tendo efectos irreversibles sobre o sistema neurolóxico o que produce, entre
outros, a perda da memoria e,
nos casos máis graves, a
morte. Este tipo de toxicidade é
estable ao calor e ao frío polo
que non pode ser destruída nin
por medio da cocción nin conxelando a vieira.
A vieira só se pode consumir conxelada e eviscerada,
porque é imposible diferenciar
un molusco contaminado se
non é por medio dunha análise
de laboratorio. A normativa
establece que a vieira, das rías
galegas, debe ser procesada
antes da súa saída ao mercado
por empresas debidamente
autorizadas, nas que se
extraen toda a parte non
comestible do molusco e onde
se comproba que a parte
comestible cumpre os requisitos establecidos. As dúas
empresas autorizadas para
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s augas baixan
revoltas nas rías
g a l e g a s .
Furtivismo,
toxicidade
e
fraude, planean sobre o sector
marisqueiro e da restauración.
Tivemos que esperar á desarticulación dunha presunta rede
ilegal de comercialización de
vieiras para ser conscientes de
que existise unha prohibición
sobre dito molusco por causa
dunha toxina. A verdade é que
nin nos restaurantes con
estrela Michelín podemos
comer tranquilos.
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comercializar a vieira galega
son: Vieira de Galicia en
Cambados e Ameixa de Carril
en Vilagarcía.
Pero entón De ónde
proveñen as vieiras que consumimos? Parece ser que ou
ben de Francia, Irlanda ou
Escocia, ou ben das propias
augas galegas. Galegas si,
pero extraídas de forma ilegal,
sen pasar os controis sanitarios
e, algunhas, con máis toxina da
que permiten as normas.
Dende que comezou o
problema das vieiras, o único
que parece importar é ver cales
son os afamados restauradores
aos que se lle colleron coas
mans na masa, esquecéndose
do
que
verdadeiramente
supuxo este fraude alimenticio;
un auténtico atentado contra a
saúde pública onde as verdadeiras vítimas son os consumidores.
O
sector
marisqueiro, tamén queda
prexudicado porque non todos
practican o furtivismo, aspecto

preocupante porque é un sector vital para a nosa economía
produtiva, e a confianza do consumidor nos produtos do mar
queda resentida.
Os consumidores somos
vítimas por partida dobre. En
primeiro lugar, porque pagamos
as vieiras foráneas polo prezo
das galegas, xa que non existe
posibilidade legal de mercar
vieiras frescas procedentes das
nosas rías. E nun segundo
plano, porque en caso de ser
galegas, son vieiras cunha alta
posibilidade de ser tóxicas, o
que pode prexudicar seriamente a nosa saúde.
Cando acudimos a restaurantes de alta estirpe, simplemente por ter “nome” xa pagamos un prezo máis elevado
polo cuberto. Ademais, no imaxinario colectivo seguimos relacionando o prezo coa calidade,
é dicir, a maior prezo maior a calidade do servizo, produto, etc.;
nin nos cuestionamos a procedencia do que comemos.

É responsabilidade de
todos, e sobre todo dos que se
dedican ao mundo da gastronomía, de respectar o noso
produto, pero obviamente é
moito máis rendible a compra
de vieiras de forma ilegal, tal e
como quedou demostrado
neste caso. Agora si non hai
lugar a dúbidas que o marisco
furtivo si que chega ao consumidor. De feito, o furtivismo
ten na hostalería a súa principal fonte de ingresos, e son os
propios restauradores os que
se poñen en contacto cos
furtivos para encargar xusto o
que necesitan para organizar
o seu menú. Polo que estamos falando dunha rede perfectamente organizada que,
se ben é certo, proporcionan
un produto fresco e galego,
tamén o é, que o produto está
contaminado.
E agora que xa o sabemos,
parece ser que o que menos
importa é si os moluscos eran
daniños para os comensais; o
único que interesa é saber que
famosos restauradores están
implicados nesta estafa.
En definitiva, os consumidores antes de mercar calquera
produto terán que pensalo dúas
veces. E si algo claro sacamos
da “operación cápacho” é que
si vostede encontra no mercado vieira fresca que non ven etiquetada polas dúas empresas
encargadas do seu control, ten
por seguro que só hai dúas
posibilidades: que ben sexa
tóxica ou ben foránea; e que
neste contexto o sentido común
no deixa de ser o menos común
dos sentidos.

Crónica dunha crise anunciada
J. Ignacio Antonio Senovilla.
Secretario de Agricultura de UPA

A crise da bacteria alemán E. Coli demostrou o que os agricultores españois demandamos nas
sucesivas reformas da PAC: os mecanismos europeos de xestión de crises deben mellorarse.

O

A reacción dos mercados
da Unión Europea e de terceiros países foi o bloqueo inmediato das importacións de producto de orixe española, a
cancelación de pedidos e a
devolución da mercadoría que
xa chegara ao país de destino.
Precisamente, un dos grandes problemas que contribuíu a
agravar a situación do sector foi
que a paralización dos merca-

dos afectou non só ao producto
primeiramente acusado (o
cogombro), senón que, sen ningunha xustificación obxectiva e
científica, se estendeu o bloqueo ao resto de productos que
normalmente exporta o noso
país. Rusia procedeu mesmo a
bloquear o seu mercado á
entrada de froitas e hortalizas
procedentes de toda a UE.
Días despois púidose
demostrar, cos resultados das
análises pertinentes, que os
cogombros españois estaban
libres da bacteria responsable
das mortes e danos causados
a numerosos cidadáns, tanto
alemáns como procedentes
doutros países, pero contaxiados todos en Alemaña. A
demora das autoridades alemáns en localizar o verdadeiro
foco da infección non axudou a
corrixir os efectos negativos da
crise nos mercados hortofroitícolas de toda Europa.
En España, o sector de froitas e hortalizas representa o

37% da nosa producción final
agraria e destaca pola súa
orientación claramente exportadora. Por este motivo, a
paralización dos mercados tivo
consecuencias nefastas para o
noso país. En 2010 España
exportou 9,5 millóns de toneladas de froitas e hortalizas (o
39% corresponde a hortalizas
e o 61% a froitas), por un valor
total de ao redor de 8.600
millóns de euros. Tres comunidades autónomas, Andalucía,
Comunidade Valenciana e
Murcia, concentran o 85% do
valor da producción.
Do conxunto destas exportacións, en torno ao 95% diríxense a países da UE, principalmente a Alemaña, Francia e
Reino Unido. Ademais, hai que
considerar que se trata de productos perecedoiros cuxa
comercialización non pode
demorarse moito e que o bloqueo dos mercados fixo que os
poucos movementos de producto se realizaran a prezos
moi baixos.
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s productores de
froitas e hortalizas
españois
viron
afundirse a campaña de
comercialización deste ano
como consecuencia das declaracións dunha senadora de
Hamburgo a finais de maio.
Unha suposta contaminación
de cogombros procedentes de
España cunha cepa da bacteria E. Coli especialmente virulenta estaba provocando,
segundo esta responsable
política, a aparición dun brote
infeccioso en Alemaña.
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Estreitamente ligado ás perdas materiais de producto e á
reducción dos ingresos dos
agricultores atópase o dano
causado ao emprego. O sector
de froitas e hortalizas emprega
gran cantidade de man de obra
non só na fase de producción,
senón tamén nas posteriores
de preparación do producto;
polo tanto, cumpre unha moi
importante función social e de
cohesión do medio rural, con
especial relevancia nas zonas
onde se concentra a actividade.
As primeiras estimacións indican en torno a 50.000 traballadores afectados directamente
pola crise.
É difícil facer hoxe en día a
estimación concreta das perdas sufridas polo sector, se
ben ao longo destas semanas
e nos distintos medios puidéronse escoitar determinadas
cifras. Para poder facer unha
avaliación das perdas do sector, debemos ter en conta
varios aspectos:
• As perdas producidas
polo producto que non saíu
ao mercado e que tivo que
ser destruído –porque o
seu grao de deterioración
impedía derivalo a outras
canles– destinouse ás
organizacións caritativas, á
alimentación animal ou foi
destruído en campo en previsión de que non se ía
poder comercializar.
• As perdas debidas á
venda do producto a moi
baixo prezo en comparación co que se recibise
nunha campaña normal.

• A deterioración da
imaxe do producto de orixe
española que provocou a
desconfianza dos consumidores nos mercados da UE
e de terceiros países e que
se reflicte na menor fluidez
dos mercados e nos baixos
prezos pagados en orixe.
• O efecto de arrastre
que esta situación está a ter
para productos alleos ao
cogombro, como por exemplo as froitas de verán que
durante estas semanas iniciaron a súa campaña e
que tamén viron paralizado
o seu mercado e reducidos
os seus prezos.
• A avaliación económica final das perdas
poderá realizarse cando os
mercados volvan aos
niveis de actividade previos propios de cada período de producción.
Estímase que as exportacións de cogombros se reduciron practicamente nun 100%,
mentres que as de leituga ou
tomate o fixeron nun 50%.
Debemos considerar que se
destina á exportación o 56% da
leituga producida en España, o
71% do cogombro, o 56% da
cabaciña, o 71% da nectarina
ou o 40% e 45% para o melón
e a sandía respectivamente.
Polo tanto, é doado imaxinar as
consecuencias do bloqueo do
mercado de exportación para
estes productos.
O mercado interior tamén
sufriu certa contracción no
consumo (entre un 20% e un

30%) ante a alarma xerada, se
ben en menor medida que fóra
das nosas fronteiras. Mentres,
ao reducirse a exportación,
aumentou o producto dispoñible e os prezos afundíronse.
Sen pretender xeneralizar,
pero tomando como referencia
os prezos oficiais publicados
en distintas lonxas españolas,
dende UPA observamos as
caídas de prezo experimentadas entre as semanas anterior
e posterior á alarma. Por
exemplo, o cogombro sufriu
unha caída de ata o 73% no
prezo en orixe, e o melón e a
sandía experimentaron descensos de ata o 56% e 40%
respectivamente, caídas do
65% para o brócoli e de ata o
45% para os pementos. Pola
súa parte, os melocotóns e
nectarinas sufriron caídas próximas ao 40%. Suficiente para
arruinar ao sector e comprometer os investimentos necesarios para acometer a próxima campaña.
Dada a magnitude do problema e das perdas, a Unión
de Pequenos Agricultores e
Gandeiros (UPA), organización
dende a que defendemos e
representamos a un amplo
sector dos productores afectados, fomos moi críticos coa
xestión que dende a UE se fixo
da crise, dende o incumprimento do protocolo establecido para o establecemento das
alertas sanitarias, ata o sistema articulado para a indemnización aos productores.
Dende UPA rexeitamos o
sistema elixido pola Comisión

Pero estes cambios son ás
claras insuficientes e dende o
sector productor esiximos a
posta en marcha de medidas
que permitan compensar as
perdas dos agricultores e reparar a imaxe do sector tan inxustamente danada.
É necesario incrementar o
fondo europeo de carácter
excepcional, que actualmente

a Comisión establece en 210
millóns de euros, para facer
fronte á compensación de
danos e a recuperación do funcionamento normal do sector.
O sistema elixido para articular as axudas é mediante a
indemnización dunha porcentaxe do valor de certos productos (cogombro, tomate, leituga,
cabaciña e pemento) retirados
do mercado durante o período
de tempo comprendido entre o
26 de maio e o 30 de xuño,
presentando a debida documentación que o acredite.
Dende o sector cremos que,
sendo a retirada do producto
nestas datas unha perda, que
por suposto debe indemnizarse, tamén deben considerarse
as perdas debidas ao prezo
máis baixo percibido polos productos. É necesario que o
fondo tamén cubra a perda de
renda.

O sistema proposto non
cobre nin sequera o 100% do
valor dos productos retirados
(queda no 50%). As organizacións de productores poderán
incrementar a axuda aos seus
socios a través da partida dos
seus programas operativos
destinados ás medidas de xestión de crises, se ben estas
partidas se cofinancian con
fondos da UE e da organización e os seus socios. Non é
admisible que o sector teña
que pagar por un problema
que non xerou pero do que
está a sufrir as graves consecuencias.
Por outra banda, as compensacións non poden limitarse aos cinco productos indicados, senón que deben estenderse ao conxunto de froitas e
hortalizas, á producción das
cales se comercializou durante
a crise, xa que o afundimento
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Europea para establecer as
indemnizacións, posto que se
basea no mecanismo existente
na OCM e que non está deseñado para facer fronte a un
problema desta magnitude.
Incluíronse algunhas modificacións, como establecer un
fondo adicional ou incluír aos
productores que non pertencen a ningunha organización
de productores (que son en
torno ao 60% en froitas e hortalizas).
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sas das que procedían tres dos
cogombros sinalados. A implantación da trazabilidade que
defende o modelo europeo de
producción supón un maior
custo e esforzo para os productores, que non sempre o mercado remunera na súa xusta
medida.
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dos prezos foi xeneralizado
para todos os productos hortofroitícolas frescos.
É necesario que a UE achegue fondos para o desenvolvemento de campañas orientadas
á recuperación da imaxe dos
nosos productos e a confianza
dos consumidores nas froitas e
hortalizas españolas. Posto que
as nosas exportacións se dirixen principalmente ao mercado
europeo é aí onde debemos iniciar o traballo. Debemos ser
capaces de trasladar as excelencias das nosas produccións
e os altísimos estándares de
calidade e control das froitas e
hortalizas españolas. Para iso
hai que desenvolver campañas
de promoción e información
moi potentes, coa participación
tanto das institucións comunitarias como alemáns. Quen foi
causante da perda da confianza dos cidadáns debe implicarse na súa recuperación.

Hai que acometer as reformas necesarias para que unha
situación similar non volva presentarse e poida afundirse un
sector pola incorrecta aplicación dos protocolos de actuación en caso de alerta.
É preciso que as autoridades comunitarias revisen os
principios que guían a trazabilidade dos productos agroalimentarios, porque se demostrou coa crise que esta funciona perfectamente na producción, mentres que cando o
producto chega á gran distribución se esvare ata chegar a
perder a referencia do producto.
A nivel nacional, podemos
destacar o bo funcionamento
da aplicación do sistema de trazabilidade en orixe. Non debemos esquecer que en poucas
horas foron capaces de localizar (e acusar) as dúas empre-

Non obstante, esta crise
demostrou que a correcta aplicación da trazabilidade non
serviu para evitar os efectos
perniciosos sobre o libre funcionamento dos mercados.
Anúnciase, aínda que sen probas, a culpabilidade dun producto, localízanse rapidamente as explotacións de orixe e
inmobilízanse os lotes como
medida de precaución, e mentres, productos e zonas productoras alleas á alerta sofren
as mesmas consecuencias e
bloquéanse os mercados sen
facer distincións.
A trazabilidade é unha das
bases do noso sistema productivo e non se debe nin pode
cuestionar por malas actuacións dos elos da cadea. É
preciso reforzar os criterios
nas fases últimas.
Lamentablemente, fixo falta
unha crise desta magnitude,
con desgrazas persoais que
lamentar, para poñer en evidencia o que as organizacións
agrarias levamos demandando
en cada reforma da PAC: a
necesidade de mellorar os
mecanismos actuais de xestión de crises e de implantar
novos mecanismos para resolver situacións como a que
estamos a vivir.

As hipotecas como castigo ás familias
Amalia Ubeira Pérez
Economista

O estoupido da crise puxo en evidencia o elevadísimo nivel de endebedamento privado (familias, autónomos, comercio, PEME, etc...) existente en España e, xa que logo, tamén en Galicia.
Endebedamento que no caso das familias enuclease maiormente en torno á compra da vivenda
e plásmase no importe individual e conxunto das hipotecas. Unhas hipotecas que se na fase
económica expansiva foran un piar fundamental do crecemento económico –lanzando o consumo – agora coa recesión aparecen como un dos principais freos á recuperación –debilitan a
demanda –. Unhas hipotecas que, asemade, están colocando a moitas familias nunha situación
límite.
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Esta situación de elevado
endebedamento levaría, a que
coa aparición da crise e as conseguintes perdas de empregos
e caída das rendas, medrara de
xeito exponencial o número de
familias en dificultades para
facer fronte ó pago da débeda e que se viran forzadas á
optar para declararse en suspensión de pagos: no ano
2008 medrarían un 385% en
relación ó ano anterior. Deste
xeito, para estas familias e moitas outras, as hipotecas que
foran “unha bendición” transformaríanse de súpeto “nun castigo”: unhas hipotecas que se
fundamentaban, basicamente,
no prezo da vivenda.
Dado que o principal impulsor do endebedamento das
familias era, xa que logo, o

prezo da vivenda, as “execucións hipotecarias” –desazos– medrarían espectacularmente nestes anos chegando, nos dous derradeiros
anos, á aproximarse ás
100.000 anuais –preto da
metade
localizadas
na
Comunidade
Valenciana,
Cataluña e Andalucía, mentres en Galicia roldan as
2.000 que equivalen ó 2% de
total nacional-. Pero o máis
grave do asunto, e diso tratarei
neste artigo, é que a maioría
das familias desazadas
seguen endebedadas coa
entidade financeira despois
de entrega-la vivenda.
Noutra folla da tesoira a política crediticia das entidades
financeiras dou un xiro radical
coa crise económica. Se duran-
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irva como proba da
importancia
de
endebedamento
acadado polas familias españolas nos derradeiros tempos o
dato seguinte: durante a fase
expansiva o nivel de endebedamento das familias tivo un
incremento medio anual do
15%, mentres nese mesmo
período a renda familiar dispoñible o facía nun 7%. A
débeda dos fogares medrou, xa
que logo, por riba da súa capacidade económica, o que provocou que a taxa de endebedamento das familias en relación a renda dispoñible duplicárase pasando do 58% ó
120%. Valores que non teñen
equivalencia na maioría dos
países europeos do noso nivel
de riqueza.
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te a fase económica expansiva o volume dos créditos concedidos para a compra da
vivenda superaba en España
os 14.000 millóns de euros
anuais, esta cantidade descendería por baixo dos 5.000
coa recesión. Este cambio será
froito tanto do endurecemento
acelerado que, a partir de
mediados do 2007, produciríase
nos criterios de aprobación do
crédito por parte das entidades
financeiras –garantías, vencemento, dispensas,..- como,
tamén, a intensa caída na capacidade de endebedamento das
familias derivada da fortísima
destrución de emprego rexistrada e, xa que logo, a conseguinte
caída de ocupados por fogar.

Procedemento de
execución hipotecaria
en España
En España cando o propietario da vivenda non pode facer
fronte á débeda hipotecaria procédese a poxala. En caso de
que non haxa comprador a
entidade financeira que concedeu o crédito pode quedarse coa vivenda polo 50% do
prezo de taxación. O debedor,
ademais de quedarse sen a
vivenda, terá que pagar o resto
da hipoteca (50%) máis os
xuros de demora (entre 2,5
veces os xuros da hipoteca),
as comisións de impago (uns
30 euros por cada reclamación efectuada) e as costas
xudiciais. Normalmente isto
vai acompañado dun embargo
da nómina do debedor e os

avalistas se os houbera. En
moitos casos os custos dos
xuros e costas poden incluso
ser superiores ó importe da
hipoteca restante.
O brutal impacto que este
procedemento está tendo nun
número cada vez maior de
familias españolas, xa de por si
moi castigadas pola crise, explica que medre a oposición ó
actual procedemento de execución hipotecaria e se estenda
entre os distintos sectores e
colectivos sociais a reclamación dunha adecuación a normativa doutros países que ofrecen unha maior protección ós
cidadáns hipotecados.

A situación noutros
países
“Na maioría dos países,
tanto en EEUU como na UE15, cando unha persoa se
atopa en situación de non

poder paga-la hipoteca, pode
declararse en bancarrota e
recibir o apoio legal que a protexa das medidas recadatorias abusivas, permitíndolle
ademais devolve-las chaves ó
banco que lle vendeu a hipoteca sen ter que devolve-lo
resto da débeda hipotecaria. E
mais, en EEUU hai un movemento para forzar ó Congreso á
fin de que permita que os hipotecados poidan continuar vivindo
nas súas casas hipotecadas
pagando un aluguer menor en
cantidade ó pago mensual da
hipoteca. O argumento que se
utiliza para propor tal medida é
que a banca está recibindo
diñeiro público e, como contrapartida, se lle esixe que axude ó
seu usuario” (1).
Por outra parte, e “a diferenza do que ocorre noutros países desenvolvidos, os bancos
españois teñen incluso o
poder de, previo permiso
xudicial, acceder automaticamente ó salario da persoa

que debe a hipoteca, esixindo
un pago mensual detractado da
súa nómina” (2), algo que
demostra a enorme poder da
banca en España.

Co transcurso do tempo e a
ampliación dos damnificados
polo actual comportamento das
entidades financeiras españolas, apoiadas polo goberno
español, medra a oposición
social a esta situación que se
considera inxusta e discriminatoria cos sectores sociais máis
castigados pola crise, que coinciden coas familias de rendas
máis baixas:
a. Unha Iniciativa Lexislativa Popular entra no
Congreso dos Deputados
Na primeira quincena do
pasado mes de abril entraba no

Segundo os promotores
desta ILP as persoas afectadas
polos desahucios derivados
das execucións hipotecarias
“pertencen ós sectores sociais
máis castigados pola crise: as
persoas que perderon o traballo, especialmente os que se
atopan en situación de paro de
longa duración, e destas, os
colectivos
tradicionalmente
máis vulnerables, como as persoas inmigrantes ou as familias
monoparentais.
Por outro lado, á perda de
traballo e a conseguinte perda
da vivenda súmase unha consecuencia totalmente inesperada e de graves efectos: o actual
procedemento de execución

hipotecaria prevé que, en caso
de impago, a vivenda vaia a
poxa. Se esta queda deserta (o
que sucede no 90% dos
casos), o acredor –a entidade
financeira – pódese adxudicar a
vivenda polo 50% do valor de
taxación e seguir reclamando o
resto da débeda pendente –
máis xuros e custos xudiciais –
á persoa executada durante o
resto da súa vida.
Así, á dramática situación
de non ter traballo nin vivenda
súmase unha débeda irrecuperable que supón o embargo de
nóminas ou de calquera ingreso ou propiedade ó seu nome.
Trátase, xa que logo, dunha
condena á exclusión social por
vida, da que un non pode escapar por moito que traballe e
que, xa que logo, empurra a
moitas familias á economía
somerxida con tal de sobrevivir” (3).
Para os promotores desta
ILP, o actual procedemento de
execución hipotecaria, pon de
manifesto con toda crueza diver-
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Medra en España a
oposición a actual
situación

Congreso dos Deputados unha
Iniciativa Lexislativa Popular
(ILP) presentada por oito organizacións, entre as que se
atopa a UGT, que turra por
unha reforma da actual Lei
Hipotecaria tal que posibilite
que coa entrega da vivenda
se cancele a débeda hipotecaria.

DECEMBRO 2011

58

sas cuestións que, “teñen como
punto en común o desequilibrio
entre a protección dos intereses
das entidades financeiras e a
desprotección, en cambio, das
persoas afectadas por procesos
de execución hipotecaria. Así, o
procedemento de execución
hipotecaria, regulado nos artigos
681 e seguintes da Lei de
Procesamento Civil, imposibilita
a defensa das persoas afectadas. A Lei de Procesamento
Civil limita as posibilidades de
deter o proceso de execución
hipotecaria ós casos en que a
entidade cometera un erro de
cálculo ou ben cando se saldara
a débeda. A lexislación actual
non permite ó xuíz entrar a valorar as circunstancias en que se
produce un impago, é dicir, se
están relacionadas cunha situación de necesidade, nin tampouco coñecer as condicións en que
se subscribiu a hipoteca, ou ben
si o contrato inclúe cláusulas
financeiras abusivas.
Tamén é inxusto o sistema
previsto para a poxa, dado
que si esta queda deserta, a
entidade financeira pode
adxudicarse o inmoble polo
50% do valor de taxación,
Taxación que encargou o propio banco. Sen embargo, a
entidade perseguirá o cobro
do 50% restante, máis as costas xudiciais, máis os xuros
xerados” (4).
O promotores desta ILP
defenden a chamada “dación
en pago”, unha fórmula que
“consiste en que a entrega da
vivenda” – para hipotecas sobre
vivendas habituais – “ó acredor sexa suficiente para salda-

la débeda hipotecaria (...) Non
se trata de aprobar unha barra
libre para o impago de créditos,
senón de evitar que centos de
miles de familias queden condenadas de por vida e caian de
maneira inevitable na exclusión
financeira e social (...) e de non
hipotecar os recursos públicos
dunha xeración enteira e as
políticas sociais presentes e
futuras” (5).
b. Proposición de Lei presentada no Congreso dos
Deputados
En febreiro deste ano as
organizacións políticas IU e
ICV, que contaron co apoio do
BNG, presentaban no Congreso de Deputados unha proposición de lei que solicitaba
“un
cambio
na
Lei
Hipotecaria que obrigara ás
entidades financeiras a aceptar que a entrega da vivenda
cancelara o préstamo hipote-

cario”. Proposta que foi rexeitada polo voto en contra dos
grupos maioritarios da Cámara,
PSOE e o PP.
c. Pronunciamento do
Parlamento Galego
Pola súa parte a Cámara
Galega, a iniciativa do BNG,
acordaba (marzo 2011) por
unanimidade reclamar ó
Goberno central
unha
reforma de Lei Hipotecaria
dirixida a consagrar o principio da dación en pago, de
tal xeito que coa entrega de
vivenda quede cancelada a
débeda hipotecaria contraída coa entidade financeira.
Dación de pago que se
“recoñecería só cando o
inmoble entregado constituíse a vivenda habitual e
única do debedor que non
ten outras posibilidades
patrimoniais de facer fronte
ó acredor”.

d. A Federación Española
de Municipios e Provincias
(FEMP) maniféstase
A FEMP tamén se pronunciou a prol de que se modifique a Lei Hipotecaria para
que coa entrega do piso se
salde a débeda coa entidade
financeira como sucede en
Francia, Gran Bretaña ou os
Estados Unidos.
e. Algunhas decisións
xudiciais sentan precedentes
En abril a titular do Xulgado
de Primeira Instancia nº 2 de
Estella (Navarra) ditaba un
auto polo que “un hipotecado
podía saldar a súa débeda co
BBVA coa entrega da vivenda
a dita entidade bancaria”. O
BBVA presentaría posterior-

mente un recurso de nulidade
diante da Audiencia de Navarro
cuxa Sección Segunda desestimaría primeiro e logo rexeitaría.
A oposición á actual normativa hipotecaria, tan favorable
ás entidades financeiras como
prexudicial para as crases
populares, é, xa que logo, crecente entre a cidadanía española, e dende estas páxinas
non podo, por máis, que sumarme a aquela e mostrar o meu
total
apoio
á
Iniciativa
Lexislativa Popular a prol
dunha reforma da actual Lei
Hipotecaria, tal que posibilite
que coa entrega da vivenda
se cancele a débeda hipotecaria.
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Hipotecas e sobreendebedamento: por
unha solución xusta para o consumidor
María Queijas Mañana
Coordinadora ADICAE GALICIA

Crise inmobiliaria,
hipotecaria e do crédito

A severa crise financeira
desencadeada no verán de
2007 nos Estados Unidos, tivo
como detonantes a falta de
liquidez, o que propiciou un afogamento do crédito en circulación, a infección do sistema global por produtos bancarios tóxicos e as deficiencias na supervisión polos Organismos competentes.
A esta situación de crise
internacional, compre engadir a
explosión da burbulla inmobiliaria en España. Son diversos os

En setembro do 2008, os
bancos a través da inclusión
das “Cláusulas Solo” nos préstamos hipotecarios, e da
comercialización de produtos
tóxicos mediante prácticas abusivas, tratan de impedir que a
baixada dos tipos de xuros do
Banco Central Europeo, repercutindo así estas perdas nos
seus clientes. Outra medida é a
redución das operacións de
empréstitos entre bancos para
tratar de frear a baixada do

Euribor mantendo, deste xeito,
as súas marxes de beneficio.
En novembro dese mesmo
ano, crece o número de economías domésticas sobreendebedadas, acadando os niveis de
morosidade cotas moi altas. Ao
mesmo tempo, os bancos deixan de conceder crédito, xa que
a insolvencia de promotores e
construtores lles está a supor
un grave problema. Como
resultado da situación descrita
as familias endebedadas non
atopan capital para volver a
negociar a súa débeda; e aos
compradores de vivenda négaselles o acceso a un préstamo
hipotecario.
No eido do crédito, durante
os anos de crecemento económico multiplicáronse as entidades que concedían créditos rápidos e as empresas de intermediación financeira. Este tipo de
créditos/préstamos caracterizábase por ser concedidos sen
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O descontrolado incremento
do prezo da vivenda nos últimos anos, xunto á irresponsable concesión de créditos sen
avaliar os riscos da operación e
cunhas taxacións ficticias, propiciou a gravísima crise hipotecaria no noso país.

factores que levaron a esta
situación, pero pódense resumir nos seguintes: o exceso na
construción de vivenda, o incremento do valor dos inmobles
(cunha clara sobrevaloración
dos seus prezos), os baixos
tipos de xuros dos primeiros
anos, a política de vivenda
fomentando a propiedade fronte a outras opcións coma a do
aluguer e os abusos na concesión dos créditos polos bancos
e as caixas de aforros.
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domésticas e das empresas,
carrexou gravísimas consecuencias para milleiros de consumidores. Na actualidade o
número de familias en grave
situación de exclusión económica, co risco de perda da súa
vivenda habitual e outros bens
patrimoniais, por mor de non
facer fronte ao pagamento dos
seus préstamos hipotecarios.
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Abusos nas hipotecas:
onte, hoxe e ... mañá?

garantías, sen importar a solvencia dos clientes; contías desproporcionadas (pudendo chegar
ata o 120 % do valor de taxación); taxacións controladas
polos bancos, para aumentar a
contía do préstamos; tipos de
xuros esaxerados, chegando
case á usura (do 25 % ou máis).
Na actualidade as entidades
están a seguir as recomendacións que viña facendo dende
hai anos o Banco de España:
Non emprestar máis do 80% do
valor de taxación do inmoble, e
cunhas cotas mensuais que
non excedan do 35% dos ingresos netos da unidade familiar.
Pero, qué estiveron a facer
os Organismos e Control destas
entidades? O Banco de España
estivo a mirar para outro lado
durante o “boom inmobiliario”.
Non podemos esquecer que
todo este negocio xurdiu e
medrou co seu beneplácito, e
co do resto de poderes públicos
competentes na materia. O

resultado da supervisión destas
Institucións, con fundamento no
principio de liberdade económica e de mercado e na autorregulación do sector, foi a proliferación dos “chiringuitos” financeiros, o crédito “tóxico”, a falta
de información e de transparencia antes, durante e despois de
asinar os contratar os produtos;
as cláusulas abusivas nos contratos, e as prácticas abusivas
na
súa
comercialización.
Compre neste punto formular a
seguinte cuestión: Qué determinación tomarán o Banco de
España e os poderes públicos
cando se produza a recuperación económica?

Os consumidores fronte
á crise: morosidade,
sobreendebedamento e
execucións hipotecarias
O modelo económico, baseado na especulación inmobiliaria xunto co endebedamento
financeiro das economías

As entidades financeiras,
que estiveron a conceder crédito no seu propio beneficio impoñendo condicións abusivas
durante toda a etapa de expansión indiscriminada e irresponsable do crédito, agora estar a
impoñer novas e aínda máis
restritivas condicións, o que orixina unha paralización do consumo.
Facendo unha análise polo
miúdo dos distintos tipos de
préstamos hipotecarios comercializados nos últimos anos,
pódese concluír:
1.- Os novos tipos de
hipotecas xurdiron
no
mercado, en moi poucos
casos benefician ou son
recomendados para o consumidor, na maioría dos
casos aprazan a devolución da débeda rebaixando as cotas mensuais pero
incrementando moito os
intereses totais do préstamo debido ó incremento
do prazo.

3.- As hipotecas de
cota crecente teñen un
efecto enganoso sobre o
consumidor, xa que o sistema de amortización que
ofertan, atrasa tanto a
amortización do préstamo
que acaba dobrando os
xuros totais dun préstamo
normal.
4.- A hipoteca de cota
fixa, supón un risco importante, xa que leva consigo
unha predición do futuro

dos tipos de xuro durante
os próximos 30 ou 40
anos. Un erro de predición
dun 1,5% podería alongar
o préstamo ata 15 anos.
5.- A hipoteca recargable, que permite durante
a vida do préstamo ampliar
o capital prestado e o
prazo de devolución, é
unha hipoteca recomendable para aqueles consumidores nos que se detecten
situacións de risco de
sobreendebedamento –
por paro laboral, enfermidade... –, xa que este tipo
de hipoteca pode facer os
efectos da reunificación de
débedas dunha forma
barata.
6.- A hipoteca remunerada é un reclamo publi-

citario, estas hipotecas non
recollen na súa escritura
ningunha operación de
aforro ou remuneración.
Trátase de produtos distintos o préstamo e á inversión, e esta última nin é
exclusiva para os seus
clientes hipotecados nin é
a máis rendible. En calquera caso, manter o diñeiro
que se recibiu prestado a
un tipo de xuro de hipotecas (euribor + diferencial)
invertido a un tipo de interese de conta corrente (2
ou 3%) é unha operación
ruinosa para o consumidor.
7.- As entidades bancarias fixan un tipo de xuro
variable, que se irá bonificando segundo se cumpran ou non determinadas
condicións entre as que se
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2.- Os préstamos con
período de carencia supoñen un maior custo, pero
este increméntase inda
máis cando se amplía o
prazo total de devolución
do préstamo e tamén se
durante algún período non
se liquidan os xuros.
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inclúen a contratación de
determinados produtos.
Estes produtos van encarecer inda máis o custo
total da operación.
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8.- Hipoteca mozo ou a
longo prazo, cun prazo de
40 anos, supón un prexuízo para o consumidor, xa
que encarece o préstamo
en, aproximadamente, un
75% o volume total de
xuros pagados con respecto a unha hipoteca clásica a 25 anos. Aínda
máis, para os casos de
prazos de 50 anos ou 60
anos, nos que os intereses
se encarece un 130% e un
187%.
9.- A hipoteca inversa
só é conveniente para os
casos nos que non importa
deixar unha herdanza ós
herdeiros do propietario da
vivenda, xa que no caso
contrario estáselles deixando unha herdanza a
beneficio de inventario.
Podemos concluír, que a
mellor hipoteca que se pode
ofertar ó consumidor segue
sendo a hipoteca sinxela, cos
menores custes posibles en
materia de comisións, cun
T.A.E. que resulte competitivo e
sen comisión de cancelación
(ao menos parcial), para dar flexibilidade á vida do préstamo.
Outras necesidades, como
ampliación do capital prestado
ou atrasar o prazo de amortización, non debe ser realizado a
través de préstamos hipotecarios recargables ou similares,

senón a través de préstamos
persoais, deixando que a
garantía hipotecaria responda
unicamente do préstamo para
adquisición de vivenda e non
de outras que xurdan no futuro.

Cláusulas e prácticas
abusivas: o consumidor indefenso e desprotexido fronte ás
entidades
Préstamos a tipo de xuro
variable con teito e solo
É un límite á baixada do tipo
de xuro que a entidade introduce na escritura do préstamo
hipotecario para protexerse
fronte ás baixadas do euribor, e
demais índices de referencia.
Adoita establecerse entre o 3 %
e o 4,5 %. Para os hipotecados
a inclusión nos seus contratos
destas cláusulas lles impide
beneficiarse das baixadas dos
tipos, polo que a cota da hipoteca non se lles reduce todo o
que debería.
Préstamos con clips ou
contratos de permuta
Os “Clips”, swaps, permutas
financeiras, cobertura de tipos,
intercambio de tipos, son derivados financeiros, produtos
complexos e puramente especulativos, que se estiveron a
comercializar, ou “a colocar”
coma seguros (é dicir, non só
ofrecendo unha información
insuficiente ao usuario, senón
empregando o engano). Estes

produtos están vinculados a un
préstamo hipotecario; e o importe de cada liquidación ha de
variar en función do capital pendente de amortización e dos
tipos de xuros (intercambio),
podendo resultar estas positivas
ou negativas. Estamos a falar de
auténticos produtos tóxicos que
foron colocados dun xeito indiscriminado a decenas ou centos
de milleiros de consumidores
(Bankinter recoñeceu ter uns
25.000 clientes afectados; Caixa
Galicia entregou o 3 de novembro do 2010 os listados dos afectados por orde xudicial. O número de contratos en toda España
é superior a 11.600 (máis de
4.000 só en Galicia; ao abeiro da
documentación que está a chegar as nosas oficinas, sabemos
de 22 entidades que comercializaron estes produtos.
Outros abusos detectados
IRPH, CECA como tipo
de xuro de referencia.
Diferenciais altísimos
para garantir un beneficio
para a entidade en caso de
baixada dos tipos.
Cláusulas de resolución anticipada do préstamo por incumprimento de
obrigacións mínimas ou
accesorias.
A colocación de produtos coma condición indispensable para a obtención
da hipoteca (cartóns de
pagamento, plans de pensións, seguros de fogar,
seguros de vida, seguros
de protección de pagos)

Propostas de ADICAE
fronte aos graves problemas vinculados ao
crédito e ás hipotecas
Os datos sobre a situación
do crédito, hipotecas e sobreendebedamento familiar son
dramáticos. Dende o ano 2007
ata decembro do 2010 o número total de execucións hipotecarias en Galicia foi de 6.065. Nos
anos 2009 e 2010 estivo en
torno ás 2000, cifra que, segundo as nosas estimacións, hase
de manter neste 2011.

En resumo, os consumidores están a verse afectados por
tres grandes problemas, en
maior ou menor medida: o
incremento no número das execucións e dos embargos; o
abuso continuado, derivado da
aplicación das “cláusulas solo”
nas hipotecas; e o fraude
cometido a milleiros de consumidores pola indiscriminada
comercialización dos contratos
de cobertura de tipos de xuros,
só Novacaixagalicia comercializou máis de 4.200 contratos na
nosa Comunidade Autónoma.
Ante este panorama, ADICAE
GALICIA está a formular as
seguintes propostas:

A paralización inmediata
dos embargos hipotecarios
polas entidades que teñan
recibido ou solicitado financiamento público a través do
FROB, cando afecte á vivenda habitual.
Impoñer por Lei a Dación
en Pago; así como a obriga
de manter a primeira taxación
da vivenda nos procedementos de execución hipotecaria.
A creación ou reforzo dun
organismo de “xestión social
de apoio ás familias sobreendebedadas”.
A inclusión da Cláusula
Solo
no
Rexistro
de
Cláusulas Abusivas, co compromiso de reparar as perdas
ocasionadas.
Aprobar unha normativa
pola que se estableza a nulidade dos contratos de cobertura, celebrados entre as entidades financeiras e os seus
clientes, sen cumprir os preceptos da Lei do Mercado de
Valores así coma as normas
complementarias, en relación
á valoración das súas características como investidores,
e adecuación a estes produtos de investimento.
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Aos problemas das economías domésticas que a crise está a
xerar por mor das hipotecas,
compre engadir outros abusos do
sector financeiro sobre as persoas consumidoras: as “cláusulas
solo”, que afectan a milleiros de
familias, e os produtos de cobertura de tipos (IRS, Swaps,
Cobertura de tipos, Permutas
Financeiras)

A aprobación dunha Lei
do Sobreendebedamento de
ámbito estatal.

Traballadores e traballadoras
intelixentes, consumidores activos
Fundación para a Defensa do Consumidor (FUNDECO)

Cos avances tecnolóxicos, novos sistemas de produción e non poucas loitas sociais e accións
sindicais a clase traballadora foi acadando unha mellora de calidade de vida que demandaba a
súa vez novas necesidades de acceso a bens e servizos que por outra banda eran producidos
no seu posto de traballo co seu esforzo.

Non hai que esquecer o
papel decisivo da muller no
desenvolvemento inicial e
posterior da sociedade de
consumo coma axente correctivo dos hábitos e das pautas de produción enfocados a
cubrir as súas novas necesidades e as da familia. Aínda
que nos primeiros tempos
maioritariamente a muller era
case exclusivamente ama de
casa e traballadora rural co
tempo foise incorporando aos
procesos produtivos industriais sen deixar de ser nai e
organizadora da vida cotiá no
fogar. A pequena mellora das
condicións de vida púxoa
ante a posibilidade de poder
elixir entre os produtos que o
novo mercado lle poñía ao
seu dispor. As novas necesidades fixeron que demandara
novos bens de consumo
esixindo, dentro das súas

posibilidades, o mellor para
satisfacelas. O criterio da
muller comezou así a influír
nas estratexias produtivas
enfocadas a unha nova consumidora crítica e práctica. As
mulleres viñeron a ser consideradas coma verdadeiras
administradoras dos hábitos
de consumo nos seus fogares
influíndo decisivamente sobre
a súa familia e loxicamente
sobre toda a sociedade.
Así na economía actual
o/a traballador/a veu a ser
tamén consumidor/a con
todas as consecuencias que
de
seu
leva
consigo.
Aumentan as necesidades,
os gastos as satisfaccións e
os riscos, pero na súa faceta
de consumidor/a vai incluída
a de titular de dereitos
amparados pola Lei nun estado social e democrático.
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O

s traballadores
pasaron
de
seren considerados só man de obra necesaria que tiña que traballar o
maior número de horas posible a cambio de recibir o
menor salario posible para
optimizar o beneficio na
venda dos bens producidos, a
seren considerados coma
potenciais
consumidores.
Para isto terían que ter ter un
salario mínimo e un tempo de
ocio razoables para adquirir e
consumir meirande parte da
produción masiva que saía
das cadeas de montaxe das
fábricas. As demandas sociais xa non esixían entre outras cousas a redución da xornada para o lecer e a formación senón que tamén aspiraban a ter mellores salarios e
unha mellor calidade de vida.
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grandes sacrificios dos nosos
maiores. Acadaremos un consumo de maior calidade, máis
racional e coherente.
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Case non hai dereitos sen
obrigas, e case a primeira delas
é a de defender os dereitos
mesmos cunha actitude consciente e vixiante, sabendo que
podemos decidir con criterio
despois de estaren ben informados. En FUNDECO cremos
que defender o que é noso non
é un privilexio senón o noso
dereito, que non é unha concesión senón que é recoñecido
pola Lei, pois considérase que
xa é noso.
Ao día de hoxe o/a traballador/a non pode descargar a
súa responsabilidade de actuar
coma consumidor/a esixente na
súa falla de información, limitación de dereitos ou na
imposibilidade de cambiar as
cousas. Do mesmo xeito que
cando traballamos, camiñamos
pola rúa ou conducimos poñemos toda a atención posible,
cando actuamos coma consumidores temos o dereito e a
obriga ética cos nosos e coa
sociedade de facer as cousas o
mellor posible.
Isto require ao principio

algún pequeno esforzo pola
nosa parte, pero os beneficios
son máis dos que imaxinamos.
Estaremos primeiro a informarmos do que máis nos convén e
o que non nos fai falla.
Estaremos a adquirir bens de
consumo ou usar servizos de
xeito consciente e responsable.
Estaremos a aproveitar a protección das leis para evitar abusos, perda de cartos,
enganos. Estaremos a influír no
mercado coas nosas decisións
rexeitando as malas prácticas e
premiando as boas. Estaremos
a empregar mellor o noso
diñeiro e a mellorar o mercado
acadando unha mellor xustiza
económica e social coma
sucede noutros países cunha
maior experiencia. De paso
estaremos a exercer unha
grande solidariedade cos máis
necesitados e indefensos ao
frear a fame de beneficio sen
ética de moitas empresas que
non reparan en persoas ou circunstancias. Estaremos ademais a dar exemplo ás
seguintes xeracións que se
beneficiarán dos nosos logros
coma xa o fixemos nós dos

Nesta tarefa non estamos
sos. Contamos con organismos
da administración (Instituto de
Consumo, Oficinas municipais
de atención ao consumidor),
asociacións de consumidores e
usuarios, fundacións de defensa dos consumidores, o sindicato, etc. Ademais existen
numerosas publicacións tanto
en papel como en internet nas
que podemos recoller información, novas e consellos que nos
poden abrir os ollos, aclarar
dúbidas e, incluso, achar algunha solución ao noso problema
como consumidor.
Non está demais lembrar
algúns aspectos introdutorios:
A lexislación en defensa dos
e das consumidore/as e
usuario/as será de aplicación
ás relacións entre estes e os
empresarios. Son consumidores ou usuarios as persoas
físicas ou xurídicas que actúan
nun ámbito alleo a unha actividade empresarial ou profesional.
Moi sinxelamente, son os
seus dereitos básicos:
a) A protección contra
os riscos que poidan afectar súa saúde ou seguridade.
b) A protección dos
seus lexítimos intereses
económicos e sociais; en
particular, fronte á inclusión

de cláusulas abusivas nos
contratos.

d) La información correcta sobre os diferentes
bens ou servizos e a educación e divulgación para
facilitar o coñecemento
sobre seu adecuado uso,
consumo ou goce.
e) A audiencia en consulta, a participación no
procedemento de elaboración das disposicións
xerais que lles afectan
directamente e a representación dos seus intereses, a través das asociacións, agrupacións, federacións
ou
confederacións de consumidores
e usuarios legalmente constituídas.

Non hai que esquecer que
os poderes públicos teñen a
obriga legal de protexer prioritariamente os dereitos dos consumidores e usuarios cando
garden relación directa con
bens ou servizos de uso ou
consumo común, ordinario e
xeralizado.
É nula -sen valor- a renuncia
previa dos dereitos que a Lei de
defensa de consumidores e
usuarios lles recoñece, sendo,
tamén, nulos os actos realizados
en fraude de lei. Isto axuda a
combater non poucos abusos.
Se xurde algún conflito non
solucionado amigablemente
entre o consumidor e a empre-

sa, aparte da vía xudicial está a
da Arbitraxe de Consumo gratuíta- na que un Colexio
arbitral nomeado pola administración pode tentar unha
mediación e a conciliación das
partes. Se non hai acordo ante
as probas presentadas polas
partes, as circunstancias do
caso e a lexislación vixente o
Colexio Arbitral emitirá unha
resolución sobre o fondo do
asunto sendo vinculante para
as partes. Só e recorrible por
cuestións de forma ante a
Audiencia Provincial.
Unha nova Lei de Protección
das Persoas Consumidoras de
ámbito galego será aprobada
proximamente.
Os traballadores e desempregados temos que ser consumidores activos con conciencia social. Se temos o
dereito como consumidores,
temos a forza.
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c) A indemnización dos
danos e a reparación dos
prexuízos sufridos.

f) La protección dos
seus dereitos mediante
procedementos eficaces,
en especial ante situacións
de inferioridade, subordinación e indefensión.

O crédito e o consumo
Xavier Castro Rodríguez
Empregado de Banca. Diplomado en Ciencias Empresariais

A

Esta expansión, que calquera estudante de economía
diría que tiña “os pes de barro”,
foi estimulada tanto polo goberno español –primeiro o PP
(Aznar-Rato), logo o PSOE
(Zapatero-Solbes) – , como

polo goberno galego (Fraga,
Touriño) e, xa que logo, polas
propias entidades financeiras –
bancos e caixas – que, nunha
tola carreira de competencia,
asumiron riscos excesivos – liquidez, solvencia, etc. –, inchando unhas burbullas “hipotecaria
e inmobiliaria” que, máis cedo
que tarde, terían que estoupar...
E así sucedeu, deixando ó descuberto as “vergonzas” dos
axentes financeiros españois
–bancos e caixas – a xeito de
falta de liquidez e problemas de
solvencia.
Compre aquí pararse a
avaliar a estratexia crediticia
das entidades financeiras
españolas – bancos e caixas –
nesta fase expansiva. Neste
período os criterios seguidos
por aquelas para a concesión
de créditos ás familias
baseáronse na “rendibilidade”
da oferta crediticia: a maior volume de créditos concedidos
maior beneficio, criterio que se
mantivo a pesares de non existir as necesarias garantías de
cumprimento por parte das

familias debedoras. O baixo
nivel de ingresos e o seu caracter irregular – empregos precarios – deberan ter sido elementos suficientes para frear o nivel
de endebedamento: Cómo xustificar, por exemplo, que con
1.000 euros ó mes de nómina
accedes a un crédito de 700
euros?, Cómo pode unha familia atender ó resto de gastos de
consumo – alimentación, vestido...– con 300 euros? Cómo as
entidades financeiras españolas non tiveron isto en conta?
Por qué eludiron a responsabilidade de educar financeiramente ó consumidor cando a
maioría destes depositan a súa
confianza nelas?
Aínda que pareza incrible –
agora xa resulta evidente que
sucedeu – este foi o comportamento das entidades financeiras durante a fase expansiva. Incluso máis: hai constancia
de que se chegaron a manipular as taxacións da vivenda á
alza para así poder encaixar as
hipotecas nos valores desexados... Velaí os efectos actuais
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fase expansiva
última
da
e c o n o m í a
española – e con ela a galega –
tivo un dos seus motores fundamentais no consumo das familias, quen animado polas facilidades crediticias ofertadas
polas entidades financeiras
(xuros incluso negativos, prazos moi longos, etc.), e pola
política monetaria expansiva
dos gobernos, acadou un crecemento espectacular: a compra de vivendas, de bens de
luxo, de coches de alta cilindrada, etc., tivo unha intensidade
sen precedentes na maioría
dos países europeos do euro
(os españois éramos os “novos
ricos” de Europa: estábamos na
Champions League e, incluso,
íamos pasar a Alemaña...).
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cando os activos inmobiliarios
son taxados por valores moi
inferiores ós da hipoteca.

esperaban obter novas ganancias como así sucedeu ó principio.

Retomando as preguntas
anteriores: este comportamento
das entidades financeiras era
xustificado en base a que cada
cliente que solicitaba unha
hipoteca aportaba, unha “dobre
rendibilidade”: por unha veira, a
entidade obtiña un marxe neto
anual sobre esa hipoteca máis
tódolos produtos feitos co obxecto de vincular máis ao cliente:
seguro de vida, tarxetas de
crédito, plans de pensións, etc.
Cuns tipos medios anuais de
entre o 4% e 5% entre 2008 e
2010 segundo escritura e habida conta que os primeiros anos
a cota apenas amortiza capital,
sendo a cota total case integra
intereses, o marxe obtido sobre
o produto era abismal. Por outra
parte, e co gallo de externalizar
riscos –diminuír e difundir o risco
para a entidade acredora- as
entidades financeiras procederon a “titularizar” as hipotecas – conversión das hipotecas
en títulos cotizables
en bolsa –
cos
que

Pero chega a crise
económica – cuxas causas e
efectos xa reflectín anteriormente – e con ela o elevado
desemprego, a caída de
propensión ó consumo, e os
problemas contables para as
entidades financeiras – tiñan
mais diñeiro concedido en
créditos que acumulado en
pasivo: problemas de liquidez e
de solvencia –. Diante desta
situación, e co aval do Banco
de España – un dos máximos
responsables da crise actual –
as
entidades
financeiras
españolas xiraron 180 grados
en relación a súa política crediticia anterior: paralizaron – case
a cero – a concesión de créditos – ás familias, ás pequenas e
medianas empresas e ó comercio fundamentalmente – co correspondente impacto negativo
sobre o crecemento económico
de España e Galicia
provocando a rece-

sión na que estamos. As familias, castigadas polo desemprego e o endebedamento,
atopan agora nos axentes
financeiros unha actitude totalmente distinta á de anos anteriores.
Fronte á parálise do crédito
– que freou o consumo e o
investimentos privados – o BCE
incrementa a oferta monetaria
que é recollida en exclusiva
polas entidades financeiras privadas – o BCE, estatutariamente, non pode, e a diferenza
da Reserva Federal, prestar
diñeiro directamente aos estados europeos –. O BCE presta
diñeiro ás entidades financeiras
a prezo de “euribor” co gallo de,
segundo declaracións que os
feitos non confirmarán, facilitar
a recuperación da oferta monetaria e posibilitar a concesión de
novos créditos ás familias e as
empresas. Pero as entidades
financeiras privadas utilizan
eses créditos para tapalos seus
buratos – arranxar os seus balances – ou para
mercar títulos da
débeda soberana
e

especular con eles xa que
resulta un “negocio” moito máis
rendible que prestarllo ás familias, ós pequenos comercios e
empresas. As entidades financeiras non utilizan, xa que logo,
a liquidez obtida en condicións
moi favorables para recuperar o
consumo e o investimento privados e así colaborar a recuperar a demanda agregada e
con ela o crecemento económico.

Paralelamente, as entidades financeiras “inventan”
novas operacións de saneamento de contas e balances.
Por unha parte traballan na
redución de custos, comezando
polos de persoal: redución de
persoal – en dous anos houbo
unha redución do 10%: de
120.000 postos de traballo no
sector da banca pasouse a
108.000. E a roda segue xirando, sendo os datos no sector de
aforro cun cadro de persoal
actual de 115.000 máis dramáticos en canto á reestruturación
habida conta os numerosos
ERE´s presentados ata a data –
; redución de salarios – coa
excepción dos de alta dirección:
non esquezamos que a alta
dirección de empresas en
España é a que ten os maiores
soldos da Unión Europea, será
que nese aspecto si seremos
equipos
de
Champions
League, redución de custos de
persoal
consistentes
en
rebaixas das variables e conxelación das partes fixas do
salario. Pola outra, búscase o
incremento dos ingresos por
“novos” servizos ós clientes:

encarecemento – a veces
escandaloso – das comisións e
promoción dos seguros que
resultan un negocio espectacular.
Esta política “conservadora”
e “especulativa” das entidades
financeiras está, xa que logo,
castigando fortemente ó consumo das familias e ó investimento privado, e con eles a
demanda. Esta “falta de crédito”
está contribuíndo a que a crise
económica – que é unha crise
de demanda – se prolongue no
tempo, coas consecuencias xa
sabidas, e que a recuperación
económica non apareza no horizonte inmediato.
Unha estratexia que, por
outra parte, non está totalmente
claro que beneficie á maioría
das entidades financeiras
españolas – véxase o desmedre actual das caixas – e, con
elas, o sistema financeiro
español no seu conxunto. Por
non falar dos mercados financeiros
en
moitas
das
autonomías españolas.
O sector financeiro é a día
de hoxe dos poucos que non
perden cartos aínda que
deixaran de gañar como antes.
Tanto como canalizadores de
cartos, como polo que representan socialmente, teñen
unha responsabilidade directa
tanto sobre o emprego como
sobre o consumo do noso país.
Por iso, xa vai sendo hora de
que comecen a tirar de ambos
e non sexan sempre os mesmos – as clases traballadoras –
os que sufran os custos das
políticas restritivas.
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Paralelamente, e sen que o
Banco de España interveña –
algo inaudito – , os bancos fan
as súas operacións de “enxeñaría financeira”: manipulan
os seus balances. Entre estas
operacións está – de xeito prioritario – o “desfacerse” dos “produtos tóxicos” de maior importancia: títulos desvalorizados,
hipotecas de dubidoso cobro
tanto con familias como con
empresas
inmobiliarias.
Operacións que as entidades
financeiras “resolven” creando
novas empresas inmobilarias –
ficticias – a cuxo balance se
trasladan estes “produtos tóxicos”, e tamén todas aquelas
operacións crediticias asinadas
con sociedades inmobiliarias
propietarias de parques de
vivendas que non atopan saída
no mercado. Operacións crediticias, cuxo valor é tan elevado
que de non recuperarse poden
poñer en perigo a propia solvencia das entidades financeiras e que consisten na reformulación das antigas débedas
mediante unha ampliación dos
prazos – mínimo dous anos –,
exención de pago das cotas e a
reformulación dos pagos
– reestruturación dos xuros – .

Con estas actuacións queda
en evidencia que a estratexia
crediticia actual das entidades
financeiras non camiña na
dirección de procurar crédito ás
familias e ós pequenos comercios e empresas senón vai dirixida tanto a “tapar buracos” e
“recompoñer balances” como a
aproveitar para obter grandes
ganancias financeiras grazas
ás actuacións facilitadas polo
BCE, e bendicidas polo Banco
de España, e que reflectín
antes.

A liberalización dos servizos e o
consumidor
Manoel Barbeitos Alcántara
Economista

Ós españois, as gasolinas cústanos ao redor de media dun 7% máis que ós nosos veciños
europeos, e iso antes de impostos. Só daneses e italianos pagan máis. Nas telecomunicacións,
o derradeiro estudio da Comisión do Mercado de Telecomunicacións (CMT), publicado en
decembro (2010), deixou ben claro que é aínda peor, abonamos por navegar por internet deica
un 21% máis que a media do que se paga no resto da Unión Europea. Que dicir do que nos custa
o gas, que ven de subir un 4%. E a luz, servizo que non para de encarecerse, case un 50% nos
derradeiros catro anos, e cuxa derradeira suba a partir deste mes (xaneiro 2011), suporanos
unha media de 6,77 euros por vivenda e mes, segundo a análise realizada pola asociación de
consumidores Facua (1).

No pasado mes de
febreiro o, naquel intre, presidente da Comisión Nacional
da Competencia (L. Berenguer) lanzaba un duro, e xustificado, ataque ó funcionamento do mercado español
de distribución de carburantes criticando o paradoxo
de que cando o petróleo se
encarece o prezo dos combustibles soben como
foguetes pero cando baixa
non o fan ou fano á velocidade dunha pluma.
Este criterio contrastaba
co do Ministro de Industria
(M. Sebastián) que daba por
bos os argumentos do sector

para xustificar as subas.
Segundo as petroleiras que
os carburantes vallan hoxe,
–febreiro 2011- con o cru a
100 dólares, case o mesmo
que no verán de 2008
(cando o barril de brent
tocou o seu tope, 147
dólares) débese fundamentalmente ás subas dos
impostos (dous nos derradeiros dous anos) e a
depreciación do euro fronte
ó dólar. Outros “factores”
virían logo a facilitar as novas
subas no prezo do petróleo: a
finais do mes de febreiro o
barril de brent pagouse a
máis de 111 dólares e,
agora, as razóns para xustificar este incremento serían
os problemas de subministro
derivados das revoltas en
Libia e Alxeria. En abril o
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s distintas organizacións de consumidores parecen coincidir no diagnóstico:
en tódolos sectores onde
un goberno de España
puxo a man da liberalización ó usuario se lle
prexudicou enormemente
(FACUA, Consumidores en
Acción), e é que a maioría
das
expectativas
que
tíñamos os consumidores
sobre o proceso de liberalizacións non se cumpriron
(UCE, Unión de Consumidores de España) xa que
coa liberalización ningunha
das tres promesas se
cumpriu: nin maior competencia, nin mellor prestación de servizos nin mellores prezos (UCE).

Os carburantes como
foguetes
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prezo do petróleo brent
estaba nos 126 dólares por
barril [].
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Sen embargo, esta imparable suba nos prezos en orixe
non parecera afectar negativamente
ás
empresas
petroleiras: REPSOL anuncia
que no ano 2010 tivo un beneficio neto que triplica os
resultados do ano 2009 e
que lle permite repartir uns
dividendos con un incremento do 23,5%. Os consumidores, pola súa parte,
non poden amosar a mesma
satisfacción: este anuncio
coincidiría no tempo cunha
nova alza nos prezos da
gasolina e o gasóleo que
acadan valores históricos e
que supón que os combustibles antes de impostos
páganse en España a un prezo
que supera a media europea
estando claramente por riba de
países do noso entorno como
Francia, Alemaña ou Gran
Bretaña (2).
Neste contexto dispar
compre subliñar que a
demanda de carburantes
non remonta dende o ano
2007 no que estoupou a
crise.
Segundo
a
Corporación de Reservas
Estratéxicas de Produtos
Petrolíferos o consumo de
gasolina descendeu en
2010 un 5,6% e o de
gasóleo de automoción un
0,8%: e van tres anos seguidos de caídas. A demanda
de produtos petrolíferos
acada en febreiro os 5,27 millóns de toneladas, un 0,3%
menos que en febreiro do

2010, mantendo a atonía dos
meses anteriores (3).
Dado que a imparable
suba nos prezos dos carburantes non semella estar plenamente
xustificada
a
Comisión
Nacional
da
Competencia abre unha
investigación ás principais
petroleiras que operan en
España (Repsol, CEPSA e
BP) diante das sospeitas de
que están pactando prezos e
subíndoos por riba do que
ditaría a evolución normal do
mercado [...] xa que os prezos antes de impostos tanto
para a gasolina como para o
gasóleo foron máis altos en
España que no resto dos
países da UE durante 38
meses consecutivos. De xeito
paralelo, ou complementario,
a Xunta de Galicia decide
abrir unha investigación –a
través do Consello Galego
da Competencia- sobre o
que ocorre en Galicia co
prezo dos carburantes: esta
comunidade figuraba entre
o grupo de cinco cos carburantes máis caros [...],
sendo as estacións de servizo
da provincia de Pontevedra
as cuartas máis caras do
Estado, só por detrás de
Madrid, Barcelona e Xirona.
En relación a estes encarecementos nos prezos dos
combustibles –que se arrastran dende o ano 2003- a
Comisión
Nacional
da
Competencia
subliñaba
(2009) como distintos indicadores de prezos e marxes
poñen de manifesto unha
falta de competencia no sec-

tor español de carburantes.
Así, o prezo antes de impostos (PAI) de gasolina sen
chumbo 95 e do gasóleo de
automoción sitúase, practicamente en todo momento, por
riba da media comunitaria(4)- os marxes brutos de distribución destes carburantes
son tamén superiores nos
derradeiros anos á media
comunitaria: a forca de prezos antes de impostos de
ambos carburantes é moi
reducida e o prezo medio
sitúase preto do seu máximo;
e
a
transmisión
das
variacións no cru ó prezo dos
carburantes realizase con
menor intensidade en España
que noutros países do noso
entorno (5). Para esta
comisión e baseándose no
seu coñecemento do sector
infírese a existencia tanto de
elementos estruturais como
de comportamentos que
estarían provocando a falta
de competencia no sector (6).
Resulta que a combinación
dunha excesiva concentración empresarial, froito
da ruptura do monopolio,
xunto coas estratexias dos
operadores e a existencia
de barreiras á entrada e á
expansión nos mercados
de distribución por xunto e
polo miúdo ten como consecuencia unha escasa presión competitiva sobre as
empresas participantes. A
súa vez, a combinación da
integración vertical con esta
grande concentración facilita
as condutas anticompetitivas
sancionadas pola Lei de
Defensa da Competencia. A
falta
de
competencia

Que o PAI español se
sitúe por riba da media comunitaria suxire a existencia
dun control por parte dos
operadores instalados das
importacións
doutros
Estados Membros, o cal é
coherente coa estrutura de
mercado [...] onde os principais operadores polo bruto
(Repsol, CEPSA e BP) teñen
un notable control sobre a
rede polo miúdo de distribución (8). Unha situación

que, como ben subliña a
CNC, reflicte tanto unha falta
de presión competitiva derivada da estrutura (oligopolística) do sector como por determinados
comportamentos
anticompetitivos por parte dos
axentes que nel operan.
Entre estes últimos a CNC
subliña como na importación
de carburantes a existencia
dun maior custo de aprovisionamento en España
respecto á media comunitaria é un indicio da existencia de poder de mercados
dos inconvenientes, que
poderían estaren operando
baixo a protección de certas barreiras que desincentivarían ou impedirían a
entrada de operadores por
xunto importadores de carburantes –(AGIP, GALP,

SHELL, CHEVRON. etc.)-.
Estes desincentivos poden
derivarse da situación de
custos vantaxosas dos
operadores
-(Repsol,
CEPSA e BP)- con refinerías en España (9).
En relación ós problemas
estruturais do sector cabe subliñar -segundo a CNC- a
situación actual da rede de
oleodutos que pode ser
recoñecida como un monopolio natural polas economías
de escala e rede que presenta (10). A Compañía Loxística
de Hidrocarburos (CLH) xoga
un papel determinante no
acceso ás infraestruturas de
loxística primaria en España
[...] dado que presta en condicións de monopolio o servizo
de transporte por oleoduto e
posúe unha cota significativa
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quedaría reflectida no escaso
dinamismo deste mercado
nos derradeiros anos. A pesar
da entrada trala liberalización
do sector de moitos operadores con importante presenza noutros mercados,
moitos deles non puideron
consolidar a súa presenza en
España (7).
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da capacidade de almacenamento de carburantes (11).
Digamos que no accionaríao
da CLH os operadores polo
bruto -(Repsol, CEPSA e BP)que teñen capacidade de refino en España manteñen un
peso moi relevante (34,15%)
mentres operadores relevantes que non refinan en
España están fora do
accionaríao
(ESSO,
CHEVRON,
etc.).
Esta
situación leva á Comisión
Nacional da Competencia
(CNC) á reflectir que o actual
modelo de propiedade e
xestión da CLH –Compañía
Loxística de Hidrocarburoscarece da transparencia suficiente para descartar comportamentos estratéxicos
que poden dar lugar a unha
restrición da competencia no
mercado polo bruto de carburantes (12).
Hai outras características
estruturais e comerciais do sector que reflicten a situación
privilexiada dos operadores
polo bruto no sector dos carburantes que teñen capacidade de refino en España (Repsol, CEPSA e BP)- confirmando a falta de competencia
no mesmo: trato asimétrico e
favorable no almacenamento; trato favorable no sistema
EMS –Existencia de Mínimos
de Seguridade-; liderado
(63,9%) en puntos de venta
EESS (Estacións de servizo)
facilitado pola precariedade
na participación (2%) das
empresas de distribución
comercial –EESS vinculadas a
supermercados que poden
levar a cabo unha competencia

en prezos máis agresiva: son
sempre as que ofertan mellores
prezos- no sector de distribución polo miúdo de carburantes –a diferenza do que
pasa, p.e., en Francia- etc (13).

contratos de abandeiramento
que supoñen o subministro en
exclusiva de carburantes a
EESS
xestionados
e/ou
propiedade de empresarios
independentes (15).

Resumindo, e segundo a
CNC, a integración vertical
das tres empresas con
capacidade de refino traslada
a concentración na actividade de refino ó resto dos
mercados: distribución polo
bruto, servizos loxísticos e
distribución polo miúdo (14).
A concentración no mercado de
distribución polo miúdo en
EESS (Estacións de Servizo)
vese acentuada como consecuencia do proceso de liberalización do sector realizado nos
anos 90, nos que as tres
empresas con capacidade refino en territorio español (Repsol, CEPSA e BP)pasaron a seren propietarias da
rede de EESS do antigo
monopolio estatal [...] Asemade
teñen –as mesmas empresasunha importante participación
en CLH, empresa que controla
o conxunto da rede de oleodutos e, ó través das súas refinerías e da propia CLH, posúen
e xestionan unha parte substancial da capacidade de
almacenamento [...] este elevado grado de concentración en
refino e loxística trasládase ó
mercado de distribución polo
miúdo en EESS a traveso de
dúas vías. Por un lado, mediante a propia integración vertical dos operadores polo bruto
neste mercado a través da
propiedade e xestión dos puntos de venta. Por outro, e en
moita maior medida, ó través de

Esta concentración, segundo a propia CNC, está limitando fortemente a competencia
no sector dos carburantes outorgando as empresas Repsol,
CEPSA e BP unha situación
de privilexio (oligopolio). O
sector español ten uns índices
de concentración moi altos.
Unicamente tres empresas dispoñen de capacidade de refino
en España: REPSOL-YPF
(cunha cota do 63% en produción), CEPSA (28%) e BP
(9%). A capacidade de almacenamento das mesmas supón o
42% do total nacional (REPSOL-YPF 26,5%, CEPSA 11%,
BP 4,5%). No mercado polo
miúdo de distribución en
EESS, a rede de puntos de
venta de REPSOL-YPF representa o 40% do total, a rede de
CEPSA o 17% e a rede de BP
o 7%. Conxuntamente controlan por tanto o 64% das
EESS [...] A intensidade da
competencia segue sendo
reducida e operadores polo
bruto que pretenderon consolidar a súa presenza no mercado español enfrontáronse a
diferentes problemas que
impediron o desenrolo dunha
maior presión competitiva.
Esta limitada presión competitiva derívase tanto da
estrutura do sector, como de
determinados comportamentos anticompetitivos por
parte dos axentes que nel
operan. (16).

embargo, si afirmo, para
finalizar, que o carácter especulativo do negocio petroleiro
–un mercado virtual con efectos reais sobre os prezos- e a
falta de transparencia no sector español de carburantes
están detrás das subas
inxustificadas nos prezos
dos combustibles, de que
suban como foguetes e baixen como plumas.

Os abusos das
eléctricas
na análise e avaliación anterior que recollemos do informe
da CNC. NON: a estratexia
comercial
do
sector
demostra que os prezos do
combustible nas diferentes
gasolineiras non é fixado
de xeito competitivo.
Como tampouco é fixado
de xeito competitivo o
prezo do petróleo: a. Os
prezos do petróleo son
determinados por operadores financeiros, é dicir,
produciuse unha financiarización dos mercados de
petróleo; b. A especulación
financeira ten unha forte
incidencia sobre os prezos
do barril do petróleo; c. O
negocio petroleiro é moi
opaco, ou como se di na linguaxe politicamente correcta, sofre unha falta de transparencia (17).
Pero isto último desborda o
marco deste artigo polo que o
tratarei noutro momento. Se

No presente ano 2011 a
CNC (Comisión Nacional da
Competencia)
impoñería
unha das sancións máis
grandes da súa corta historia:
61,2 millóns de euros ás
cinco principais compañías
eléctricas e á patronal que
as agrupa, UNESA, por
poñer trabas no cambio de
comercializador
e
por
pactar prezos [...] o sector
eléctrico ten sido, tralo de
seguros, o máis castigado
pola CNC nos derradeiros
anos, con sancións por un
importe de 115,2 millóns
(18).
A crise económica tivo o
seu lóxico reflexo no consumo de enerxía eléctrica. Se
durante o ano 2007 a demanda experimentara un crecemento do 3,2%, nos anos
seguintes prodúcese unha
importante contracción no
consumo: +1,1% no ano
2008, -4,8% no 2009 e +2,9%
no 2010 (19). Esta dinámica
comercial non impediu, sen
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Como é ben sabido este
sector dos carburantes viviu
un intenso proceso de liberalización en España. Un proceso que se iniciara no ano
1985, coa eliminación das
barreiras á importación e á
exportación de derivados do
petróleo, que continuaría en
decembro do 1992 cando o
sector deixa de ser cualificado como servizo público que
se presta en réxime de
monopolio e que tería o seu
punto álxido en 1998 cando
tódalas actividades de refino,
transporte, almacenamento
distribución e comercialización de produtos petrolíferos poden realizarse por calquera axente tras obter unha
simple autorización administrativa. O mesmo tempo REPSOL-YPF pasa de empresa
pública a seren privatizada. A
pregunta que xurde é se este
proceso de liberalización do
sector levou a un mercado
competitivo que beneficie ó
consumidor: a resposta está
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embargo, que o prezo da luz
se duplicara dende o ano
2008 o que se traduce nuns
235 euros de media máis ó
ano por consumidor (20).
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Con motivo destas subas
nas tarifas eléctricas a
Organización Nacional de
Consumidores (OCU) lanza a
campaña Stop á suba da luz
xa que considera que unha
grande maioría dos españois
non soportaría outro incremento do prezo da electricidade [...]
as subas do 18% no 2010 e de
case o 11% en xaneiro do 2011
son mais que suficientes [...]
dende 2008 a tarifa encareceuse nun 50%, o que equivale
a unha media de 235 euros
mais ó ano por consumidor
mentres os españois non
perciben ningunha mellora
neste servizo, nin en termos de
calidade nin de competencia ou
transparencia (21).
Estas denuncias da OCU
sobre a falta de competencia
e transparencia do sector
eléctrico español recibirían a
lombeirada da CNC que en
maio deste ano 2011, impoñerá
unha nova sanción ás eléctricas. Na mesma dirección o
Instituto Galego de Consumo
(IGC)
–que só no primeiro
trimestre do presente ano
recibirá máis de 5.400 reclamacións de usuarios polo recibo da luz- anuncia que inicia un
procedemento de investigación
sobre presuntos abusos das
compañías eléctricas e que
se abrirán expedientes sancionadores ás eléctricas que
vulneren dereitos e intereses
económicos dos usuarios. A

iniciativa do IGC irá en liña con
as formulacións da Comisión
Nacional da Enerxía (CNE)
quen recoñece que o grande
número de queixas dos usuarios releva unha situación de
indefensión para os consumidores, ben fronte a unha regulamentación pouco clara, ou ben
fronte a posibles incumprimentos da normativa vixente por
parte das empresas, polo que,
anima ás comunidades autónomas a que resolvan as reclamacións relacionadas cos contratos de subministro a tarifa e
de acceso, as facturacións
irregulares, ou o nivel de calidade dos servizos. Elo implica,
incluso a posibilidade de sancionar ás compañías si se
proban as anomalías (22).
Pola súa parte GAS NATURAL-FENOSA ó tempo que
informa dun beneficio neto de
1.201 millóns de euros no 2010
anuncia que na segunda
metade do ano (2011) será
necesario subilos prezos ós
consumidores finais, estratexia
que xustifican en base –segundo os seus cálculos- un incremento do “déficit de tarifa” deica
os 23.000 millóns de euros que
se trata dunha débeda dos consumidores non do goberno
(23). Na mesma liña ENDESA
reclama –con idéntico razoamento: incremento do déficit de
tarifa- novas alzas nos prezos
ós consumidores (24).
A multa imposta pola CNC
ás principais compañía eléctricas operantes en España
(ENDESA, E.ON ESPAÑA,
GAS NATURAL FENOSA,
HIDROELÉCTICA
DO

CANTABRICO, IBERDROLA
e UNESA) responde a seren
consideradas responsables de
sendas infraccións –avaliadas
como moi graves- á normativa
de defensa da competencia por
haberen obstaculizado ás
pymes e aos consumidores
domésticos o cambio de comercializador en mercado libre e
por haberen tratado de fixar
prezos ós grandes clientes no
marco da desaparición das tarifas eléctricas (25).
A CNC reflicte que na
primeira destas infraccións, que
afectaría ás pymes e os consumidores domésticos, as
empresas eléctricas terían
acordado denegar datos para
dificultar ás comercializadoras
independentes o acceso ós
datos sobre clientes que a Lei
prevé, obstaculizaren a aplicación da normativa aprobada
polo Goberno para facilitar á
terceiros o acceso á esta información co gallo de retardar este
acceso e coordinar entre elas o
corte das operacións de xestión
das solicitudes de paso ó mercado libre sen informar coa
debida antelación e transparencia á terceiros e contribuíndo a
elevar as barreiras á entrada
nun mercado en proceso de liberalización. Todas estas
actuacións teríanse producido no seo de UNESA, a asociación do sector que agrupa
exclusivamente ás cinco
eléctricas que representan ó
99% da enerxía comercializada a clientes domésticos.
Na segunda das infraccións, as empresas eléctricas terían acordado, tamén

no seo da UNESA, os prezos e outras condicións
comerciais para os grandes
clientes cando saíran ó mercado de cara á desaparición
da tarifa regulada o 1 de xullo
de 2008 (26).
Como dixen antes esta
decisión da CNC sería ben
recibida polas organizacións
de consumidores que consideran os feitos subliñados
como inaceptables e dunha
gravidade total e absoluta
xa que prexudican ós
intereses de tódolos consumidores [...] unha liberalización sen competencia é
peor que un monopolio, e
isto é o que ven sucedendo
no sector eléctrico dende
que se iniciou a “apertura”
destes mercados (27).

Denantes da liberalización
definitiva do sector eléctrico
(que iniciada no ano 1998 culmina o 1 de xullo do 2009), este
tiña dous axentes: por unha
parte estaban as centrais eléctricas xeradoras da enerxía e
pola outra, formando unha
unión, as empresas de distribución –encargadas do mantemento e xestión das liñas- e
comercialización –encargadas
de contabilizar e facturar o consumo-. Esta organización
experimentaría, coa liberalización do sector, cambios de

de tarifas reguladas de derradeiro recurso, das que
quedaron excluídos os consumidores domésticos con
potencia contratada superior ós
10 kW (28).
Dende o punto de vista do
consumidor aparece como novidade máis importante de resultas deste cambio que no subministro de electricidade a tarifa deixa de formar parte da
actividade de distribución e
pasa a seren exercido na súa
totalidade polas empresas
comercializadoras en réxime
de libre competencia e os consumidores deben elixir o seu
subministrador (29). As empresas comercializadoras –por
decisión gobernamental- son
IBERDROLA, ENDESA, GAS
NATURAL,
HIDROCANTÁBRICO e EON. Agora,
no mercado liberalizado, estas
empresas comercializadoras
compran a enerxía ó xerador ou
produtor e véndena ó consumidor ó prezo previamente pacta-
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Compre agora quizás,
facer un pequeno aparte para
reflectir algúns dos cambios
máis importantes que se produciron no sector eléctrico
español co gallo da súa liberalización.

fondo calado: como resultas
desta liberalización, as actividades empresariais necesarias para o subministro de
electricidade: xeración ou
produción, transporte, distribución e comercialización,
deberán desenvolverse nun
contexto de separación contable e xurídica entre si co
gallo de evitar concentracións
que imposibiliten a competencia ou abusos de posición dominante, en prexuízo dos usuarios e doutros competidores. As
actividades de transporte e distribución seguen sendo actividades reguladas pola administración, mentres que as de
xeración e comercialización
pódense exercer libremente [...]
para protexer ós consumidores
de abusos por falta de competencia ou a aqueles considerados máis vulnerables, e como
garantía de que todo consumidor terá sempre dispoñible subministro eléctrico de calidade, a
prezos razoables e transparentes, establécese un sistema
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do con el. Para que a enerxía
chegue ó domicilio do consumidor, a comercializadora, a súa
vez, contrata o subministro en
nome de consumidor coa distribuidora propietaria da rede, e
esta factura á comercializadora
polos peaxes de acceso ás
redes de transporte e distribución, así como polo termo de
potencia contratado polo consumidor, o aluguer dos equipos
de medida e outros custos
establecidos pola Administración. Finalmente, a comercializadora facturará ó consumidor
tanto pola enerxía consumida, ó
prezo pactado, como polos gastos que a súa vez lle facturara a
ela a distribuidora por conta do
consumidor (30). Os consumidores que cunha potencia contratada inferior ou igual á 10kW
non tiveran optado por elixir un
comercializador [...] pasaron a
seren subministrados automaticamente polo Comercializador
de Ultimo Recurso (CUR) pertencente ó grupo empresarial da
súa empresa actual, a Tarifa
Ultimo Recurso (31) que ven
sendo o prezo que deberán
cobrar as empresas ós consumidores que se acollan a ela.
Como se pode comprobar
neste mercado “liberalizado”
as empresas comercializadoras son unha figura
clave, uns axentes estratéxicos que, segundo as autoridades promotoras da “liberalización” do sector, deberan
actuar en réxime de libre
competencia e total transparencia.
Sen embargo, na práctica,
ese réxime de libre compe-

tencia entre empresas comercializadoras desaparece
cando elas pactan os prezos entre si –creando unha
situación de oligopolio –
como veñen de denunciar
–OCU- e sancionar –CNC-.
Pacto que se traduce en
espectaculares incrementos
dos prezos da electricidade,
encarecementos das tarifas
que castigan ós consumidores sen que se traduza
nunha mellora dos servizos.
Situación de oligopolio
que asemade facilita unha
total falta de transparencia
no sector e que proliferen
os abusos das compañías
eléctricas
como
tamén
denuncia a OCU, e avalía a
CNC, como se sinala nas
páxinas anteriores.

As comunicacións
polas nubes
Cando nos primeiros
meses do presente ano
TELEFÓNICA presentaba os
resultados do exercicio
2010,
en
plena
crise
económica que arrastra unha
caída do consumo, houbo
algúns murmurios tanto nos
círculos económicos e financeiros como por parte dos
consumidores e usuarios:
Telefónica gañou no 2010
máis que en toda a súa historia, máis que ningunha
empresa española en toda a
súa historia, ó acadar un beneficio neto de 10.167 millóns
de euros, o 30,8% máis que
en 2009 (32). Murmurios que

se estenderon ó mundo laboral co anuncio de que entre os
seus plans inmediatos estaba
proceder a un novo axuste
dos custos laborais en
España mediante un forte
recorte no cadro de persoal
–falase (ERE) de recortar
8.500 empregos: 20% do
cadro de persoal-, unha
externalización de servizos e
un reaxuste nos salarios buscando desligar as revisións
salariais da evolución dos
prezos. Axustes laborais que
“acompañan” de novos plans
de incentivos para o persoal
directivo: 1.900 directivos
recibirán un máximo de 450
millóns de euros en cinco
anos (33).
A principios do presente
ano a CNC (Comisión
Nacional da Competencia)
informaba de que: Tras un
período de información reservada realizado de oficio, con
data 17 de xaneiro de 2011 a
Dirección de Investigación
incoou un expediente sancionador contra Telefónica
Móbiles de España, S.A.U.
Vodafone España e France
Telecom España S.A., por un
posible abuso de posición de
dominio, prohibido no artigo 2
da Lei de Defensa da
Competencia e no artigo 102
do Tratado de Funcionamento
da Unión Europea.
Da información óbrante no
expediente
despréndense
indicios de que os operadores
subliñados terían incorrido
nunha conduta consistente na
aplicación de prezos excesivos nos servizos ó por

maior de orixinación e de terminación de mensaxes curtos
SMS e MMS de ameto
nacional nas súas redes de
telefonía móbil (34).

83
DECEMBRO 2011

A avaliación dos servizos
prestados polas compañías
telefónicas e máis en concreto
por Telefónica resulta, cando
menos, controvertida. Por unha
parte a UCE (Unión de
Consumidores de España) o
tempo
que
sinala
a
TELEFÓNICA como a compañía que máis reclamacións
ten recollidas na CNC
(Comisión
Nacional
da
Competencia) e ten presentadas distintas reclamacións
(en xullo do 2008 solicitaba que
se lle impuxera a máxima sanción posible a Movistar,
Vodafone e Orange por subir de
xeito concertado o prezo de
establecemento de chamada),
reflicte que TELEFÓNICA é a
operadora máis valorada en
España onde ten a confianza
do 51% dos usuarios con unha
vantaxe máis que notable sobre
a segunda operadora: en
Galicia TELEFÓNICA ten a
confianza de máis do 43% dos
usuarios fronte ó 20% do grupo
R que ocupa a segunda posición. Fronte a este opinión a
OCU
(Organización
de
Consumidores e Usuarios)
sitúa a TELEFÓNICA na cola
dos operadores xa que se
destaca positivamente na instalación do servizo, suspende
clamorosamente no prezo e na
velocidade das ofertas. Esta
queixa polos prezos é extensible tamén á propia UCE (Unión
de Consumidores de España)
que ten solicitado máis dunha

vez a CNC (Comisión Nacional
da Competencia) que impoña a
máxima sanción posible a
Movistar, Vodafone e Orange
por subir de xeito concertado o
prezo de establecemento de
chamada.
As queixas destas dúas
organizacións (UCE e OCU)
sobre os ataques á libre
competencia por parte das
compañías telefónicas que
redundan nos prezos ó consumidor estarían detrás do

expediente
sancionador
incoado pola CNC do que din
conta anteriormente.
Queixas que, se facemos
caso aos distintos estudios que
se veñen facendo sobre os
custos en España das tarifas e
aos propios servizos telefónicos, aqueles coinciden maioritariamente sobre tarifas moito
máis caras cun peor servizo.
Queixas que, segundo a OCU,
son cada vez máis numerosas
como reflicte nunha enquisa
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O gas e o butano sen
topes nos prezos

84

realizada por esta organización de consumidores entre
máis de 4.000 usuarios no mes
de marzo deste ano 2011, a
telefonía provoca as queixas
dos usuarios. A aplicación
dunha tarifa incorrecta ou dun
servizo non solicitado son as
denuncias máis habituais.
Séguenlle de preto outros

asuntos frecuentes como a
mala calidade da comunicación, problemas coas condicións dunha campaña promocional e facturación excesiva
da duración das chamadas
asociada a unha tarifa incorrecta. Ata 40.000 reclamacións
recibiu a OCU o ano pasado
(2010) (35).

En abril deste ano 2011 o
Ministerio de Industria anunciaba novas subas nos prezos
dalgúns combustibles. A tarifa
de último recurso (TUR) de gas
natural á que están acollidos a
maioría dos fogares e pymes
(uns 3 millóns), sube a partir de
hoxe un 4,1% de media, mentres que a bombona de butano,
que utilizan uns 8 millóns de
fogares (moitos deles, de baixo
poder adquisitivo) rexistrará
unha alza do 6,1%. As subas
anunciadas onte polo Ministerio
de Industria superan de longo o
IPC, que en marzo situouse no
3,6%, e explícanse –segundo o
Ministerio- polo encarecemento
das materias primas (36). A
suba do gas supón uns 24
euros/ano e acumúlase á de
xaneiro de 2011, o que supón
unha suba media acumulada
de aproximadamente un 8%. A
do butano acumúlase á suba
do 3,13% de xaneiro o que
sitúa o prezo da bombona en
14 euros (37). Unha suba que
recibiría unha forte contestación
pola
UCE
(Unión
de
Consumidores de España)
quen considera un atentado
contra a subsistencia das familias españolas os reiterados
aumentos
nos
servizos
enerxéticos dos que o cidadán
español debe facer uso obrigatorio para lograr un mínimo de
benestar económico. É tarefa
do Goberno deseñar e establecer os mecanismos, á vez que
fixa uns topes ó prezo que paga
o consumidor, que acaban coa
posición dominante que as

grandes compañías produtoras, comercializadoras e distribuidoras exercen no mercado
da enerxía.
E é que chove sobre mollado: a maioría das queixas que
recibiu no ano 2010 o
Defensor do Pobo en materia
de enerxía referíanse a irregularidades na factura do gas
e a aplicación da TUR (Tarifa
eléctrica de último recurso).
No sector do gas as reclamacións foron erros na facturación na lectura do contador,
na instalación e retirada dos
mesmos e tamén nos procesos
para darse de alta e de baixa
dos servizos contratados.
Non resulta estraño, xa
que logo, que como ben

reflicte a OCU (Organización
de
Consumidores
e
Usuarios) os malabarismos
do Goberno –coas facturas
de subministros ós consumidores- son incomprensibles
para os usuarios.

A liberalización dos
servizos como
propaganda neoliberal
Aínda que noutro artigo
deste mesmo número de
CLARIDADE trátase con maior
fondura a liberalización dos
servizos e o seu impacto sobre
os consumidores, quero simplemente subliñar que os feitos
–algúns dos cales reflicto neste

artigo- veñen a demostrar de
xeito inequívoco que, o proceso de privatización e liberalización das principais empresas e servizos, non supuxo
para
os
consumidores
españois uns mellores e
máis económicos servizos,
senón todo o contrario. Que
como ben subliñan os consumidores, en tódolos sectores
onde o goberno de España
puxo a man da liberalización
ó usuario se lle prexudicou
enormemente, e é que coa liberalización ningunha das tres
promesas se cumpriu: nin
maior competencia, nin mellor prestación de servizos nin
mellores prezos.
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A electricidade e outras historias
sobre a liberalización
Miguel López Crespo
Secretario Xeral da Unión de Consumidores de Galicia.
Vicepresidente de Unión de Consumidores de España

D

Estamos a falar de servizos e mercados, todos eles,
que foron liberalizados polos
últimos gobernos de España.
Os
antigos
monopolios
(Iberia, Campsa, Telefónica)
ou oligopolios como os do
sector eléctrico deron paso a

un mercado sen regulación e
con forte competencia (forzada como no caso das telecomunicacións e que supuxo a
introdución dun novo palabro
no noso vocabulario, o slamming) a lo menos no tocante a
número, xa que se analizamos a calidade, as cousas
xa non resultarán tan claras.
Fracasaron estrepitosamente os que afirmaban que
un mercado funcionaría tanto
mellor canto menos regulación existise. En España
aconteceu xusto todo o contrario. Cada sector que foi privatizado ou liberalizado conlevou un importante prexuízo
para as persoas consumidoras, que non viron cumpridas
as súas expectativas en
ningún momento. Só os
poderosos (da igual cara
onde miremos) se beneficiaron dun mercado que ignora,
cando non maltrata, á
cidadanía de a pé. Certo é
que non todos opinan igual, e
haberá quen poña enriba da

mesa datos sobre o número
de operadores cos que hoxe
podemos contratar o teléfono,
ou sobre as distintas empresas dispostas a encher os
depósitos dos nosos vehículos, mais atopamos diferenzas os usuarios?
De seguro que liberalización non significa ter
moitos sitios nos que mercar
produtos
de
calidade
mediocre a case que o
mesmo prezo. Na teoría, os
beneficios últimos que un
mercado
liberalizado
deberían aportar aos usuarios
deberán ser: máis donde
escoller, mellores prezos e
maior calidade dos servizos.
Ademais, debera conlevar
maior eficacia económica - xa
que os servizos que polo
xeral son obxecto de liberalización aportan importantes
elementos ao crecemento
económico xeral do territorio
–, maiores avances en innovación tecnolóxica e maior
transparencia e previsibili-
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urante o pasado
ano 2010 os
aumentos
no
prezo do gas canalizado
acadaron porcentaxes próximas ao 13%; a bombona de
butano experimentou unha
suba de máis de 19 puntos; a
electricidade case que un
11% e chegando a máis do
50% se temos en conta os
últimos catro anos. Neste
país os carburantes custannos arredor dun 7% máis de
media que á nosa veciñanza
europea e iso antes de
impostos. Nas telecomunicacións segundo a propia
CMT, aboamos un 21% máis
de media que o que se paga
no resto da UE.
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dade, para que todos os
axentes implicados coñezan
as regras do xogo e saiban a
que aterse, puidendo así
adoptar decisións razoadas e
responsables.
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Non cabe dúbida de que, a
medida que se vai consolidando o modelo teórico de
liberalización dos servizos,
son máis as empresas ás que
podemos acudir para contratar a prestación dos mesmos. No sector eléctrico sen
ir máis lonxe, centos de comercializadoras nun mercado
regulado ao que non accedeu
voluntariamente nin unha
quinta parte dos potenciais
beneficiarios, que curiosamente prefiren seguir vinculados e atentos, cada vez con
maior interese, ás novidades
que se publican no BOE. Por
iso cabe preguntarse se é
realmente libre o consumidor
á hora de elixir compañía
subministradora.
Tanto os usuarios acollidos
á tarifa como os acollidos ao
mercado reciben a subministración por medio das mesmas
redes
propiedade
dunha
empresa distribuidora, razón
pola que a calidade da subministración será idéntica. As
diferenzas polo tanto entre
empresas haberá que buscalas
noutra parte, deixando de lado
o prezo que logo veremos.
En teoría as empresas
vense obrigadas a diversificar
o seu negocio e aproveitar as
súas estruturas para ofertar
novos servizos. Certo, non
hai máis que ver como agora

tamén venden servizos a
domicilio, reparacións, mantementos, etc. Pronto incluso
poderían chegar a ofertarnos
cursiños para aprender a
aforrar electricidade con
casos prácticos de como
lavar a roupa e como pasar o
ferro. Non está mal, sobre
todo se temos en conta que o
custo deses servizos de
seguro que non amortizaremos na vida, e senón vexamos os condicionados xerais
deses contratos, se ten a
sorte de que llos entreguen
cando o enganen para asinalos, e comprobemos o xugoso
rendemento que lles sacaremos.
Slamming ou pechar de
golpe, non sabemos se
ilusións ou esperanzas dun
inxenuo consumidor ou se
refire a pechar de golpe un
contrato do que ese consumidor nin tiña idea. Así se definiron con motivo da liberalización do sector das telecomunicacións as prácticas
consistentes en conseguir a
sinatura dun usuario nun documento contractual sen que
se lle informara de tal
extremo. Aberrante sí, pero
legal tamén. Esta foi a forma
de actuar nun país no que se
non hai competencia créase,
non vaia ser que en Europa
dixeran que non eramos modernos. E como a modernidade e o estar ao día son
bos costumes que non poden
abandonarse sen máis, pois
agora que temos novo mercado para liberalizar, novo mercado para dotar de competencia artificial. Ou eso a lo

menos é o que nós tememos,
xa que vostedes, consumidores patrios, non son quen
de entender as vantaxes que
ten este novo mercado e
seguen, coitadiños, baixo das
saias das tarifas reguladas.
Pois prepárense que a letra
con sangue entra. Queren
seguridade? Pois haberá que
pagala. Ou pensaban que xa
remataron as subas? Pois
non, antes temos que liquidar
o déficit tarifario.
Fagamos un repaso á
nosa historia recente. En
1997 publícase a Lei do
Sector Eléctrico 54/1997,
norma que definía un sistema
para retribuír ás empresas
produtoras de enerxía, e
creou un sistema de subastas
que permitía fixar un prezo
único para o kW/h producido,
e que contou co beneplácito
da CNE e dos seus membros
por aquel entón. A principal
novidade que se introducía
era a da casación da oferta
diaria de enerxía coa demanda existente, de xeito que
cada empresa ofertaría a
enerxía correspondente a distintas centrais de produción, e
sinalaría un prezo para cada
unha delas, segundo os seus
distintos custos de producción. Un organismo, o
Operador do Mercado, encárgase de casar oferta e
demanda, e así establecer o
prezo ao que se retribúe a
enerxía. Mais tendo presente
que esa retribución faise
pagando o prezo máis alto
das centrais que acadaron
entrar na subasta de adxudicación diaria. De resultas

desta ferramenta, as distintas
empresas comezaron a traballar na procura de ofertas
que maximizasen a venda da
maior cantidade posible de
enerxía, e por suposto, ao
prezo máis alto posible.
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revisión de tarifas, que de anuais pasaron a semestrais e logo
a trimestrais; mudar o sistema
de cálculo dos custos sobre a
base de subastas de ofertas
futuras, e cobrarlle a electricidade aos usuarios con periodicidade mensual.
Cara ao futuro, e toda vez
que se pretende a eliminación
do déficit de tarifa para finais
de 2012, previsibles aumentos das peaxes eléctricas que
establece o Goberno (que
conforman a metade do prezo
que paga o consumidor) na
medida precisa para satisfac-

er a totalidade dos custos das
actividades reguladas.
Así que xa saben, ou
quedamos baixo o paraugas
da tarifa que non deixará de
subir ata que cubra os custos
recoñecidos ás eléctricas, ou
ben damos o salto (e nos
estampamos) ao mercado liberalizado, e ano tras ano
pagaremos o prezo que unilateralmente nos fixe unha
empresa.
Ogallá
nese
momento as diferenzas de
prezo entre comercializadoras permita facilitar o traballo
de elección, a día de hoxe por
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No tocante aos consumidores domésticos, o prezo que
pagaban pola electricidade
seguía establecéndose anualmente polo Goberno. Esta dualidade na fixación de prezos
supuxo que en moi pouco
tempo as tarifas publicadas no
BOE non permitían cubrir os
custos de produción fixados
polos equipos das compañías
(non os reais, de seguro moito
máis baixos). Mais, quen sabía
que esta diverxencia se compensaría coa creación dun sistema de Déficit de Tarifa constituído pola diferenza entre os
custos recoñecidos e a tarifa
que pagaban os usuarios?
Quen sabía que esa cantidade
que formaba parte dos activos
das empresas e que ademáis
xeraba os seus correspondentes xuros tería que ser
aboada nalgún momento? A
bote pronto tocamos a uns 500
euros por barba. Non é
cuestión de buscar culpables á
actual situación, xa que se ben
uns crearon o sistema, outros
nada fixeron para trocalo, limitándose a observar como pasmarotes o incesante incremento dese burato nas contas do
Estado. Ata que se atopou unha
solución, aumentar as tarifas e
que foran os cidadáns os que
se fixeran cargo dos máis de
20.000 millóns de euros de
débeda. Para elo, distintas ferramentas: mudar os tempos de
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desgraza non. Como anécdota podemos sinalar que no
mellor dos casos e comparando a máis barata e a máis
cara das tarifas actuais para
un usuario medio o aforro real
anual non chega aos 10
euros. Eu dubido de que tal
capital compense o cambio.
Ou será que é isto precisamente o que se pretende?
Que nos quedemos como
estamos e cando nos boten
ao mercado liberalizado cada
grupo empresarial quede cos
seus fieis clientes de sempre.
Teñámolo claro, para que
poida falarse de mercado liberalizado, este caracterizarase
por conter uns niveis de competencia idóneos, e o consumidor
deber ter acceso a unha información suficiente e comprensi-

ble que lle permita establecer
comparacións, en termos
económicos, das diferentes
ofertas das empresas comercializadoras e no seu caso,
apreciar outros servizos de
valor engadido das mesmas. O
proceso de liberalización da
electricidade debería ter dado
como resultado un mercado no
que o consumidor tivera posibilidade de elixir, segundo as súas
necesidades, a través de
plataformas de información
accesibles gratuítas e intelixibles. Un mercado caracterizado
polo comportamento non abusivo dos comercializadores, e
que puxese ao noso dispor
mecanismos de reclamación
eficientes cando non for así.
Con todo, ata o momento
somos moitos os que consider-

amos que os beneficios da liberalización para os consumidores non son realmente tal.
Bótase de menos unha información global que permita a
cada usuario facer a súa elección, e serva para rematar co
sentimento xeralizado de que
tódalas empresas son iguais.
O conxunto de organizacións que nos adicamos á
defensa das persoas consumidoras, consideramos que é
conveniente acadar uns niveis
de eficacia nos sistemas de
protección dos usuarios, a fin
de asegurar que no proceso de
liberalización non existan
perdedores, e no que se teña
en conta, sobre todo, ás persoas consumidoras máis vulnerables.

Trazos definitorios do consumo
enerxético actual.
A necesaria complementariedade das
enerxías renovables
Rosa Mª Regueiro Ferreira
Doutora en Economía. Profesora de Economía Aplicada. UDC

1.- Introducción

1

Sheer (1993, p. 31-33)

2

Miguélez (2003, p. 16)

Neste contexto, o incremento continuado do consumo da enerxía aparécesenos
como unha mostra de adianto, un desenvolvemento da
produtividade, unha internacionalización da economía e,
sobre todo, o potenciamento
da eficiencia enerxética, pero
tamén como manifestación
dun modelo enerxético caduco e lesivo co medio ambiente1. O consumo de enerxía,
independentemente do tipo
de recurso empregado, está
presente en calquera actividade da sociedade actual, e,
dado o nivel alcanzado,
mesmo semella abusivo, polo
que as prácticas de aforro2
están a presentarse como

unha necesidade enerxética
urxente.
Esta
evolución
deuse apeas nun século, de
forma que se aínda en 1850
os combustibles máis empregados eran a madeira e o carbón vexetal, cun consumo
total anual per cápita de 500
kg de madeira, en 1990, o
consumo global anual per
cápita de combustibles fósiles
e electricidade primaria era
equivalente a 1,5 toneladas
de petróleo. Incrementouse a
cantidade de enerxía consumida e mudouse o tipo de
combustible empregado. A
crise enerxética de 1973 puxo
de manifesto a necesidade de
desenvolver o aproveitamento das enerxías renovables
que apenas ocupaban un
lugar no abastecemento mundial, para conseguir que fosen
competitivas fronte ás fontes
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O desenvolvemento industrial, a partires da creación da
máquina de vapor, forma as
bases para a expansión das
sociedades industriais avanzadas, marcando a loita contra
o medio, sobre todo dende
que a calor se puido transformar en movemento e se crearon sistemas de transporte da
enerxía. Pouco a pouco, a
forza laboral humana e animal
foi substituída por técnicas de
transformación enerxética,
que permitían reducir custes
para os propietarios. Paralelamente, xurdiron procesos
migratorios cara os centros
xeradores de riqueza e intensivos en uso da enerxía, despoboando as zonas agrarias,
e masificando as cidades
industriais. En definitiva,

deuse un aumento de produtividade que ten o seu inicio na
produtividade enerxética.
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convencionais e, desta forma,
chegar a constituírse como
un complemento das mesmas. Pero o realmente importante, será chegar a conseguir tamén a súa competitividade en termos de equilibrio
ambiental, benestar social e
racionalidade no uso, nun
panorama que presenta as
limitacións do sistema enerxético hexemónico actual.
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da enerxía primaria mundial para o período 20072030, cunha demanda de
petróleo que pasará dos
85 millóns de barrís por día
no 2008, aos 105 millóns
de barrís por día no ano
2015.
• A caída da oferta na
produción do petróleo será
das dúas terceiras partes
no 2030, pero os maiores
subministradores serán os
países da OPEP.

2.- Caracterización do
consumo enerxético
actual: fósiles e
renovables

• O gas natural representará un papel estratéxico de elemento de unión
coas enerxías renovables,
sendo precisa unha produción adicional para o ano
2030, que equivale á catro
veces a produción anual
de Rusia. O subministro
tamén estará liderado
polos países da OPEP.

A situación actual está a
ser o resultado da política
enerxética desenvolvida nas
últimas décadas. Un modelo
de consumo intensivo en
enerxías
fósiles
estase
encontrando cun teito de difícil solución e, na parte contraria, está un inxente volume de
consumidores, preocupados
polo subministro e polo incremento dos prezos das enerxías. En resumo, parece que
asistimos a un escenario futuro de “laisser-faire” en enerxías fósiles3, e que a Axencia
Internacional da Enerxía4 describe en base ás seguintes
premisas:
• Os recursos fósiles
representan o 77% do
incremento da demanda

• A crise financeira
mundial interrompeu o crecemento global no uso das
enerxías fósiles, pero
resulta clara a súa tendencia crecente no longo
prazo.
• Precisaranse ademais, 35 billóns de dólares
anuais para poder garantir
o acceso mundial á electricidade no ano 2030.
En relación ás reservas de
petróleo mundiais, os datos

3

World Energy Outlook (2009, p.38)

4

IEA (2009)

ilustran unha situación de
estancamento e que diversas
fontes5 apuntan como evidencia de estarmos a alcanzar un
máximo na capacidade de
extracción e o inicio dun
escenario de teito do petróleo
(peak-oil), no que podería
producirse desaprovisionamento de demanda continuado. En resumo, o modelo
enerxético contemporáneo
non se sostén, dispón dunha
vida útil caduca, fronte ao que
queda unha solución prolongada no tempo e significativa
economicamente: mudar a un
sistema alternativo, no que
tomen parte outras fontes de
enerxía, social, económica e
ambientalmente sostibles,
xunto con políticas de axuste
drástico de demanda.
Nestes últimos anos, acudimos a un novo cambio, a un
novo modelo enerxético, no
que as necesidades enerxéticas son crecentes ate o punto
de requirir o uso de todo tipo
de fontes de enerxía, tanto
fósiles como renovables.
Entre 1990 e 2005 destacou o crecemento das enerxías renovables cun 3,47%
anual e para o período 20052030 se estima que sigan crecendo, como mínimo, a un
ritmo del 2,67% anual. Esta
evolución ven impulsada en
gran medida polo desenvolvemento da enerxía eólica
cun incremento anual do

5
Son innumerables as referencias que nos últimos anos tratan o tema do teito do petróleo, entre as que destacaremos a modo de pequena selección Heinberg (2010), Rubin (2009), Bermejo (2008), Strahan (2008), Deffeyes
(2009), Sempere e Tello (2007), Howard Kunstler (2006), Heinberg (2006), Deffeyes (2006), Campbell (2004),
Roberts (2004),Rossi (2010), etc.
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medio, cobren as deficiencias
do sistema enerxético tradicional e permiten superar a
escaseza enerxética dos países subdesenvolvidos7.
Débese tamén destacar
que os recursos e as reservas
son cambiantes co tempo,
atendendo ás posibilidades
de aplicación das novas tecnoloxías, á implementación
de procesos de investigación,
desenvolvemento e innova-

ción, e ao descubrimento de
novos
xacementos,
ou,
tamén, a flutuacións no
prezo8. Esta flexibilidade é
necesariamente maior no
caso das enerxías renovables
e, sobre todo, nas de carácter
continuo.
Unha observación evolutiva a longo prazo, permite
catalogar variacións cualitativas e cuantitativas na composición da demanda enerxéti-

6
Sistema técnico para quentar ou proporcionar auga quente sanitaria ás vivendas dun ou varios barrios dunha
localidade e, en ocasións, para actividades industriais, habitual nalgúns países europeos.
7

Sheer (1993,p.123)

8

Naredo e Parra (1993)
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6,5% (a biomasa e a hidráulica aumentan a un menor
ritmo, 2,67% e 0,5% anual,
respectivamente). As enerxías renovables supoñían en
2005 o 6,8% da enerxía primaria total, fronte ao 4,5% de
1990. “Nos próximos anos a
previsión é que aumente ate
alcanzar o 10% no ano 2020
e o 11,8% no 2030. Esta
situación será posíbel só a
condición de que a enerxía
eólica se equipare en importancia á enerxía hidroeléctrica
no ano 2030, que a biomasa
dobre o seu peso con respecto ao do ano 2005 e que a
solar medre dez veces no
período 2005-2030. [...] Polo
tanto, as enerxías renovábeis
serán as únicas autóctonas
que destaquen cada vez
máis. [...] Considerando a elevación de tódalas enerxías
renovábeis, estas pasarían
de achegar o 13,56% da produción de enerxía primaria
autóctona no ano 2005 ao
33,72% no 2030” (Doldán
2008, p.244-246). Unha análise por tipos de enerxía, indica
que o maior incremento na
demanda final se produce na
electricidade (37,6%), aínda
que a coxeneración de calor e
o district heating6 tamén experimentan un incremento notable (17,1%). Compre salientar, pois, que as enerxías
renovables poden ter un
papel relevante, posto que
contribúen a reducir os
impactos negativos sobre o
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ca. A razón está na aparición
de fontes de enerxía menos
custosas e con gran rendemento, o paso a novos consumos e a consolidación de
novas tecnoloxías. O avance
da economía é un factor que
inevitablemente leva a un
aumento do consumo enerxético, e que vai incidindo nun
aumento da oferta enerxética
dispoñible. O aumento máis
acusado da poboación estase
rexistrando nos países en
vías de desenvolvemento,
polo que, partindo da variable
“consumo per cápita”, a partires dos datos da Axencia
Internacional da Enerxía (en
adiante IEA)9 estímase un
incremento do 65% da enerxía necesaria no ano 2020. O
aumento do consumo da
enerxía provoca un efecto
directo sobre a economía e,
tamén sobre o medio. A
importancia e a urxencia por
obter recursos enerxéticos
que cubran a demanda canto
antes, pode chocar co respecto polo medio ambiente,
xerando lesións e efectos tan
pouco desexables, como o
efecto invernadoiro. Podería
dicirse que a enerxía, a economía e o medio camiñan
paralelas, pero rara vez van
da man.
A meta de incorporar
variables de substentabilidade10 no desenvolvemento do
sistema enerxético, require
conciliar o abastecemento da
crecente demanda de ener-

9

IEA (2009)

10

Regueiro-Ferreira (2010)

xía, cunha protección efectiva
do entorno, intentando avanzar na equidade interxeracional, que permita asegurar o
dereito das futuras xeracións,
para tratar de vivir nun medio
ambiente san, cuns niveis
óptimos de calidade de vida e
cun garante do progreso vindeiro.

3.- Conclusións
Actualmente, a sociedade
e a economía, ávidas de
avances tecnolóxicos, facilítannos suficientemente a
mobilidade tecnolóxica específica do sector enerxético
cara novos mercados. Ao
final, os recursos existentes,
fósiles ou renovables, seguirán sendo imprescindibles e
irremprazables, aínda que
con matices:
-os recursos fósiles seguirán liderando o mantemento
da demanda enerxética, cun
claro ascenso do carbón dentro da escala de dispoñibles;
-as enerxías renovables
seguirán abrindo e ocupando
novos mercados, con paso
lento pero firme, tratando de
recibir o apoio financeiro
incondicional dos gobernos;
-a omnipresente enerxía
nuclear compatibilizará a súa
“puntual” pouca aceptación
pública coa súa contribución

á cobertura da demanda
enerxética.
O almacenamento da
enerxía é un elemento preciso no sistema enerxético
actual cando non existe unha
simultaneidade entre a produción de enerxía e a utilización
de enerxía. No sistema enerxético actual, caracterizado
pola internacionalización, non
se aprecia dita simultaneidade, polo que o almacenamento se produce fisicamente no
caso, por exemplo, do petróleo, nos buques que o transportan, e no caso do gas
natural nos tanques de almacenamento, complementado
cos sistemas de transporte e
distribución. Estes exemplos
poñen de manifesto que a
enerxía está almacenada
antes de converterse en electricidade ou calor, e este feito
tamén se aprecia na enerxía
renovable procedente das
centrais hidráulicas e da bioenerxía.
Superar a crise enerxética
e os grandes problemas
ambientais derivados do
abastecemento enerxético
pasa por aplicar o papel clave
que teñen as enerxías renovables derrubando esa idea
de monopolio asentada sobre
a súa indispensabilidade, que
non fai máis que representar
unha posición política, económica e social determinada.
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Entrevista
Fabio Gandario Pumar
Para J. M. Serrat “o 15 M foi un sopro de aire fresco”. J. Stiglitz, despois de estaren con eles
subliña que “están cheos de enerxía.Serios no senso de que están moi preocupados polo futuro e sensibles ás inxustizas sociais... pero mirándoos dende fora non están tan indignados ou
tan enfadados como estaría eu. Cando ves o desemprego en España esperas que a xente estea
aínda mais enfadada. Cando pensas nas inxustizas sociais, non en España, senón globalmente,
e ves que a crise a provocaron os bancos estadounidenses e os banqueiros seguen con os
bonos, é moi difícil non dicir que algo está mal con o sistema”.
Co gallo de coñecer mais en profundidade que “pensan” os do movemento 15 M traemos ás
páxinas de CLARIDADE a opinión dun dos portavoces de Democracia Real Ya. Fabio Gandario
Pumar (Santiago de Compostela, 1984), licenciado en Dereito e Ciencias Políticas, desempregado na actualidade, achéganos a súas opinións contestando ás preguntas de CLARIDADE.

No momento en que estabamos a traballar nos comezos
do 15-M xa existían iniciativas
coma a do grupo “No les votes”,
que pretendía impulsar unha
protesta na xornada electoral
baseada na oposición á Lei
Sinde. Sen embargo, a orixe do
movemento 15-M non se produce a partir de dita loita. O
movemento 15-M xorde a partir
dunha plataforma de coordinación de grupos cidadás creada

na rede social de Facebook no
mes de febreiro, que tiña como
obxecto servir como foro de discusión a partir do cal estruturar
un movemento de protesta
apartidista e asindical contra a
actual situación de crise económica e corrupción e decadencia
política. Despois dunha intensa
labor de mailing levada a cabo
polos primeiros membros, entre
os cales eu me atopaba, neste
grupo comezaron a entrar internautas, membros de distintas
asociacións, grupos e movementos sociais e, en definitiva,
cidadáns normais de todo tipo e
condición. Nese intre comeza
unha discusión democrática e
aberta entre todos os participantes, e xorde a semente de
“Democracia Real Xa”, plataforma que comezará a preparar

as manifestacións que tiveron
lugar en todo o país o 15 de
maio.
Stéphane Hessel no seu
moi
famoso
ensaio
“Indígnaos” reflicte que
“necesitamos que a nosa
sociedade se volva unha da
que esteamos orgullosos,
non esta sociedade de inmigrantes sen papeis –expulsións, sospeitas respecto ós
inmigrantes-. Non esta sociedade onde se cuestiona a
seguridade social e os plans
de pensións e saúde nacionais. Non esta sociedade
onde os medios masivos
están en mans dos ricos...
Estes principios e valores
precisámolos máis que
nunca”. S. Hessel como
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A saída á luz do 15-M produciuse, se non me equivoco, como unha contestación
á Lei Sinde, sen embargo os
feitos posteriores mostraron
que o movemento era algo
máis amplo e preparado.
Como foron, xa que logo, os
orixes deste movemento?
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sabes, estase referindo ás
bases do programa social
que o Consello Nacional da
Resistencia Francesa adoptou o 15 de marzo de 1944:
podemos dicir que o 15-M
asume estes valores que
tamén defendía, entre outros
principios, “que o interese
xeral debe dominar sobre os
intereses especiais”?
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O opúsculo de Hessel é un
dos catalizadores fundamentais
deste movemento. Sen dúbida,
os principios que este admirable home defendía na organización da Resistencia durante a II
Guerra Mundial están plenamente vixentes hoxe en día. A
loita segue sendo a mesma:
unha loita pola igualdade, pola
xustiza, pola liberdade. Unha
loita a prol dunha sociedade
equilibrada na que todos os
seus membros se sintan integrados. A diferenza radica en
que daquela o inimigo era claro
(un invasor estranxeiro), mentres que na actualidade o complexo económico-financieiro
que mantén secuestrada a
representatividade
popular
debe ser analizado e combatido
dun xeito moito máis complexo.
O que agora resulta evidente é que o movemento,
polo seu impacto e pola gran
aceptación cidadán que ten,
sorprendeu e moito ós “poderes establecidos” (gobernos,
partidos políticos, medios de
comunicación) que maioritariamente
quedaron
–e
seguen- en “fóra de xogo”.
Como valorades dende o 15M a “resposta” destes poderes ó voso movemento?

Penso que nas institucións
máis tradicionais existe un abismo dixital moi acentuado:
algúns dos seus membros son
capaces de manexarse coas
novas tecnoloxías, pero a maioría dos seus dirixentes son en
grande medida analfabetos
dixitais. Este déficit leva unha
gran dificultade á hora de comprender todo o sucedido, e nun
primeiro momento, como ben
dis, deixou a moitos destes responsables e dirixentes completamente perdidos: a moitos
aínda lles custa aceptar que
cidadáns normais poidan organizarse e informarse de forma
efectiva grazas ás novas tecnoloxías, por iso moitos pretendían ver “mans negras” detrás
deste movemento, ou non acababan de comprender os fins
que nos movían. As reaccións
pasaron así do desprezo nun
primeiro momento, á incomprensión, a un directo rexeitamento. Por sorte, pouco a
pouco os poderes establecidos
comezan a comprender o que
está a acontecer e o sentido
das nosas reivindicacións.
Esta entrevista realízase
despois de que decidirades
levantar algunhas das acampadas. Algúns pensan que
isto é o comezo do fin do 15M: en moitos casos máis
parece un desexo que unha
realidade. Como avalías o
feito ata agora e que perspectivas inmediatas e futuras
prevés?
Como dicía unha pancarta
de Sol, “non nos vamos: mudámonos ás vosas conciencias”.
Creo que o feito de que se

levanten as acampadas non vai
repercutir no futuro do movemento: as acampadas foron
unha acción máis, realmente
ambiciosa e bonita, pero a loita
está a seguir por outras moitas
vías, estruturadas a partir das
asembleas que agora se descentralizan ós barrios e vilas e
de
plataformas
como
“Democracia Real Xa”, que
segue desenvolvendo un
importante traballo nas rúas e
na rede para seguir impulsando
cambios profundos no noso sistema político e económico e a
consolidación dunha sociedade
civil forte e organizada capaz
de loitar polos dereitos dos
seus compoñentes.
Hai algo que ninguén vos
pode negar. A participación,
maioritariamente aínda que
non exclusivamente moza,
de miles de persoas en asembleas abertas debatendo con
grande liberdade e civismo
sobre problemas que preocupan a moitos cidadáns rompeu o “cliché” que moitos,
interesada ou desinteresadamente, tiñan sobre os mozos
españois, de seren a xeración ni-ni. Que pensades
disto?
Penso que é un dos motivos
polos que nos podemos sentir
máis orgullosos. A xuventude
española, que en diversas
enquisas levaba anos demostrando ter unha gran sensibilidade con respecto a valores
como a igualdade, a xustiza e a
solidariedade, e que sen ningunha dúbida conta coa mellor
preparación académica da historia do noso país, por fin

demostrou que lonxe de ser un
colectivo estritamente hedonista e nihilista é capaz de articular
un movemento de protesta
absolutamente cívico, pacífico,
e cun transfundo intelectual
perfectamente apuntalado. A
pesar do retraso con que saímos á rúa en relación a outros
países, a xuventude española
acabou establecendo incluso
un novo modelo de protesta
pacífica que incluso en lugares
de gran tradición de movementos sociais como Grecia está
sendo admirado e recoñecido.
Agora gustaríame, se che
parece, que entrásemos na
análise das vosas propostas
que son moitas e moi
amplas. En primeiro lugar,
por que escolléstedes ese
xeito de xuntarvos e manifestar “a vosa indignación”:
asembleas abertas en prazas,
acampadas, manifestacións
diante de institucións públicas.......?
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En canto as razóns que
levaron á organización do
Movemento 15-M mediante
asembleas abertas, acampadas, etc é difícil facer unha
valoración, xa que as diversas
acampadas xurdiron de forma
máis ou menos espontánea
despois das manifestacións
organizadas pola plataforma
“Democracia Real Xa”. Sen
embargo, penso que é posible
afirmar que a clave desta forma
organizativa de protesta nas
prazas públicas baséase en reivindicar as mesmas como “ágoras”, lugares que nos pertencen
a todos e nos que debe volver a
ter lugar un debate político por
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parte da sociedade. É unha
metáfora da reapropiación do
espazo público por parte da
cidadanía, un espazo que ten
que servir para o encontro e o
debate.
Resulta tamén evidente,
ou polo menos eu así o recollo, que unha das vosas principais “queixas” é con o
actual sistema de representación
que
considerades
pouco democrático. Se non

me equivoco unha das reivindicacións é a reforma da
actual Lei electoral que
–entre outras cousas- permite que mentres algúns escanos se conseguen con 66.000
votos outros custen sete
veces
mais
(485.000).
Considerades que a Lei electoral debe ser reformada?,
como e de que xeito?
A reforma da lei electoral, se
ben non é nin moito menos a
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única das nosas propostas, si é
unha das máis importantes, xa
que consideramos que é básico
para acadar cambios máis
ambiciosos a partir dun marco
democrático xusto no que o
voto de cada cidadán valla o
mesmo. Neste sentido, a reforma ten que pasar necesariamente por garantir que o
Congreso reflicta unha maior
representatividade das preferencias políticas dos españois,
asegurando unha adecuada
presenza dos partidos minoritarios que faga xustiza ós votos
obtidos. Para acadar esta meta
existen diversos camiños e
alternativas de reforma, que
pasarían por medidas coma a
eliminación da barreira electoral, atribuír todos os escanos en
función da poboación sen que
exista unha asignación mínima
por provincia, aumentar o
número de escanos do
Congreso, para favorecer unha
maior proporcionalidade, etc.
En relación cos déficits
da democracia española falades do actual funcionamento
dos partidos políticos –“partitocracia”- e o seu sistema de
control das listas electorais
que fai que os cidadáns non
teñan opción de elección ó
ser aquelas pechadas. Como
valorades o actual sistema
electoral ?. tedes algunha
proposta alternativa?.
Como respondo na anterior
pregunta, consideramos que a
principal reforma do noso sistema electoral ten que pasar por
garantir unha maior proporcionalidade no Congreso. A aposta polas listas abertas tamén é

defendida por moitos, e pode
ser posible que sexa unha
medida complementaria interesante. Porén, as listas abertas
xa son actualmente utilizadas
no Senado, sen que por si soas
demostren servir para acadar
melloras substanciais no funcionamento da nosa democracia.
Os cambios teñen que ser máis
profundos e afectar de forma
decidida á nosa Lei Electoral e
ó funcionamento interno dos
partidos. En caso contrario,
medidas como esta serán
meros parches nun sistema
que en conxunto non é lexitimo.
Seguindo co funcionamento dos partidos tradicionais, acabamos de observar
como no partido socialista
(PSOE), e mentres moitos
militantes
reivindicaban
unhas eleccións primarias, o
candidato ó goberno nas vindeiras eleccións foi elixido
polo aparato. Sen entrar
agora na avaliación deste
proceso particular como
deberan ser elixidos os candidatos?.
Toda reforma da Lei
Electoral carecerá de sentido
se os partidos seguen funcionando da forma antidemocrática á que nos teñen acostumados. As reformas teñen que
centrarse tamén no funcionamento interno dos partidos políticos, garantindo que calquera
candidato a un posto público
sexa previamente elixido a través dun proceso transparente e
democrático. Como todos
sabemos, na actualidade os
méritos para ser candidato a un
posto público teñen que ver

principalmente coas relacións
de poder e persoais existentes
dentro do partido. Esta situación é intolerable, e vai directamente en contra das exixencias
de democracia interna que a
este respecto contén a
Constitución.
Somos moitos os que pensamos que o sistema democrático español impide o
necesario control dos cargos
electos. A participación cidadán está case exclusivamente
cinguida á votación e deica as
seguintes eleccións non
podemos avaliar –moito
menos censurar- o comportamento do cargo –por exemplo
se este se desviou dos seus
compromisos-: en España os
deputados teñen asegurado o
seu escano durante catro
anos. Consideras lóxico este
sistema?, deberan os electores teren a posibilidade de
destituír a cargos electos se
consideran, p.e., que non
están cumprindo co que prometeron?
Efectivamente, unha democracia máis perfecta non debería cinguirse á introdución
nunha papeleta nunha urna
cada catro anos, deixando despois un cheque en branco ós
candidatos elixidos para facer e
desfacer o que lles veña en
gana ata as próximas eleccións. A participación cidadá
nunha auténtica democracia
ten que ir moito máis alá. En primeiro lugar, como dixemos, os
candidatos ós cargos elixibles
deben nacer dun proceso interno democrático nos partidos,
para que se poida falar de que

vés de Internet, é inconcibible
que sigamos ancorados nun
modelo de democracia propio
do século XIX. As principais
propostas son as que recolles
precisamente na túa pregunta:
cambio do réxime legal de referendo e ILP que permita un uso
moito más frecuente, flexible e
vinculante para os poderes
públicos. Hai que salientar que
estas propostas son perfectamente realizables e non supoñen risco algún para o noso
modelo de convivencia: de
feito, en países como Suíza e
os EEUU o uso de referendo e
iniciativas lexislativas populares
está á orde do día.

Este sistema supón,
tamén, unha importante limitación á participación cidadá
incluso en asuntos de extrema importancia. Existen nalgúns países distintas iniciativas lexislativas e políticas
que permiten que a participación cidadá vaia mais aló da
convocatoria electoral. Estou
falando dos referendo, as iniciativas lexislativas populares (ILP), os orzamentos par-

ticipativos, os consellos cidadáns..... fórmulas que en
España están pouco ou nada
desenvolvidas ou que no
mellor dos casos (ILP) teñen
grandes dificultades para a
súa implementación. Esta
“maior participación cidadá”
parece ser unha dos sinais
de identidade do 15-M. Que
nos podes dicir sobre isto?
Este é un dos puntos fundamentais das propostas de
Democracia Real Xa: aumentar
a participación cidadá directa
na vida democrática, non solo
mellorando o noso sistema parlamentario
representativo,
tamén articulando novas vías
de participación directa na política, sobre todo no relativo a
aquelas cuestións máis transcendentais ou que afecten
dunha maneira clara ó benestar
e as condicións de vida das
persoas. Nun momento en que
a Rede 2.0 permite unha participación online permanente da
maior parte da poboación a tra-

Seguindo cos “déficits”
democráticos: o poder da
clase política. En moitos
ambientes cidadáns está
estendida a opinión de que
“os políticos son uns privilexiados”: as súas remuneracións, a súa dedicación....
Empecemos polos seus
ingresos: algunhas institucións públicas españolas fan
públicos os patrimonios dos
seus cargos. Debera estenderse esta practica a tódolos
cargos públicos?, debera
poderse acceder ó patrimonio completo daqueles?
Ó marxe do control das propias remuneracións e incompatibilidades dos nosos representantes, é evidente que debería
existir unha máxima transparencia no patrimonio dos cargos
públicos, para evitar toda suspicacia e dignificar o exercicio da
política. Por desgraza, algúns
dos políticos que están dando
este paso publicando o seu
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realmente os cidadás “elixen”
ós seus representantes. Pero a
partir de aí, a participación cidadá ten que manterse de forma
permanente, en primeiro lugar
mediante canles de control e
transparencia que fiscalicen a
actividade dos nosos representantes e, en última instancia,
coa posibilidade de revocar os
mesmos se fan abandono das
súas funcións ou non cumpren
os contidos dos programas
electorais presentados, que
deberían ter unha eficacia vinculante.
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patrimonio non parecen ser moi
sinceros, en vista das ridículas
sumas que aseguran que constitúen a totalidade do seu patrimonio.
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En relación ó mesmo
tema: hai responsables políticos –fundamentalmente parlamentarios- que manteñen
actividades
profesionais
–polas que perciben importantes remuneracións- que
moitas veces parecen entrar
en conflito coas súas responsabilidades políticas, hai
incluso deputados encausados por este motivo. Debera
limitarse a actividade privada
dos responsables políticos?,
sempre?
Considero que neste punto
non debería haber discusión
posible: a dedicación dun representante parlamentario debe
ser exclusiva, para dedicarse
de forma única a traballar polo
conxunto da sociedade. É
esencial fortalecer o réxime de
incompatibilidades. A posibilidade de compatibilizar varios cargos públicos/ privados é, por
outra parte, un dos motivos que
explican o alto índice de inasistencia dos deputados ás
sesións parlamentarias.
Para rematar con “os privilexios” dos responsables
políticos. Son os políticos
españois realmente uns cidadáns privilexiados: salarios,
pensións, coches oficiais....?
se é así que propoñedes para
corrixir esta situación?.
Sen dúbida, os políticos
españois gozan dunha grande

cantidade de prerrogativas que,
por un lado, acentúan a desconexión entre a clase (ou casta)
política e a cidadanía é, por
outra, contribúen a manter un
elevado nivel de gasto incompatible coas actuais demandas de
“austeridade”. É preciso reducir
os privilexios dos nosos representantes, achegando a súa
situación a do español medio, e
buscando unha maior racionalidade no gasto público, pero
tendo especial coidado en non
caer en populismos estériles
que degraden a función política,
faciliten a extensión da corrupción entre os cargos electos pola
busca de fontes de ingresos adicionais, e desincentiven a participación na política por parte
daqueles que perciben bos soldos no sector privado.
Nos últimos anos un dos
temas “estrela” da política foi
a corrupción. Moitos cidadáns –aínda que logo non se
reflicta nas urnas- parecen
“cabreados” no só coas
practicas corruptas de numerosos políticos senón tamén
de que logo estes queden
impunes na súa maioría ó
prescribir o delito. Un dos
vosos lemas é algo así como
“non hai pan para tanto chourizo”: como poñer coto á
corrupción e como facer que
estes delitos sexan finalmente castigados?
A base para isto e garantir a
existencia dun sistema xudicial
plenamente independente e
desvinculado de intereses políticos, que permita a máis estrita
aplicación da lei fronte a aqueles cargos corruptos. Por outra

parte, a mera imputación nunha
causa penal debería constituír
motivo suficiente para obrigar a
que unha persoa non poida
concorrer a unhas eleccións
coma candidato. Hai que diferenciar a responsabilidade
penal, que non quedará dilucidada ata a fin do xuízo, da responsabilidade política, que
supón que un político sobre o
que existan sospeitas fundadas
por mor dunha imputación
debería afastarse ipso-facto da
vida pública.
Cambiando de tema: o
desemprego xuvenil. España
é hoxe un dos países europeos con maior taxa de desemprego xuvenil (43%: mais do
dobre da media comunitaria
que está no 21%) cando
segundo tódolos informes
estamos diante da xeración
moza máis preparada da historia. Aínda que o 15-M non é
un movemento exclusivamente xuvenil é maioritaria a
presenza de mozos/as nel
polo que teredes algo que
dicir. Que propoñedes para
combater esta lacra?
Sen dúbida o 15-M é maioritariamente xuvenil porque
somos o colectivo máis desfavorecido pola crise e o menos
protexido polas institucións tradicionais coma os sindicatos. A
nosa situación é tan precaria
que, como é ben sabido, en
moitos ámbitos estase a falar
de que somos unha xeración
perdida. É difícil aventurar
medidas que poidan servir para
reverter de forma inmediata as
alarmantes tendencias de desemprego xuvenil, xa que este

proceso só podería darse se
cambiase de forma radical o
modelo de crecemento económico español, pero algunhas
das medidas básicas a curto
prazo que se deberían tomar
neste sentido pasan por favorecer o reparto das xornadas
laborais de maneira similar a
outros países para favorecer a
incorporación dos xoves ó mercado laboral, e seguir apostando polas inversións en educación, investigación, e desenvolvemento, para ter xoves cualificados e empresas de alto valor
engadido capaces de dar saída
a esta man de obra.

Tal e como comentaba na
pregunta anterior, é esencial
cambiar de forma global o
modelo produtivo español para
que poda haber cambios reais
na taxa de paro e, consecuentemente, nas condicións laborais. Porén, é preciso acometer
reformas a curto prazo na lexislación laboral, para unificar
dunha vez o réxime de contratación e erradicar a precariedade e a temporalidade que tanto
predominan no noso país.
En relación co tema anterior: un dos aspectos mais

Aínda que nos definimos
coma un movemento apartidista e asindical, non somos antisindicais: consideramos que o
papel dos sindicatos debería
ser esencial, e de feito mantemos unha certa sintonía cos
sindicatos minoritarios. Sen
embargo, si somos moi críticos
co papel dos sindicatos maioritarios, e vémonos na obriga de
denunciar a súa permisividade
e a súa falta de conexión cos
problemas do día a día. É necesario que as bases dos sindicatos maioritarios esperten e esixan que volvan a tomar un
papel verdadeiramente combativo na defensa dos dereitos de
todos.
Un dos poderes económicos que máis críticas está
recibindo do 15-M son os
bancos. Di E. Hessel que “os
bancos probaron estar máis
preocupados dos seus dividendos e dos altos soldos do
seus lideres que do interese
xeral. Esta disparidade entre
os máis pobres e os máis
ricos nunca foi tan grande”.
Como avaliades o papel dos
bancos en todos estes anos
primeiro de expansión e logo
de crise sen precedentes?

Os bancos tiveron un papel
decisivo e nefasto na presente
crise, tanto a nivel español
coma a nivel internacional. A
nivel internacional, como é ben
sabido, favoreceron o nacemento dunha crise global a través das hipotecas subprime, e
a nivel español, foron decisivos
no xurdimento da burbulla
inmobiliaria. A pesar desta
ineludible responsabilidade,
foron beneficiarios de axudas
públicas por valor de millóns, e
actualmente poñen contra as
cordas ós gobernos democraticamente elixidos especulando
coa débeda soberana dos
Estados. En vista desta situación, é imprescindible que se
articulen medidas a nivel internacional que poñan coto dunha
vez por todas a este comportamento cobizoso, irresponsable
e destrutivo do sector bancario.
Unha das actuacións dos
bancos que provocan un cada
vez maior rexeitamento popular, polas terribles consecuencias para moitas familias que
viven en precario, e a súa
negativa a “dación” das hipotecas, como sucede noutros
países europeos (Francia, p.e.)
e mesmo nos Estados Unidos.
Unha negativa que é apoiada,
como sabes, polos dous grandes partidos españois (PSOE
e PP) con argumentos tales
como “a medida non axuda á
recuperación económica” e
que “non é posible xuridicamente”
–esquecendo que
outros países a están levando
adiante-. Como avaliades
estes
comportamentos?,
tedes algunha proposta?,
apoiades a ILP presentada por
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Un desemprego que se
acompaña dunha grande precariedade laboral. O “mileurismo” e a “temporalidade”
que castigan fortemente os
mozos españois a xeito de baixos salarios, contratos temporais, etc. Como vedes a situación do mercado laboral español?, pensades que é posible
“revisar” as condicións de traballo da xente moza?

rechamantes das “revoltas”
francesas do outono pasado
foi a participación conxunta
do movemento sindical e o
movementos xuvenil e estudantil franceses que camiñaron xuntos nas manifestacións e nas protestas. Vedes
posible esa conxunción en
España?, como son as vosas
relacións co movemento sindical español maioritario?
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diferentes
organizacións
sociais e sindicais?
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Por suposto, a dación en
pago ten todo o noso apoio, e
consideramos imprescindible
unha reforma a este respecto.
Fronte a argumentos que
defenden que é imposible xuridicamente hai que recordar que
é aplicada noutros países e que
o propio Código Civil español
xa a permitía. Os partidos políticos simplemente non teñen
responsabilidade e coraxe para
impoñer unha medida que,
beneficiando a moitas familias,
recortaría en certa medida os
beneficios do sector bancario.
Pero non está de máis recordar
que mentres que o sector bancario español tivo beneficios no
ano 2010 (en plena crise), de
14.000 millóns de euros, a
dación en pago só lles suporía,
segundo cálculos propios, un
custo de 4.000 millóns de
euros, polo que os seus beneficios seguirían sendo, cando
menos, bastante apreciables.
Os bancos, xunto a outros
axentes financeiros –fondos
de pensións, mutuas...-,
están detrás das políticas de
axuste que, baixo a dirección
do FMI, o BCE e a Comisión
Europea, están implementando moitos gobernos europeos, sendo especialmente
duros cos países periféricos
como Grecia, Portugal,
Irlanda i España –os países
chamados PIGS-. Unhas políticas de axuste que, sen
embargo recibir un rexeite
maioritario das poboacións
afectadas, eses gobernos
–con presenza da socialde-

Cartel “artesán” en Madrid. Foto de Tomás Sánchez Gómez

mocracia- non dubidan en
impoñer. Que avaliación ten
o 15-M destas políticas de
axuste?
Estas políticas de axuste
parten dunha concepción perversa da economía, dos estados e do sector público derivada do pensamento neoliberal
xurdido nos anos 70, e que
segue implantada nos esquemas mentais de moitos políticos, mesmo da socialdemocracia. Por un lado, concíbense os

Estados coma se de economías familiares se tratase, afirmándose que o déficit e sempre
intolerable, cando en moitas
ocasións é necesario incorrer
nel para poder seguir garantindo unha inversión pública adecuada. Por outra, céntranse os
axustes, coma sempre, no
recorte de servizos públicos,
cando a lóxica impón que se
deberían implantar sistemas fiscais máis xustos e progresivos.
O diñeiro está aí, hai máis
riqueza que nunca antes na his-

imposición dunha taxa financeira ás transaccións internacionais que reverta en parte nos
países máis pobres, medidas
de redistribución do traballo,
etc

Estas “políticas de axuste” –como demostra a historia de moitos países e continentes- tamén provocan que
“a fenda entre os máis
pobres e os máis ricos” non
deixe de medrar. “É unha
innovación” –di Hessel- “dos
séculos 20 e 21. Os máis
pobres no mundo de hoxe
ganan apenas dous dólares ó
día. As novas xeracións non
poden deixar que esta fenda
se volva maior”. Estades de
acordo, neste punto, con S.
Hessel .... J.L. Sampedro, e
moitos outros?. Que facer
para reducir as actuais fendas entre pobres e ricos?

Estes gobernos e institucións europeos ó tempo que
impoñen políticas de axuste,
que resultan moi duras para
as clases de rendas mais baixas, non parecen quen de
poñer freo nin ó fraude fiscal,
das grandes fortunas e as
grandes mafias, nin de impedir a existencia de paraísos
fiscais incluso no propio seo
da UE. Como avaliades esta
situación?, pensades que os
gobernos europeos deberan
facer algo neste sentido?
Non é a súa unha actitude un
tanto hipócrita?

Por suposto que si, a loita
pola igualdade é unha dos
sinais fundamentais deste
movemento. Para reducir esta
fenda, hai moitas medidas que
poderían ser aplicadas, pero,
coma sempre, non se aplican
por inercia, presións de poderes económicos ou covardía
política. Así, facendo un pequeno resumo, a desigualdade
reduciríase con sistemas fiscais
autenticamente xustos e redistribuídos, a eliminación dos
paraísos fiscais, a limitación dos
grandes soldos dos directivos
das empresas, o aumento do
salario mínimo, a regulación da
distribución dos beneficios
empresariais, o fomento do
cooperativismo, a inversión
nunha educación para todos, a

A loita contra os paraísos fiscais é outro dos cabalos de
batalla máis relevantes deste
movemento, e un dos puntos
que pon de manifesto a importancia de internacionalizar os
movementos de protesta cidadás, para poder esixir cambios
reais concertados a nivel internacional. É absolutamente vergoñento e intolerable que as
grandes empresas e grandes
fortunas de calquera país do
mundo eludan o pago de
impostos, evitando así contribuír ó progreso e benestar das
súas sociedades. Isto supón
que mentres o sector privado
ten obscenos beneficios que
non son sometidos ó pago de
impostos, os Estados teñen
que recortar servizos públicos
por non existir o diñeiro suficiente para sufragalos. En rela-

ción co noso país, é preciso
lembrar que o 80% das empresas do IBEX teñen vínculos con
paraísos fiscais. É unha inmoralidade tan grande que o rexeitamento desta práctica é un dos
puntos que suscitan máis unanimidade na cidadanía, ó
marxe do ámbito ideolóxico no
que se inscriba cada un. Para
ilustrar a magnitude desta
grave práctica, é interesante ter
en conta que a ONU necesita
40.000 millóns de Euros durante cinco anos para erradicar a
pobreza, pero non os encontra.
Esta cifra é apenas o 0,5% dos
depósitos privados radicados
en paraísos fiscais.
Unha das organizacións
que apoian o 15-M, en concreto ATTAC, ven defendo dende
hai anos a necesidade de
implantar un gravame (taxa
TOBIN) á determinadas transaccións financeiras –as de
curto prazo- co gallo de frear a
especulación. Mentres os
bancos, por razóns obvias, a
rexeitan, algúns gobernantes
europeos e internacionais
declaran o seu acordo aínda
que despois na práctica non
fan ren para a súa implantación. Podes darnos a túa
visión sobre esta proposta de
“regulación dos mercados
financeiros”?
Esta é outra das propostas
nas que leva insistindo
Democracia Real Xa dende a
convocatoria do 15 de maio. A
implantación dunha taxa ás
transaccións financeiras internacionais é unha medida ineludible que ten que ser concertada e acordada canto antes nos
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toria: simplemente levamos 30
anos deixando que as grandes
empresas e ós máis ricos non
paguen impostos e contribúan
coma os demais ó benestar das
súas sociedades.
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foros internacionais. Os seus
beneficios son claros: por un
lado serviría para penalizar as
prácticas especulativas, e por
outro sería unha fonte inigualable de ingresos, que permitiría
financiar os servizos públicos
dos países recadadores e a
axuda o desenvolvemento para
os países do terceiro mundo.
Para acadar este logro, é preciso manter una presión cidadá
continuada en todo o mundo
sobre os nosos gobernos.
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Para rematar cos temas
monetarios e fiscais falemos
da facenda pública española.
O goberno español cando
fala do déficit fiscal faino
sempre con referencia ó
gasto pero négase a revisar a
súa política de ingresos fiscais e máis en concreto a
introducir novas cargas fiscais especialmente aquelas
que afectan ás rendas mais
altas. Se España pasa por ser
un dos países europeos con
menor presión fiscal (33%
fronte ó 39,5% de media na
UE27) non sería necesario e
oportuno incrementar aquela
para así “reducir” ó déficit?,
estades de acordo coas propostas dos técnicos de
facenda (GESTHA)?, que propoñedes?
Mantemos unha ampla sintonía coas propostas dos técnicos de facenda (de feito estamos en contacto con varias persoas da Axencia Tributaria). É
ineludible, como xa expresei,
sanear as contas públicas non
mediante o recorte de servizos
e prestacións, senón mediante
o aumento de ingresos cunha

fiscalización máis xusta e progresiva e a través da loita contra o fraude fiscal.
Asemade e en relación ó
anterior: como ben subliñan
expertos como o profesor V.
Navarro, España ten un dos
niveis de gasto público social
máis baixo na Unión Europea
(21% do PIB fronte o 27% da
UE15) o que se reflicte en
menos e peores prestacións
sociais na maioría das funcións de benestar social, algo
que prexudica, maiormente,
ás persoas de rendas mais
baixas. Como contemplades
este déficit social español,
que no caso galego aínda é
maior?, tedes algunha proposta nesta materia?
Reiterando o dito en anteriores respostas, simplemente
subliñar de novo que a saída da
crise non pasa por recortar servizos e prestacións públicas, e
menos aínda nun país cun nivel
de gasto público tan baixo coma
o noso. Necesitamos unha
maior presión fiscal sobre as
maiores rendas e unha loita
efectiva contra o fraude fiscal
para manter e seguir aumentando os nosos servizos públicos.
Pero miremos para fóra.
“Á xente moza dígolle:”
–volvo á Hessel- “miren ó
redor, atoparán temas que
xustifiquen a súa indignación: o tratamento ós inmigrantes, de inmigrantes “ilegais”, .....”. Inmigrantes moitos dos cales chegan nesas
bateas que vemos en televisión con mozos, mulleres,
nenos..... que foxen da mise-

ria dos seus países de orixe
para chegar, os que chegan,
a países cuxos gobernos os
rexeitan. Ti que es nativo
dunha comunidade “experta
en emigración” como avalías
o tratamento que en Europa
se lle dá a inmigración?
O problema da emigración é
un problema demasiado complexo para ser atallado facilmente, derivando dun modelo global
que segue afondando as diferenzas entre países pobres e
ricos e favorecendo a libre circulación de mercancías e capitais
mentres restrinxe a das persoas.
Debemos ter claro que esta loita
polos nosos dereitos non pasa
só por defender os intereses
exclusivos da cidadanía española: é unha loita que nos afecta a
todos, como cidadáns dunha
comunidade cosmopolita unida
fronte as ameazas e riscos globais que todos sufrimos. Nos
últimos tempos estamos asistindo en Europa a un rexurdimento
da xenofobia, xa que en tempos
de crise o máis fácil é botarlle as
culpas ó diferente. Por iso debemos ter coidado en evitar estas
derivas, e ter claro que a loita por
unha maior igualdade, xustiza e
dignidade atinxe a todos os cidadás do mundo, xa que todos
somos iguais vítimas dun sistema inxusto. É importante salientar a importancia que se lle dá a
este punto por parte do
Movemento 15-M, a través de
accións que tratan de evitar e
denunciar
comportamentos
xenófobos por parte das forzas
de orde, e reiterando en toda
mobilización lemas tan simbólicos coma “Ningún ser humano é
ilegal”.

Non podemos rematar
esta entrevista sen facer
unha referencia á situación
do medio ambiente. O accidente nuclear de Fukushima
(Xapón) puxo en evidencia,
unha vez máis, os graves riscos que para a humanidade
supoñen as centrais nucleares. Pero o lobby financeiro
nuclear parece o suficientemente forte e poderoso como
para frear calquera custionamento. Dende o 15-M hai
algunha postura sobre as
centrais nucleares?
Non temos ningunha postura oficial, pero si hai un grande
achegamento ás posicións de
moitas asociacións ecoloxistas
que apoian a plataforma
Democracia Real Xa, como
Ecoloxistas en Acción.

Nada máis que poñer a
túa disposición estas páxinas para que subliñes e
engadas aquilo que consideres oportuno e darche as grazas pola túa amabilidade.
Simplemente agradecer a
oportunidade de plasmar as
nosas ideas e propostas nestas
liñas, e recordar a todos os lectores que o vindeiro 15 de outubro temos a próxima gran cita
deste movemento, xa que pretendemos concertar unha grande mobilización a nivel internacional que saque ás rúas a
xente de todo o planeta para
protestar contra aquelas inxustizas globais que nos afectan a
todos, con independencia do
noso lugar de procedencia.
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As consecuencias do accidente
nuclear de Fukushima
Carlos Bravo Villa
Responsable de Enerxía de Greenpeace

C

En efecto, o pasado 12 de
abril, un mes logo de iniciarse o
accidente nuclear, o Goberno
xaponés, ante os elevados
niveis de radioactividade xa lib-

erados ao medio ambiente,
viuse forzado a recoñecer a
gravidade do accidente de
Fukushima e a elevar a súa
clasificación na INES de nivel 5
(como o da central de Three Mile
Island,
1979,
Harrisburg,
EE.UU.), a nivel 7 (como
Chernóbil).
Con esta decisión caeu polo
chan outro tópico da industria
nuclear, o que un accidente de
nivel 7 non podería darse en
reactores de deseño occidental.
Para o lobby nuclear, a culpa da
catástrofe de Chernóbil de
1986 era do sistema comunista
e dos seus inseguros reactores,
pero iso nunca podería pasar
no noso supostamente ben
organizado mundo nuclear
occidental. Xa se ve que tamén
iso era unha mentira.
De feito, o accidente de nivel
7 de Fukushima demostra claramente que a suposta invulnerabilidade dos reactores nucleares
do mundo occidental era unha
mera falacia e que a enerxía
nuclear é extremadamente

perigosa sexa cal fora o tipo de
reactor que se considere.
A industria nuclear dicía que
era seguro por centrais nucleares en zonas sísmicas e que en
Xapón non poderían darse terremotos de nivel 9 e tsunamis
de ondas de máis de 10 metros
de altura: equivocáronse.
Nunca previu que puidese producirse unha perda total de
subministración eléctrica nunha
central nuclear -simplemente
esa posibilidade non entraba
nos seus cálculos-, e de novo
en Fukushima a realidade
impúxose ás súas elucubracións. O lobby atómico
insistía en que unha central
nuclear occidental nunca
podería sufrir unha fusión total
do núcleo (o que en Fukushima
ocorreu en varios dos seus
reactores), pero o certo é que
hoxe Xapón está no medio
dunha crise de consecuencias
devastadoras por culpa da
enerxía nuclear.
Unha análise correcta do
ocorrido en Xapón mostra que
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omo todos recordaremos, o pasado
11 de marzo Xapón
sufriu un potente terremoto de
magnitude 9 na escala Richter,
seguido dun enorme tsunami. O
efecto combinado de ambos
ocasionou a perda de subministración eléctrica na central
nuclear de Fukushima, e iso
conduciu inevitablemente a que
se producise o accidente
nuclear máis grave, xunto co de
Chernóbil, da historia da industria nuclear (ambos os clasificados como nivel 7, o máximo
dentro da Escala Internacional
de Sucesos Nucleares, INES).
Un nivel INES 7 “accidente
grave”, supón, segundo a
descrición oficial, “efectos xeneralizados na saúde e o medio
ambiente. Liberación externa
dunha fracción considerable do
inventario do núcleo do reactor”.

DECEMBRO 2011

110

a causa real do accidente
nuclear de Fukushima non foi o
terremoto e o tsunami (estes o
que causaron foi a perda de
subministración
eléctrica),
senón a incapacidade destes
reactores de refrixerar eficazmente o combustible nuclear
unha vez perdido o aporte eléctrico externo. Existen outras
moitas causas posibles (unha
inundación por unha causa natural, un tifón, un atentado terrorista, unha sabotaxe, o choque
dun avión sobre a central, un
fallo técnico, erros humanos, ...)
que tamén puidesen ocasionar
unha perda prolongada de subministración eléctrica exterior
en Fukushima, e entón, a
evolución dos acontecementos
fose, moi probablemente, a
mesma.
Á vista do ocorrido en
Xapón, o Goberno socialista de
Zapatero faría ben en pechar
inmediatamente as centrais
nucleares de Garoña e
Cofrentes, que son reactores
de auga en ebulición Xeral
Electric do mesmo deseño que
as sinistradas en Fukushima.
O parque nuclear español
está ao final da súa vida útil (a
súa vida media é xa de 29
anos), e sofre graves problemas de seguridade, especialmente a central nuclear de
Garoña que ten importantes
problemas de corrosión en
diversos compoñentes da vasilla do reactor, onde se alberga o
combustible
de
uranio.
Ademais, a Cultura de
Seguridade da maioría dos titulares destas centrais é moi deficiente, o que provocou

O complexo nuclear de Fukushima dúas semanas despois do tsunami

situacións de risco moi graves
(Garoña, Cofrentes, Vandellós2, ...), e ata escapes radioactivos ao exterior (Ascó-1).
Todas elas son moi vulnerables
fronte a posibles ataques terroristas,
como
Greenpeace
demostrou, mediante accións
pacíficas, o ano 2002 en Zorita,
en 2007 en Almaraz e en 2011
en Cofrentes. Ningunha central
nuclear española resistiría ao
impacto dun avión de pasaxeiros, como recoñeceu xa ata o
FORATOM (lobby nuclear
europeo), nin ao dun mísil.
Máis de catro meses logo
do seu inicio, o accidente
nuclear de Fukushima segue
activo, a situación dos reactores está lonxe de estar controlada e continua a emisión de
radioactividade ao medio ambiente: Fukushima é, repetindo
unha expresión que xa fixo fortuna, un Chernóbil a cámara
lenta.

Xa sabemos, con datos oficiais dados a coñecer tres
meses despois, que na unidade
nro. 1 chegouse á fusión total
do núcleo en tan só 16 horas
desde o comezo do accidente;
que as unidades nro. 1, 3 e 4
sufriron
explosións
de
hidróxeno que destruíron o edificio de formigón externo e que
se produciu un incendio no
combustible nuclear almacenado na piscina da unidade nro. 4.
O reactor nro. 2 e o 3 tamén
sufriron a fusión dos seus
respectivos núcleos. Os niveis
de radiación chegaron a elevarse moitas decenas de miles
de veces por encima do permitido. Logo veu a contaminación
do medio ambiente mariño
polas verteduras de auga altamente radioactiva.
Importantes cantidades de
iodo-131, cesio-137 emitíronse
xa; tamén se detectou plutonio239 e estroncio-90, entre outros
elementos radioactivos. Centos

De forma irresponsable, o
Goberno nipón decidiu elevar o
límite nacional de exposición á
radiación en nenos desde 1 milisievert por ano (mSv/ano) ata
os 20 mSv/ano. A decisión de
elevar os niveis de doses permitidos
nos
nenos
de
Fukushima ao mesmo nivel que
os traballadores adultos da
industria nuclear, e a 20 veces
do nivel máximo para o público
xeral, é totalmente inaceptable.
Aínda máis cando está recoñecido que o risco da radiación
para os nenos é maior que para
os adultos.

Controis de radiación á poboación de Fukushima.

Desde unha perspectiva a
medio e longo prazo, a forma
de contaminación máis importante é a producida polo cesio137. De feito xa se detectou en
Xapón a venda de carne de
vacún contaminada radiactivamente por cesio-137. Dado a

súa vida media radioactiva de
30 anos, pasará máis dun século antes de que os niveis de
contaminación por este elemento decrezan de forma significativa. Xunto con esa contaminación radioactiva, os impactos
na saúde relacionados tamén
persistirán
por
décadas,
inevitablemente para os centos
de miles de persoas que
sufrirán a desgraza de ter que
vivir en terras altamente contaminadas. Un estudo de
Greenpeace de abril de 2011,
realizado en zonas afectadas
polo accidente de Chernóbil,
ocorrido fai 25 anos, mostrou
que a contaminación radioactiva existe de forma xeneralizada
na cadea alimentaria de pobos
remotos situados por centos de
quilómetros da central sinistrada.
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de miles de persoas afectadas
pola radiación. O Goberno
xaponés
debe
evacuar
poboacións que están a 40 km.
de distancia da central nuclear.
Xente que tardará anos en
volver aos seus fogares, se é
que volven algunha vez. Similar
ao que tivo que facerse cando o
accidente de Chernóbil, situada
na empobrecida Ucraína. Esta
vez en Xapón, a terceira potencia económica mundial, o país
líder en tecnoloxía, o máis rigoroso en cuestións de seguridade nuclear...

Pasados máis de catro
meses do nefasto sismo, a
crise nuclear de Fukushima
provocou outro terremoto en
Xapón, esta vez de signo
social. Este desastre nuclear
espertou a conciencia do pobo
xaponés, que empezou a
sacudirse a súa indiferenza
cara ao problema da enerxía
nuclear. Por primeira vez neste
país, pouco dado á protesta
rueira, celebráronse nestes últimos meses numerosas manifestacións onde centos de miles
de persoas piden o peche das
centrais nucleares e o cambio a
un modelo enerxético sostible,
baseado en enerxías renovables. De tal modo, que o
Goberno xaponés anunciou,
non só o peche definitivo do
complexo
nuclear
de
Fukushima (6 reactores) senón
tamén o peche da central
nuclear de Hamahoka (3 reactores), situada en zona de alto
risco sísmico. Un 60% dos
xaponeses, que segundo as
últimas sondaxes de opinión
son maioritariamente contrarios
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á enerxía nuclear, apoiou esta
decisión. Ademais o Goberno
nipón anunciou a cancelación
definitiva dos seus plans de
expansión nuclear cos que se
pretendía construír 14 novas
centrais nucleares e aumentar
a contribución da electricidade
de orixe nuclear do actual 29%
a un 50% en 20 anos. Así
mesmo, o Goberno prometeu
que a aposta será a partir de
agora polas enerxías renovables e a eficiencia enerxética.
De feito, o pasado 13 de xullo, o
Primeiro Ministro de Xapón,
Naoto Kan, anunciou en rolda
de prensa en Tokio que apoia a
eliminación total da enerxía
nuclear en Xapón e que quere
unha sociedade libre da
enerxía nuclear.
A catástrofe de Fukushima
demostrou irrefutablemente
que a enerxía nuclear non é
segura, tampouco nos países
occidentais. Polas súas graves

repercusións ambientais, á
saúde e económicas, é obvio
que este accidente vai ter
enormes consecuencias negativas para a industria nuclear a
escala mundial.
Agora o máis intelixente é
pechar canto antes as centrais
nucleares e avanzar de forma
rápida cara a un sistema eficiente e 100% renovable, como
decidiu o goberno conservador
de Alemaña, quen ordenou o
peche inmediato e definitivo de
8 das súas 17 centrais e o resto
antes do 2022.
España teno aínda máis
fácil que Alemaña. Primeiro
porque en España hai unha
enorme sobrepotencia eléctrica
instalada (máis de 100.000
MW, fronte aos preto de 45.000
MW utilizados no máximo
histórico do noso sistema eléctrico) que permite prescindir dos
7.716 MW nucleares. Alemaña

ten 17 reactores que achegan
un 23% da súa electricidade,
fronte aos 8 reactores do envellecido parque nuclear español,
que achegan o 20%. Ademais
as renovables achegaron en
España en 2010 o 35% da electricidade, fronte ao 17% no país
xermano. O Goberno sábeo: en
2009 a Fundación Ideas para o
Progreso do PSOE publicou o
informe Un novo modelo
enerxético
para
España.
Recomendacións para un
futuro sostible, o cal, ademais
de concluír tamén na viabilidade económica e técnica dun
sistema 100% renovables,
mostra como a enerxía nuclear
poderíase substituír de forma
acelerada para 2016. Parece
que en España a vontade política é un ben máis escaso que
en Alemaña e outros países
que xa anunciaron o seu abandono á enerxía atómica.

O “caso DSK” ao descuberto
Mª Carmen Brea Iglesias
Secretaria Servizos Sociais e Políticas de Igualdade de UGT- Galicia

O

Dende entón, atopámonos
con dous procesos xudiciais
(como soe acontecer nestes
casos), o legal, da man da fiscalía e a Unidade de Vítimas
Especiais da policía de Nova

York, entre outros órganos
competente, e o “social”,
comandado polos principais
medios de comunicación de
todo o mundo, e que dende
hai meses, ven presentando
xiros inesperados nesta historia, grazas a filtracións que
parecen ser as únicas probas
irrefutables deste caso.
Así, mentres que nos primeiros días asistíamos a
unha descrición pormenorizada da vida persoal do “presunto agresor” e dos escándalos de tipo sexual nos que
xa se vira envolto con anterioridade, como no ano 2008,
cando se lle abrira unha
investigación interna no FMI
polas súas relacións sentimentais coa directiva dun dos
departamentos da organización, que finalmente se
pechara cunha desculpa por
parte de Strauss-Khan; pouco
despois, a idea dunha conspiración política, co fin de apartalo das súas pretensións de
ser o vindeiro Presidente da
República Francesa, cobraba

máis e máis forza, desviando
así a atención respecto dos
cargos imputados.
A maioría da clase política
francesa e incluso internacional, defende entón a súa presunción de inocencia, imaxe e
carreira profesional, apuntando
á chantaxe como a causa máis
plausible, mentres que os traballos de “investigación” do
nutrido grupo de avogados e
periodistas ao servizo do exdirector xerente tamén dan os
seus froitos... Dominique
Strauss-Khan reaparece cansado, derrotado e abatido, defende a súa inocencia e conséguese para el un arresto domiciliario nun apartamento de luxo, en
lugar dunha pequena cela que
recorde ao mundo o proceso
xudicial no que está inmerso...
Será entón, cando a “presunta vítima” pase a ocupar os titulares e portadas dos principais
xornais e televisións internacionais, quedando o pasado de
Strauss-Khan diluído nunha
rede de acusacións cara a

113
DECEMBRO 2011

pasado 15 de
maio asistíamos
a unha das
detencións máis sonadas no
que vai de ano. Dominique
Strauss-Khan, naquel momento
Director Xerente do Fondo
Monetario Internacional, era
detido nos Estados Unidos,
cando xa se atopaba sentado
nun asento de primeira clase do
avión que o levaba de volta a
Francia, en base aos cargos
presentados pola Fiscalía de
Nova York, que lle imputaban
os delitos de abuso sexual,
intento de violación e encadeamento ilegal, a unha camareira
do servizo do luxoso hotel no
que se hospedara na súa visita
á cidade. Nace así o denominado “caso DSK”, na honra ás
siglas do xa ex- Director
Xerente.
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camareira: exercicio da prostitución, mentiras para saír do seu
país de orixe, escoitas telefónicas que deixan ao descuberto
as súas pretensións... Algúns
diarios van máis alá, e o prestixioso “Le Monde” publica na súa
portada a foto de camareira (que
xa non vítima), mentres alardea
de tela conseguido na mesma
Á
f
r
i
c
a
(http://www.elmundo.es/elmundo/2004/01/27/espana/1075196082.html), demostrando non preocuparlle para
nada a protección e a reserva do
anonimato da vítima, principais
pasos de calquera protocolo de
actuación na materia.
É neste momento, cando no
medio de tanto espectáculo, as
voces de moitas mulleres comezan a esixir un comportamento

adecuado á gravidade do caso.
“Osez le feminisme”, asociación
de mulleres feministas francesa,
recoñecen
a
Dominique
Strauss-Kahn o título lexítimo de
“presunto inocente” (cousa que
dende outros ámbitos non se fai
coa “camareira”), ao tempo que
se queixan publicamente das
dúbidas que se pretenden verter
sobre as versións da “presunta
vítima” e a indiferenza que se
está producir ante esta, que ilustra para elas o “difícil que é recoñecer as agresións e abusos
sexuais e o gran silencio que
rodea ás violacións en Francia”.
(http://www.espanol.rfi.fr/francia/20110517-caso-dsk-lasfeministas-si-piensan-en-la-presunta-victima)
A este respecto, a asociación feminista Mix-Cité recor-

dou que o número de violacións
cada ano en Francia se estima
en 75.000 e só nun de cada
dez casos, a vítima presenta
unha denuncia formal ante a
xustiza.
Sen entrar en máis debates,
o bautizado como “Caso DSK”
tennos que servir para facer
unha reflexión xeral, entorno ao
tratamento ás vítimas nos
casos de abusos sexuais, violencia e acoso nas súas diversas formas.
Existen casos realmente
soados, como a Sentencia Nº
1.636, do Tribunal Supremo
Italiano, que no ano 1999 anulaba a condena a máis de dos
anos de prisión, imposta a un
presunto violador, por ser "de
coñecemento xeral" que os

pantalóns vaqueiros non poden
quitarse "nin sequera en parte
sen a efectiva colaboración de
quen
os
viste".
(http:
/ /www.elmundo.es/elmundo/1999/febrero/10/sociedad/italia.html) Ou, en Galicia, o caso
do “Alcalde de Toques” que no
ano 2004, tras ser condenado
por abusos sexuais a unha
menor, negábase a dimitir do
seu cargo e seguía a súa vida
p ú b l i c a .
(http://www.elmundo.es/elmundo/2004/01/27/espana/1075196082.html)
Estamos pois, ante unha
situación que por desgraza ven
de lonxe e resulta descoñecida
para quen traballa no tratamento dos casos de abuso e acoso.

Non sei que pasará co
“Caso DSK”, pero si sei que é
necesario abrir unha porta á
reflexión, entendendo que cal-

C

ompre que a
obriga de
velar polos
dereitos fundamentais
non sexa só un deber
dos poderes públicos,
senón de toda a sociedade, entendendo que os
abusos sexuais atentan,
entre outros dereitos,
contra a dignidade e a
liberdade das persoas

quera esforzo lexislativo fracasará, se dos discursos públicos
non se elimina a presunta inocencia só dunha das partes.
Non podemos seguir aceptando como parte da defensa ante
as denuncias por abusos
sexuais ou acoso, a posibilidade de “intereses” económicos,
políticos ou doutra índole, das
mulleres que dan un paso xa de
por si complicado, pero sobre

todo, non podemos seguir permitindo que nestes casos
sexan as vítimas as que se
sometan a un xuízo público e
ao sentimento de soidade ante
este duro proceso.
Compre que a obriga de
velar polos dereitos fundamentais non sexa só un deber dos
poderes públicos, senón de
toda a sociedade, entendendo
que os abusos sexuais atentan,
entre outros dereitos, contra a
dignidade e a liberdade das
persoas. Por iso, alégrome que
fose en Estados Unidos, un
país coñecido por ser “terra de
oportunidades”, no que, sen
menoscabo doutros defectos
que o seu sistema democrático
poida ter, unha “simple camareira inmigrante”, puidera poñer
unha denuncia contra un directivo do FMI, ao tempo que coa
súa acción, deixaba ao descuberto unha situación que no
noso país, segundo os últimos
datos de denuncias coñecidas
de abusos, acoso e agresión
sexual, afecta a máis de 6.500
mulleres, 309 delas en Galicia,
(fonte: IGE, 2009).
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Se ben se están a producir
importantes avances na regulamentación das situacións de
acoso nas súas diversas modalidades, con instrumentos normativos como: o establecemento dun Marco Europeo
sobre Acoso e Violencia no
Traballo, a elaboración de códigos prácticos de conduta para a
prevención e tratamento dos
casos de Acoso, ou a regulamentación da definición e tratamento dos casos de acoso
sexual e acoso por razón de
sexo en España, grazas á
publicación da Lei Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para a
igualdade efectiva de mulleres
e homes, pioneira en Europa; a
realidade é que a regulación do
Acoso limita, polo xeral, o seu
desenvolvendo ao eido laboral,
en materia da Saúde Laboral e
de Prevención de Riscos
Laborais, mentres que os pro-

cesos de abusos sexuais, por
vía penal, son considerados
parte do “eido privado”. E é
neste eido, onde parece que os
procesos de denuncia esquecen con maior frecuencia a
garantía de protección das
posibles vítimas.

Algunhas notas sobre a xeografía da
represión franquista en Galicia
(1936-1939)1
Dionisio Pereira González
Economista e historiador

o mar quen retornou restos
dos cadáveres fondeados
dende motoras que ficaron,
por sempre, malfadadas.

Os enterramentos
Naquel intre e nos meses
posteriores ao golpe, os
cemiterios non deron abasto.
Mesmo despois, houbo que
procurar distintas alternativas
en zonas onde existiu unha
grande concentración de
penados, caso da Colonia
Penal da Illa de San Simón.
Alí, aos centenares de internos falecidos polas infrahumanas
condicións
de
reclusión, os malos tratos ou
nas tristemente célebres
“raposas” (mortes “accidentais” producidas nos traslados
de presos), dificilmente se lles
puido acomodar na alborada
dos anos 40 nos principais

recintos funerarios máis próximos: no de Cesantes, onde o
fedor escorrentaba á veciñanza, no cemiterio redondelán
de Os Eidos, ou no vigués de
Pereiró .
Tamén comezou a medrar
a sospeita da existencia de
fosas, nas que ducias de víctimas eran inhumadas logo
de pasar por calquera centro
de detención oficial u oficioso.
Nalgunhas, como a do cemiterio de San Salvador de
Oviedo ou a do devandito
cemiterio de Pereiró, a
cidadanía executada tras
sentenza de Consello de
Guerra mesturase cos asasinados “pola brava”, certificando a existencia dun único proceso represivo global por riba
das formas concretas de execución.
Situada lonxe da fronte de
guerra, non o esquezamos,

1
O presente traballo é unha reformulación do ensaio cuxos autores son GRANDÍO, E., PRADA, J. e PEREIRA,
D., “Vinieron por nosotrosLa represión extrajudicial durante la guerra civil. El caso de Galicia”, relatorio presentado ao X Congreso da Asociación de Historia Contemporánea Nuevos horizontes del pasado: Culturas políticas,
identidades y formas de representación, Santander, 16-17 setembro 2010.
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Dende case que o mesmo
intre no que o golpe de
Estado fracasa e transmuta
en guerra civil, en toda a
xeografía da España rebelde
imponse o tiro na caluga e as
execucións carentes de calquera formalismo baixo a
enganosa legalidade dos
Bandos de Guerra, ou as
propiciadas polos Tribunais
Militares que puñan o mundo
do revés, acusando de
rebeldes aos defensores do
réxime lexitimado o 14 de
abril de 1931. Daquela, os
mortos exhibíronse sen vergoña nos valos dos cemiterios ou dos recintos militares;
nas gabias, encrucilladas,
outeiros
e
voltas
das
estradas; nos recunchos dos
montes máis ou menos transitados. Daquela, algúns ríos
remataron por devolver á
superficie corpos en descomposición que foran guindados
augas enriba; outras veces foi
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en Galicia non existen esas
grandes fosas comúns representadas pola devandita de
Oviedo, onde están amoreadas máis de 1.700 persoas.
Prefírese, na maioría das
ocasións, executar nalgures
un número reducido de vítimas, abandonar os seus
cadáveres e deixar que outros despois se encarguen de
dispor o seu traslado ao cemiterio da parroquia veciña,
para que sexan inhumados
fora dos seus muros -“coma
os porcos”, dicíase- ou no seu
interior, dependendo da
humanidade do abade en
cuestión. A dispersión e a
densidade das entidades de
poboación, características
propias da xeografía galaica,
propiciaban, ademais, estes
enterramentos dentro ou nas
inmediacións dos cemiterios.
As cifras, en todo caso,
son reveladoras: no conxunto
do noso territorio, só coñecemos a existencia de vintecinco fosas en campo aberto,
nas que serían inhumadas
pouco máis de 80 persoas; a
maiores, nove desas fosas
están situadas na contorna
dos respectivos cemiterios
parroquiais. En xeral, a media
de inhumacións achegase ás
4 persoas soterradas en cada
fosa. Houbo, non obstante,
unha excepción relevante
representada
pola
fosa
escavada á beira do cemiterio
de Mós (Pontevedra) –hoxe

desaparecida debido a unhas
obras-, onde os asasinatos e
os correspondentes enterramentos de 22 persoas vanse
producir en distintas datas do
período 1936-39; no resto
das fosas situadas fora do
recinto dos cemiterios, os
enterramentos sempre foron
debidos a un só acto criminal2.
Como conclusión, podemos
afirmar que en Galicia son
raras as fosas en campo aberto, utilizadas na súa práctica
totalidade nunha única ocasión
e con poucas inhumacións: a
comparación coa bisbarra do
Arlanza (Lerma, Burgos), onde
foron escavadas e exhumadas
pola ARMH no ano 2007 dúas
fosas nas que apareceron 86
persoas -máis que en toda
Galicia-, ou cos moitos centos
de represaliados guindados
nos Pozos de Caudé (Teruel)
durante os primeiros meses da
contenda, é dabondo expresiva.
Polo contrario, o número
de enterramentos de represaliados e represaliadas en
cemiterios é moi numeroso e
diseminado en case que todo
o territorio galego, agás
zonas do interior das catro
provincias e a chamada
Costa da Morte. Así, as máis
de 3200 vítimas con lugar de
enterramento coñecido no
período considerado, están
espalladas nun mínimo de

444 cemiterios, dos que tan
só 35 teñen máis de 10 persoas asasinadas e depositadas dentro dos seus contornos: o desaparecido cemiterio ferrolán de Canido con
353 inhumacións, o de
Pereiró con 343 e o coruñés
de Santo Amaro con 255, son
os máis ateigados entre os
das cidades, destacando as
116 persoas soterradas no de
Tui, as 57 en Sestás-A
Guarda e as 43 do vello cemiterio redondelán de Os Eidos,
no que respecta ás vilas.
Cabe apuntar, asemade, que
un total de 25 camposantos
(aos anteriores, habería que
engadir, por exemplo, os de
Puxeiros-Lavadores ou os de
Serantes e O Val, na bisbarra
ferrolá) foron tamén lugares
de morte, nos que se levaron
a cabo represalias mortais.
Por último, en Galicia
tamén se escavaron e, no seu
caso, exhumado por parte de
diversas asociacións (a
ARMH, maiormente) algunhas fosas no interior dos
cemiterios; 15 concretamente. Outras están aínda en
fase de investigación, caso
da situada no cemiterio de
Vilarraso (Aranga), presuntamente a maior de Galicia,
pois alí están documentados
35 corpos de cidadáns
masacrados procedentes de
distintas localidades das
provincias de Lugo e A
Coruña.

2
A totalidade dos datos que empregaremos, son debedores da Base de Datos do Proxecto de Investigación
Interuniversitario “Nomes e Voces”, do que os autores do ensaio devandito forman parte; a referida Base é pública
e pódese consultar no web www.nomesevoces.net. Véxase, así mesmo, o “1º Informe. Vítimas da represión en
Galicia (1936-1939)”, Proxecto “Nomes e Voces”, Universidade de Santiago de Compostela, 2010.
3

GRANDÍO, E, PRADA, J. e PEREIRA, D., op. cit. 2010

Monumento aos represaliados e fusilados polo réxime franquista en A Coruña

Os lugares de morte

Os cadros 1, 2, e 3, permiten obter unha radiografía
dabondo aproximada do que
foi a dinámica xeográfica da
represión “paralegal” en
Galicia no eido municipal. O
primeiro deles amosa que,
cando menos, no 68,57%
dos concellos galegos houbo
veciños que foron asasinados deste xeito e que, como
mínimo, no 70,79% dos
axuntamentos
apareceu
unha vítima desta modalidade represiva. Sumados os
datos dos concellos nos que
houbo veciñanza afectada
e/ou apareceron execucións
paralegais, a porcentaxe
vaise nada menos que ao
80,32%, o que pon de manifesto tanto a intensidade
espacial da desfeita, como o
efecto multiplicador do terror
sobre unha xeografía de
poboamento disperso como
a de Galicia.
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Segundo as cifras subministradas polo Proxecto “Nomes
e Voces”, máis de 4.200 persoas foron asasinadas no noso
país tras o golpe militar no intervalo de tempo comprendido
entre 1936 e 1939; delas, tan só
a terceira parte faleceu nos fusilamentos sentenciados polos tribunais militares, ou nas execucións derivadas da aplicación “in
situ” do Bando de Guerra argallado polos facciosos. Outras
categorías de morte poderían
ser, ademais dos desaparecidos e desaparecidas “sensu
stricto”, a mortalidade inducida
polas noxentas condicións das
cadeas e campos de concentración, as vítimas dos malos
tratos producidos nos centros
de detención, ou os falecidos
nas confrontacións armadas en
resposta do alzamento militar
que tiveron lugar en distintas

zonas da xeografía galaica ata o
30 de xullo de 1936; a máis
importante delas é, en calquera
caso, a denominada represión
“paralegal” representada maiormente polas vítimas dos
denominados “paseos”, da frecuente aplicación da sanguinaria “lei de fugas”, ou das sistemáticas operacións de castigo
desenvolvidas
contra
os
“escapados” nos montes e as
persoas ás que non lles quedou
outra que se agachar3. E cada
unha destas lamentables categorías, incorporan de seu unha
particular xeografía da represión
diferenciada e definida por uns
específicos lugares de morte
que deixan albiscar, os protagonistas senlleiros das matanzas
(militares, garda civil, Falange,
gardas cívicas, funcionarios de
prisións,...), os medios ao seu
alcance, a súa sombriza
metodoloxía e, ao cabo, os seus
obxectivos.
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O cadro nº 2, pon en
relación a veciñanza dos
asasinados paralegalmente
co seu lugar de execución a
nivel municipal. A gradación é
do 0% cando ningún dos
veciños masacrados aparece
nos lindes do concello onde
habitaban; <50% se aparecen
máis cadáveres de veciños
noutros termos municipais

que no da súa residencia;
50% se ambos casos están
equilibrados; >50% se aparecen máis dentro que fora e
100% se todos os corpos
aparecen dentro do seu
municipio de residencia.
Como se pode observar, a
porcentaxe de municipios cun
número de veciños e veciñas
asasinados lonxe do concello

onde estaban censados
maior que o de executados
dentro dos seus límites,
elevase ao 56,48% fronte tan
só un 31,49% de casos nos
que ocorre o contrario e a un
10,19% no que o número de
veciños dun municipio asasinados dentro e fora dos seus
lindes administrativos é o
mesmo.

O cadro nº 3 completa o
anterior no senso de permitir
diferenciar entre concellos
“importadores”, nos que priman os lugares de morte
sobre os veciños asasinados, e concellos “exportadores” de vítimas, nos que

acontece o contrario. Esta
relación é, respectivamente,
dun 51,38% e un 32,81%,
fronte un 10,28% de municipios nos que coincide o
número dos seus veciños
que son executados dentro e
fora do seu territorio, e un

cativo 5,53% de supostos
nos
que
non
existe
“importación” nin “exportación” de vítimas. Neste
aspecto, a sensación de dispersión dos asasinatos e do
traslado das vítimas fora do
seu entorno vital, reforzase.

Canto aos itinerarios da
represión paralegal e ás distintas tipoloxías dos lugares,
dun
xeito
apresurado
podemos comentar:

* Resulta evidente a
concentración de lugares
de morte nas principais
vías de comunicaciónescape que saen das capitais de provincia. Un bo
exemplo, é a estrada que
une Vigo e Pontevedra ao
longo de 30 kms. e que
rexistra un mínimo de 30

* Algo semellante tivo
lugar nun feixe de estradas
secundarias, pero moi utilizadas no servizo ás vilas e
cabeceiras de bisbarra, por
exemplo, o viario entre O
Porriño e Tui, pois cando
menos 20 cadáveres
apareceron nas gabias do
lugar de As Gándaras de
Budiño.
* E salientar o crecido
número de execucións levadas a cabo nas pontes (O
Barqueiro, Castrelo, Bibei, A
Castellana, Arandos, Ponte
do Barco, Ponte da
Rocha), nos outeiros, ou
en certas curvas das
estradas, dándose o caso
de que algunhas delas
quedaron
fixadas
na
xeografía do terror interiorizada con posterioridade
pola xente das contornas: a
curva de Canabal na estra-

da Coruña-Santiago; a
Revolta
Grande
de
Albarellos e a Curva da
Esfarrapa-Atás na estrada
Ourense-Madrid; a Volta
dos Nove na estrada
Pontevedra-Camposancos;
a Curva Grande do Rodicio
na estrada OurensePonferrada; a curva da
Reborica
na
estrada
Coruña-Madrid; a devandita
curva da Cuncheira.
* Como elemento diferencial verbo doutros
lugares
do
Estado
español, son relevantes os
fondeos no mar, practicados máis que nada nas
rías de Vigo, Pontevedra e
Arousa, aínda que tamén
se rexistra algunha morte
no mar nas rías do norte:
temos documentado case
que 40 episodios desta
caste, moitos deles coa
conseguinte desaparición
dos corpos. Tamén aparecen vítimas por asolagamento nos ríos, caso do
Miño, do Mandeo, do
Louro, do Sil, do Mero ou
do Casaio, amais doutros
regueiros de menor relevo.
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* Son moi poucos, case
que excepcionais, os
traslados fora das provincias de procedencia dos
asasinados, a non ser en
concellos fronteirizos e lindeiros; un caso fora do
común é o Concello de
Aranga (A Coruña), onde
apareceron mortos de distintos municipios moi distantes da provincia de
Lugo. Non obstante, dentro dunha mesma provincia pódense dar traxectos
relativamente distantes
como sucede, por exemplo, na de Ourense.

persoas asasinadas nas
gabias duns lugares de
morte que, como o Alto da
Encarnación ou a curva da
Cuncheira, chegaron ata
hoxe marcados a ferro no
imaxinario colectivo.
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Non resulta doado explicar
os porqués do “modus operandi”
descrito; as razóns polas que un
detido era sacado da prisión e
asasinado, as veces a un centenar de quilómetros do centro de
detención ou reclusión, cando
de xeito aparente, dende unha
estrita lóxica de optimización de
recursos, o máis natural sería
converter calquera monte veciño
nunha inmensa fosa común;
qué impulsos guiaban aos vitimarios para realizar unha
“raposa” de varios presos e
abandonar os corpos da metade
nun lugar e continuar a viaxe
quilómetros e quilómetros ata
outra paraxe onde consumar a
execución dos restantes.
Hai
historiadores
que
atribúen en exclusiva esa tendencia aos traslados que documentaban os cadros nos 2 e 3, a
unha tentativa de asegurar no
posible o anonimato dos verdugos; de agachar as pegadas do
seu crime. Esta é unha tese que
resulta dabondo insuficiente á
hora de explicar tan macabra
dispersión. Non figurou entre as
prioridades de primeira hora dos
facciosos, esborranchar de
maneira compulsiva todo
vestixio da súa barbarie. A
necesidade de estender o terror
até o derradeiro recuncho do territorio galaico, maximizando ao
tempo a dor e a impotencia dos
achegados e correlixionarios
das vítimas, co obxectivo de par-

alizar calquera manifestación de
disidencia e acadar a colaboración por activa ou por pasiva
da poboación co novo réxime en
todas as ordes, semellan ter sido
moito máis determinantes á hora
de optar por esta sinistra
metodoloxía.
Tampouco parece que a
norma en Galicia fose, como
tamén se afirmou, acreditar un
desmedido empeño en agachar
os cadáveres en lugares pouco
concorridos4; máis ben aconteceu xusto todo o contrario.
Como quedou dito, na maioría
dos casos atópanse en puntos
estratéxicos das principais vías
de comunicación; preto de
pontes sinaladas, nesas curvas
co nome e apelidos que todo o
mundo coñece, nas voltas dos
camiños máis transitados para
que todos os que cruzaban
tomaran conta, de súpeto, por
sorpresa, de que a vinganza no
tiña límites nin fronteiras;
mesmo, decote, cando se guindaban ao mar ou a un río, as
augas remataban por devolver á
superficie aqueles corpos desfeitos polas balas, os peixes e o
paso dos días, co que o impacto
psicolóxico en quen os encontraba, os vía ou recibía a noticia,
era aínda maior.
Por qué, se non, esa prohibición taxativa, constatada en
numerosos casos, de que os
labregos que topaban cos
cadáveres lles deran sepultura
de inmediato? Cómo explicar

esas situacións nas que se
ordenaba que os corpos permanecesen horas —ás veces
un ou dous días— expostos ata
que o comandante do posto da
Garda Civil ou o xuíz municipal
autorizase o seu levantamento,
para logo ser soterrados no
cemiterio máis próximo, ou nun
buraco aberto no mesmo sitio no
que aqueles coitados atoparon a
morte?
Estender o carácter exemplificador da violencia desatada e,
de paso, castigar aínda máis
aos achegados das vítimas, pois
aqueles que se atrevían víanse
obrigados a percorrer os
camiños tras as pegadas dos
seus parentes, por lugares onde
eran pouco coñecidos e decote
recibidos con medo ou reserva;
a formar lúgubres procesións na
procura dos seus corpos unha
vez que eran informados na
cadea de que os seus homes, fillos ou irmáns “xa non precisarían a comida que lles levaban”; a ter que afacerse a que os
restos daqueles non poderían
repousar cos dos seus devanceiros na parroquia onde
residían... Ademais, moitos
nunca se atoparían, prolongando a dor infinita de quen tan
sequera podería ter o conforto
de saber onde descansaban os
seus seres queridos5.
Sementar o pánico na
sociedade e no círculo máis íntimo do asasinado, do preso, do
fuxido. De iso se trataba...

4
GRANDÍO, E, PRADA, J. e PEREIRA, D., op. cit. 2010. As afirmacións en cuestión, en MARTÍN RUBIO, Ángel
D., “Paz, piedad, perdón... y verdad. La represión en la guerra civil: una síntesis definitiva”, Toledo, Fénix, 1997.
5

PRADA RODRÍGUEZ, J., “De la agitación republicana a la represión franquista”, Barcelona, Ariel, 2006.

“Voume para gañar a vida”: Unha
achega histórica á inserción laboral
dos galegos fora de Galicia
Rocío Botana Iglesias
Historiadora

Parecía que estivese rezando aquel rapaz, os versos de Rosalía, sobre a cuberta do transatlántico que lentamente íase aloxando do porto de Vilagarcía. (...) Reflexionaba sobre porqué do seu
viaxe. (...) Iba a Bós Ares; â cibdade fabulosa, de quen se contaban tantas cousas. Iba alí para
traballar e poder ganar diñeiro (...). 1

A emigración en
Galicia

Día tras día, lemos nos xornais artigos sobre a actual onda
migratoria
dos
galegos.

Non buscan estes mozos un
futuro mellor, non, simplemente
van na procura dun futuro labo-

1

Paz Míguez, A., Da emigración. Notas d´un galego. 1936.

ral que unha vez máis parece
que se resiste nas súas vilas e
cidades, que se resiste en
Galicia. Así, se no 2007, aínda
sen crise, 15.000 galegos
menores de trinta anos estaban
en paro (o 6,7%), hoxe son
máis do dobre, aproximadamente uns 74.000 (30,9%) de
galegos que queren traballar e
non poden.
Pero esta historia non é
nova. Ciclicamente, vagas de
galegos deixan á súa familia,
amigos e casa co desexo de
acadar unha mellor situación
laboral. E é que sen ser un
fenómeno exclusivo de Galicia,
a emigración constitúe un dos
trazos máis característicos da
súa poboación, un dos fitos
máis importantes da nosa historia. Afectou a toda a súa xeo-
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Pablo, así é como se chama
ese emigrante que na cuberta
do transatlántico medita sobre a
súa decisión de emigrar.
Setenta e cinco anos median
entre o protagonista desta historia, e outros moitos Pablos
que na actualidade emprenden
tamén o duro camiño da emigración. Cambian os destinos,
os medios de transporte e
outras moitas circunstancias
secundarias, pero non a motivación, que segue sendo a
mesma ao longo dos tempos: a
procura dun emprego.

Vólvese a encher unha maleta
que non se chegou a baleirar
de todo. E aínda que o que está
a suceder non é comparable a
outras correntes migratorias,
basta con repasar as últimas
cifras do Padrón de españois
residentes no estranxeiro
(PERE), para comprobar o
imparable aumento do número
de galegos emigrados, que se
no 2009 eran xa de 383.599, no
2010 chégase aos 401.068.
Uns datos máis que preocupantes, e se a isto lle engadimos
que son agora os máis novos e
mellor preparados os que
emprenden o camiño cara
outros países, cabe reflexionar
sobre a cuestión.

durante o XVII e no XVIII,
algunha modalidade desta emigración, que presenta diferenzas territoriais marcadas pola
elección do destino, da duración (curto, medio ou longo
prazo) e a ocupación laboral.
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Billete expedido en 1902 remitido por un emigrante galego a súa familia. Fonte: Fondo persoal da familia Louro
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grafía, aínda que con diferenzas comarcais segundo os períodos cronolóxicos durante os
cales tivo lugar este proceso.
Esta práctica migratoria
comeza a facerse tradición en
Galicia na época do grande crecemento poboacional dos séculos XVI e XVII, cando os recursos empezan a escasear.
Dende ese período, a emigración non é o único mecanismo
(voluntario ou involuntario) que
serve de regulador do desaxuste, tamén están o atraso do
acceso feminino ao matrimonio,
a reducción da descendencia
familiar, o incremento do celibato por parte das mulleres ou o
agravamento das crises de
mortalidade. Pero será a emigración a que se converta
nunha forma de vida. Será a
tradición de cómo subsistir,
obter máis ingresos para a
familia ou mesmo progresar,
converténdose nun elemento
estructural do sistema socioeconómico.
Pois ben, trataremos aquí
de retrotraernos no tempo para

trazar a historia da emigración
galega, para facer unha achega histórica á inserción laboral
dos galegos fora de Galicia.
Serán trazos moi sucintos, pero
que nos permitirán comprobar
como os emigrantes galegos
repiten, unha e outra vez, en
lugares e tempos diferente,
características
migratorias
comúns, e sobre todo, que na
meirande parte dos casos
teñen unha mesma motivación
para afastarse do seu fogar, os
emigrantes dinnos voume para
gañar a vida.

Galegos en Castela,
Andalucía e Portugal
O movemento de poboación
galega máis común durante as
centurias do XVI ao XVIII foi
cara zonas de Castela,
Andalucía e Portugal. É a emigración intrapeninsular da
época moderna.
A maioría das comarcas
galegas experimentaron dende
o século XVI, e sobre todo,

Así, a emigración estacional a
Castela pode considerarse como
o fenómeno migratorio máis tradicional da Galicia do Antigo
Réxime. Documentados, polo
menos a partir do século XVII e
cunha gran continuidade ata o
período contemporáneo, os desprazamentos temporais ás segas
de Castela, aínda que dificilmente cuantificables, alimentaban un
fluxo migratorio no que participaban miles de campesiños galegos á busca dun complemento
aos ingresos familiares.
Entre os movementos
migratorios de ciclo curto,
tamén salientaba a emigración
temporal de persoas que desempeñaban oficios relacionados coa construcción (canteiros, telleiros, carpinteiros, etc.),
co metal (afiadores) ou co tráfico ambulante (ferrancheiros,
trapeiros, etc.).
Pero ademais dos movementos migratorios estacionais,
en Galicia tamén se expandiu a
emigración intrapeninsular por
varios anos ou con carácter
definitivo. Así, a emigración plurianual ou permanente en
Madrid e noutras cidades castelás, deixa constancia de galegos dedicados maiormente en
ocupacións con escasa cualificación profesional: mozos de
cordel, criados de almacén,
labregos, e un longo etc.

medio prazo, eran varóns fundamentalmente, entre os 14 e
os 45 anos, e solteiros nunha
maior proporción que os casados, seguido dos viúvos.
A mediados do século XIX,
Castela, Andalucía e Portugal
son substituídos como preferencias dos destinos emigratorios dos galegos. Avanzase
paseniño cara o que será a
etapa de emigración masiva
dos galegos. É o momento de
emigrar a América.
Emigrantes galegos en Cádiz, 1919. Fonte: Fondo gráfico do Arquivo
Municipal do Concello de Teo

E se ate mediados do século XVIII Castela e Andalucía
foron os destinos maioritarios
da emigración galega, a partir
dos anos 20 desa centuria,

estes ceden terreo diante do
crecente protagonismo da emigración ao territorio portugués.
Moitos galegos buscan traballo
nesas terras aproveitando as
novas oportunidades de emprego na zona rural, no sector agrícola (sobre todo na producción
cerealeira e vitícola), ao igual
que nos núcleos urbanos, o que
queda reflectido co crecemento
das devanditas poboacións,
que experimentan a construcción de novas rúas e de edificios civís e relixiosos, atraendo
a mestres canteiros galegos,
así como a outros traballadores
da construcción. Os portos do
norte de Portugal tamén son
interesantes para os galegos
que traballaran como mariñeiros, como pequenos transportistas e como barqueiros de
pasaxe.
Compre dicir, que os verdadeiros protagonistas destas
migracións de galegos de
carácter temporais de curto e

A pesares das deficiencias
das fontes documentais, os
estudiosos do tema conclúen
que non foron moitos os galegos que se decidiron a cruzar o
Atlántico na época moderna.
Non era fácil porque, entre
outros impedimentos, o camiño
pasaba necesariamente por
Andalucía ou Portugal, e as restriccións á viaxe eran abundantes. Así, a presenza dos galegos nos anos iniciais da conquista e ao longo do século XVI
é modesta e pouco rechamante, así, segundo os cálculos de
P. Boyd-Bowman, só 667 galegos dun total de 54.881 españois embarcaron para o Novo
Mundo entre 1493 e 1600, é
dicir, tan só un 1,22% do total.
Tamén no século XVII a
achega galega a este territorio
foi limitada. Segundo tódolos
indicios será a partir dos anos
sesenta do século XVIII cando
realmente a emigración galega
con destino a América empece
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No século XVIII o destino
andaluz tende a substituír con
forza á emigración a Castela.
Soen ser estes, desprazamentos temporais de 3-4 anos de
duración, onde os galegos acudían para traballar estacionalmente nas vendimas e noutras
tarefas agrícolas, pero sobre
todo, para permanecer durante
anos traballando como augadores, portadores, serventes, xornaleiros e noutros oficios en
urbes como Granada, Córdoba,
e fundamentalmente nas cidades relacionadas co tráfico
americano, como por exemplo
Cádiz, xa que estas eran o
trampolín para pasar a América
durante o tempo no que houbo
restriccións legais que prohibían dirixirse cara os novos países independentes.

Rumbo a América
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a cobrar verdadeira
relevancia.
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O fluxo migratorio
nestes tempos estaba
formado maioritariamente por varóns solteiros, xoves, sen cualificación profesional, que
acoden ás Indias frecuentemente
como
criados ou como mariñeiros. Non é de desprezar tampouco a emigración de homes que,
extraídos en boa medida da fidalguía galega,
fixeron carreira en
América coma mercadores, explotadores de
minas ou encomendeiros, e na administración
pública ou eclesiástica,
aínda que en número
esta emigración non é
comparable coa dos
anónimos.

As ilusións por acadar
mellores expectativas
mesturábanse coas tristes despedidas que ateigaban os peiraos nos
días de pasaxe.

Respecto da ocupación dos emigrantes e a
súa posición social nos
seus respectivos lugares
de orixe, a maioría deles
estaban ligados ao agro
e ao mar, eran labradores, xornaleiros, mariñeiros, traballadores das
zonas portuarias, tamén
pequenos propietarios
ao igual que profesionais
de escasa cualificación.
Mentres que nas terras
americanas, a maioría
prefire instalarse en
medios urbanos, así, por
exemplo, no que na
Arxentina quería dicir,
sobre todo, Bos Aires,
pero tamén Mar do Prata
Verdadeiramente a
ou Baía Branca, e
hora de América habeUruguai era o mesmo
ría de chegar de mans
Montevideo.
Emigrante galego en Bos Aires, comezos século que
do XIX. Entón si que as XX. Fonte: Fondo persoal da familia Cao Raíces
Escolleron estes desticifras da emigración
nos fronte aos rurais poramericana serán signifique alí obterían maiores
cativas. Os galegos supuxeron,
emigración española, cheganingresos e mellores posibilidaentre 1885 e 1895, o 29% e o
do a ser cinco veces maior ao
des de mobilidade social.
34% do total español. En númepeso da súa poboación no conros isto significou que 167.575
xunto de España (1920-1934),
Algúns dos oficios nos que
galegos abandonaron Galicia.
e nunhas taxas migratorias
se ocuparon en América podeE entre 1911 e 1930, 733.176
sempre por enriba das medias
mos coñecelos por medio das
galegos cruzaron o Atlántico.
españolas. E máis aínda,
publicacións da prensa étnica. E
cando nos referimos á emigraaínda que saibamos que só
Como se pode supor polas
ción a Cuba, Arxentina, Brasil e
representan unha mostra parcifras que acabamos de amoUruguai.
cial, por canto non tódolos emisar, Galicia foi a primeira rexión
grantes participaron do asociaespañola en número de emiA deuses acompañados de
cionismo étnico, estas publicagrantes a América, o que quebágoas foron escenas moi
cións conteñen referencias indidou gravado nunha moi alta
repetidas nos portos galegos
cativas para a determinación da
porcentaxe de participación na
ao longo dos séculos XIX e XX.
adscrición socio-laboral dunha

ros, aínda que segundo avanza
o século, van participando máis
os varóns casados. Sen embargo, para o caso feminino, son
as mulleres solteiras as que
teñen maior significación ao
longo de todo o proceso migratorio americano.

Buque de emigrantes na baía de Vigo.Fonte: Fondo gráfico do Arquivo
da Emigración Galega

Estes, foron maioritariamente varóns, xa que o desprazamento feminino cara América
foi moi nimio ata ben entrado o
século XX. Non será ata as
décadas de 1920-30 cando vai
adquirir relevancia o aporte

feminino no movemento migratorio. Soen ser estes homes e
mulleres os máis novos e de
idades medias, entre os 20 e os
40 anos, na súa maioría soltei-

Galizischen
Auswanderer am2

Pasaporte dunha emigrante
galega en Arxentina, 1922. Fonte:
Fondo persoal da familia Seijo

O gran historiador da emigración en Francia, Gerard
Noiriel, sinalaba que nas sociedades industriais, é o traballo o
que fai nacer ao inmigrado, o
que lle fai ser. E efectivamente
isto apreciase claramente na

2
En alemán “Son galego e emigrante”. Unha das linguas, xunto ao francés e inglés, que tiveron que aprender
os galegos que se foron a Europa na segunda metade do século XX, e que volve a estar de moda na actualidade
entre os galegos máis novos pola gran demanda de man de obra cualificada dese país.
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importante parte deles. Así, para
o caso de Bos Aires, pódense
atopar innumerables anuncios
publicitarios onde os galegos
participan ben como propietarios
ou consocios de diversos negocios, onde destacan de xeito
importante a existencia de almacéns e fiambrerías, bares, confeiterías e pastelerías, pensións,
xastrerías, empresas de mudanzas, etc. Ademais de nutrir as
filas de diversas profesións artesanais, persoal de servizo (serventes/as, cociñeiros/as, camareiros/as, neneiras,...), e empregados da construcción, de obras
públicas, etc.

O crac do 29 deixa sentilos
seus efectos a partir de 1931
nas correntes migratorias, cun
descenso que xa non se detería
practicamente ata finais da
Segunda Guerra Mundial. Aínda
así, debemos facer mención de
todos aqueles que durante a
Guerra Civil Española ou a
inmediata posguerra tiveron que
fuxir cara América, sobre todo, a
México e Arxentina, son os exiliados. E xa dende fins da década dos corenta e ata ben avanzados os anos sesenta, o outro
lado do Atlántico representou de
novo un segundo fogar para
moitos, marcharon entre 1946 e
1960, 286.437 galegos, cifras
importantes, pero sen punto de
parangón cos trinta primeiros
anos do século. É de destacar
aquí a busca de Eldorado venezolano.

das pola administración franquista.
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O país de destino por excelencia é Suíza, que recibiu o
62,58% do fluxo migratorio
galego, seguido de Alemaña,
con algo máis do 23%.
Encóntranse xa a gran distancia Francia, Holanda, Reino
Unido e Bélxica.
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Emigrantes galegos cara América, 2ª metade do século XX. Fonte:
Fondo gráfico do Arquivo Municipal do Concello de Vedra

emigración dos galegos, en
concreto, e dos españois, en
xeral, cara Europa.
A Segunda Guerra Mundial
será o período da industria de
fabricación en masa mediante
dispositivos e tecnoloxías baseadas na división do traballo de
tipo tailorista. Trátase, por tanto,
de tecnoloxías e industrias que,
aínda que innovadoras neses
intres, consumen moito traballo
vivo, razón pola cal, os países
europeos máis avanzados van
a esgotar rapidamente as súas
fontes nacionais de man de
obra, tendo que recorrer á inmigración.
Neste contexto, en España
a partires dos anos cincuenta a
modernización da agricultura
vai a xerar importantes excedentes de man de obra que en
parte van a quedar absorbidos
polo proceso de industrialización e urbanización que ten
lugar durante o desarrollismo

franquista. Pero aínda así, a
industrialización española dos
anos sesenta do pasado século
XX, non foi capaz de dar cabida
ao conxunto dos excedentes da
forza laboral expulsada do
medio rural. E a vía de escape
para esta forza de traballo foron
as diversas economías europeas occidentais.
Galicia ocupará dentro das
comunidades españolas o
segundo lugar, tras Andalucía,
na emigración que ten como
destino algún país europeo.
Dende o punto de vista das
estatísticas oficiais, a emigración galega a Europa supuxo a
perda poboacional de 333.588
persoas entre os anos 19621985, pero esta cifra é enganosa, xa que contempla unicamente a emigración legal. De
ter presente a realización fora
das canles estatais, esta cifra
estaría no medio millón de persoas ou, segundo Durán Villa,
case duplicaría ás cifras ofreci-

A man de obra galega que
vai cara eses países era, ao
igual que a española, maiormente sen cualificación. Isto pode
comprobarse a través da clasificación da emigración asistida –
o único tipo de emigración considerado entón legal ao saír de
España – efectuada polo
Instituto Español de Emigración
(IEE). Atendendo pois a esta clasificación, atopamos que, para o
período comprendido entre
1964 e 1977, o 64,3% dos emigrados foron obreiros industriais
e outro 30,8%, agricultores, pescadores e obreiros agrícolas.
Ambas categorías abarcan a
máis do 95% da emigración
daqueles anos.
En tanto que estranxeiros
descualificados, os traballadores españois, e entre eles os
galegos, ocuparán nese período empregos que quedaran
socialmente desfavorecidos
nas sociedades de acollida. Así,
dámonos conta de que os galegos atopábanse ocupados de
xeito moi notable en sectores
de tipo tradicional, e que nos
recordan ás ocupacións que xa
desenvolveran en América.
Adoitaban ser estes empregos
portos de entrada no mercado
laboral e que foran abandona-

dos – polo menos de xeito parcial – pola man de obra dos
nacionais deses países, e por
outros grupos de estranxeiros
de máis antigüidade presencial.

A caída económica acontecida en 1973 por mor da crise
enerxética, que provocou un
fondo deterioro do mercado de
traballo dos países de destino,
marcou o rápido declive das
cifras de saídas, sobre todo,
polo endurecemento das condicións de entrada e establecemento de poboación emigrante
nos territorios europeos, esmorecendo dita emigración totalmente no decorrer da década
seguinte.

Para o caso feminino, indicar que o nicho do mercado
laboral no que estaban especializadas (observámolo tamén no
caso da emigración americana,
e sucederá o mesmo para o
caso da intrapeninsular), era no
servizo doméstico. Aínda que
tamén podemos atopar galegas
no sector hostaleiro, de comercio, e no coidado persoal de
nenos, anciáns e persoas con
minusvalías.

O Plan de Estabilización franquista de 1959 deu lugar a un
proceso desigual de desenvolvemento industrial en España.
Lugares
como
Madrid,
Barcelona, Bilbao, ou mesmo
Oviedo, resultaron un acicate
para que moitos galegos, sobre
todo coruñeses e lugueses, decidiran marchar cara esas cidades.

A emigración europea, a
diferenza da americana, presenta un carácter temporal en

Durante os anos sesenta, a
emigración estatal permaneceu
nun claro segundo posto en

A emigración nacional

Emigrante
galega
en
Barcelona, 1964. Fonte: Fondo
persoal da familia Grobas

relación ás saídas cara a
Europa, pero aínda así, o transvasamento de poboación non
foi desprezable. En total, no
período que engloba ás últimas
dúas décadas do franquismo,
marcharon de Galicia máis de
105.000 persoas con destino ás
provincias españolas con maior
desenvolvemento industrial.
A partir de 1975 invértense
os termos con respecto á etapa
precedente: a emigración interestatal convértese na primeiro
opción para os emigrantes españois, e tamén para os galegos.
Barcelona cun 44%,
Biscaia cun 29%, Madrid cun
15% , Guipúscoa cun 8% e
Oviedo cun 4%, serán por esa
orde os principais destinos dos
emigrantes galegos, e que se
dedicarán á industria, construcción, hostalería e ao servizo
doméstico.
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Cada mercado laboral
nacional ofrecerá unha distribución sectorial específica en
certo grao. Así, en Suíza, os
varóns galegos dedicáronse en
boa medida á industria e ao
sector hostaleiro. En Alemaña o
emprego estivo moi concentrado no sector metalúrxico, onde
a siderurxia, a mecánica ou
construcción de máquinas e
ferramentas ocuparon a moitos
galegos. E en Francia houbo
unha diversificación de empregos moito maior que nos casos
anteriores, así, destacan no
sector primario as campañas
agrícolas como as da vendima,
a remolacha ou o arroz. No sector secundario os galegos ocupáronse na construcción e
obras públicas. E o comercio e
a hostalería destacan sobre
maneira como actividades predominantes no sector terciario.

tanto que o retorno era a finalidade dos desprazados, interesados en non permanecer nos
seus destinos máis alá de
poder acadar un certo nivel de
aforros. Tratouse dun movemento de carácter individual,
netamente masculino, aínda
que coa excepción do Reino
Unido, onde máis da metade da
emigración galega estivo protagonizada por mulleres, como
resultado dunha normativa
inmigratoria contraria ás entradas de varóns ata 1962.
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No século XXI, de
novo emigrantes?
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Galicia, ao igual que España,
pasa dende os anos oitenta, e
sobre todo, dende 1990 ao
2008, de ser un foco emisor de
emigración a ser receptor desta.
A profunda transformación
social, política e económica que
houbo nestas décadas foi unha
atracción para moitos inmigrantes procedentes de países más
pobres. Pero aínda que a Galicia
chegan novos continxentes de
poboación, os galegos seguen
marchando.
Así, os datos do Instituto
Galego de Estatística (IGE)
revelan que aínda en épocas de
bonanza económica, moitos
galegos emprenderon viaxe
cara as grandes cidades españolas, Madrid e Barcelona, destacadamente, ou tamén rumbo
cara as Canarias, que atraeu a
unha emigración descualificada,
converténdose nun dos focos

nacionais máis importantes polo
auxe no sector secundario da
construción e o sector servizos,
sobre todo o relacionado coa
hostalería e o turismo. Fai exactamente unha década, esas illas
vivían o seu particular cénit económico: levantábanse edificios
sen parar, nacían bares e restaurantes galegos, sempre
cheos e nos que era difícil coller
unha mesa libre nas horas
punta. No panorama internacional, Londres e París tampouco
deixaron de recibir a galegos,
neste caso, moitos universitarios: dentistas, médicos, enfermeiros, filólogos, docentes, e un
longo etc.
Pero chegou o annus horribilis, o 2008, e con el a crise. Hai
un cambio de tendencia: os
inmigrantes deixan de chegar;
os galegos emigran da emigración, retornan de Madrid,
Barcelona, e sobre todo das
Canarias, onde en Tenerife,
Lanzarote, Forteventura etc., se
rexistran unhas das taxas de

Fontes:
-

Instituto Nacional de Estadística (INE)

-

Instituto Español de Emigración (IEE)

-

Instituto Galego de Estatística (IGE)

-

Arquivo e Biblioteca da Fundación Luís Tilve

-

Arquivo da Emigración Galega

paro máis altas de España; e a
emigración internacional dos
galegos recobra un pulo que
perdera facía varías décadas. A
próxima
parada,
Europa:
Londres, París, Berlín ou Berna.
Vólvese a marchar de
Galicia por motivos laborais e
económicos. Como se dunha
maldición se tratase, unha e
outra vez ao longo da historia os
galegos vémonos na obriga de
ter que decidir entre permanecer
nos nosos lares, coa familia e
coas nosas redes sociais, ou
emigrar. É algo que forma parte
da nosa historia intrínseca, é o
binomio Galicia-emigración. Por
tradición ou necesidade en
Galicia emigrase.
Espérannos anos de despedidas, onde veremos partir,
unha vez máis, a moitos mozos
e mozas galegas que van buscando mellorar economicamente e incluso, tan só, estabilidade
e seguridade. Agora é por
necesidade.

Actividades da FLT
Solicitude dunha placa conmemorativa para a mestra
Mercedes Romero Abella
O Presidente da Fundación Luís Tilve, Xesús Mosquera Sueiro, e o Presidente da Comisión pola
Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, Manuel Monge González, presentaron no concello
de A Coruña unha solicitude de autorización para colocar unha placa en lembraza de Mercedes
Romero Abella, mestra en Monelos e asasinada durante o Golpe de Estado de 1936. O lugar escollido podería ser o novo parque de Oza, próximo o lugar onde exerceu como docente.
Mercedes Romero Abella, mestra afiliada a FETE, era natural de Cee (A Coruña) e esposa de
Francisco Mazariegos Martínez, empregado do Banco Pastor e Presidente da Federación Galega
de Traballadores da Banca de UGT, fusilado en Punta Herminia o 31 de agosto de 1936. Abella
foi detida, torturada, violada e fusilada no Pozo da Castellana (Aranga) e enterrada nunha fosa
común en Vilarraso, o 19 de novembro de 1936. Tiña 30 anos e dous fillos.

O 11 de marzo, na sede do
PSdeG-PSOE, en Santiago de
Compostela, o Secretario Xeral
dos socialistas de Galicia,
Pachi Vázquez e o Presidente
da Fundación Luís Tilve, Jesús
Mosquera, asinaron un convenio polo cal ambas organizacións colaborarán na elaboración dun fondo histórico do
socialismo galego, saldando
"unha asignatura pendente"
cos 132 anos de historia do socialismo galego.
O convenio permitirá á Fundación Luís Tilve realizar un traballo de recopilación de datos e
documentos da historia do socialismo galego, co obxectivo de "documentar todo o que o socialismo galego fixo polas liberdades deste país", como salientou Pachi Vázquez na rolda de prensa
posterior á sinatura do convenio. Vázquez destacou que este traballo "servirá para explicar a
Galicia todo aquelo co que estivo comprometido e implicado o socialismo galego ó longo da súa
historia, e todo polo que sempre traballamos".

- ACTIVIDADES DA FLT -

131
DECEMBRO
DECEMBRO
2011 2011

A Fundación Luis Tilve e o PSdeG-PSOE subscriben un
convenio para axestión do Fondo Histórico Documental
do Socialismo Galego

O Fondo histórico "servirá para que queden escritas e documentadas tódalas situacións nas
que o socialismo galego se implicou e traballou, conseguindo sacar adiante dereitos e liberdades
para os traballadores e a sociedade".

DECEMBRO
DECEMBRO
2011 2011

Pola súa parte, Jesús Mosquera sinalou que este convenio permitirá á Fundación "cumprir
mellor o cometido para o que foi creada, que é a recuperación da memoria histórica das agrupacións socialistas e de todas as organizacións sociais e obreiras que contribuíron a formar a realidade galega de hoxe. Este traballo permitirá completar o Arquivo Histórico das organizacións
socialistas de Galicia dende finais do século XIX ata a actualidade", o que supón "un paso moi
importante" e "cubre un vacío para rescatar a historia destas organizacións".
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O acto tamén contou coa presenza do Secretario de Organización do PSdeG-PSOE, Pablo
García, do Secretario da Fundación, Rogelio Pérez Poza e do Director do Arquivo da Fundación,
Guillerme Pérez Agulla.

Presentación do libro “El ferrocarril en Galicia. Una
opción de futuro”
A Federación Nacional de
Transportes, Comunicaciones
e Mar de UGT Galicia presentou o 30 de marzo, ás 18:30
horas, no Hotel Puerta del
Camino, o libro editado pola
Fundación Luís Tilve: "El
Ferrocarril en Galicia. Una
opción de futuro", de Miguel A.
Pavón Rodríguez, Ingeniero
Industrial Superior e actual
Técnico de Infraestructura en
Vigo, tras 29 anos de experiencia en RENFE e ADIF.
O acto de presentación abriuse coa intervención de Cándido Rodríguez Graña, Sº de
Organización da FNTCM-UGT-Galicia, ó que seguiu Carlos Nardiz, Doutor Enxeñeiro de Camiños e
Decano do Colexio de Camiños de Galicia, que valorou o traballo e falou da necesidade dun traballo
destas características. A continuación tomou a palabra Emilio Bahamonde López, Sº Xeral da
FNTCM-UGT-Galicia, quen resaltou a necesidade de mellorar e investir nas infraestruturas galegas,
como o AVE, fronte a posicións contrarias, e o apoio da federación nese sentido, agradecendo o traballo do autor do libro. Seguidamente interveu Miguel A. Cilleros Sánchez, Sº General da Federación
Estatal de TCM-UGT, que sostivo o antedito. Finalmente, o autor, expuxo as razóns que o moveran
a realizar este traballo, os obxectivos que se propuña e presentou as principais ideas que se recollían no mesmo. Deste xeito, tratou a problemática do atraso en infraestruturas ferroviarias en Galicia,
do risco de non adecuar estas ás necesidades futuras, sendo máis importante o facelo ben que a
presa que se de a Administración en rematar os traballos. Tamén comparou o sistema ferroviario e
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as infraestruturas doutras rexións coas galegas, deixando demostrado que existe unha diverxencia
notable entre comunidades, así como que a construción do AVE é unha necesidade de futuro para
Galicia que xa non pode esquecerse por máis tempo.
Á presentación asistiron diversas personalidades do mundo sindical, empresarial e social.
O libro pode adquirirse a través da páxina web da Fundación: www.fundacionluistilve.com

A Fundación pecha un acordo co Galaxia para a distribución das súas publicacións
O 4 de maio do 2011 a Fundación Luís Tilve asinou un acordo coa Editorial Galaxia, polo cal
esta pasa a ser a encargada da distribución a nivel galego das publicacións da primeira.

Este acordo mellorará a calidade e cantidade da distribución das obras da Fundación no seu
ámbito de actuación máis concreto, así como enriquecerá a gran labor que a Editorial Galaxia ven
realizando na difusión e coidado da cultura galega por todo o mundo.

Publícase a historia da Agrupación Socialista de
Cambados
O PSdeG-PSOE de Cambados editou un libro sobre as súas orixes para conmemorar o seu
80ª aniversario de existencia. A investigación correu a cargo da historiadora e colaboradora da
Fundación Luís Tilve, Rosa María López González, que nos últimos anos ven realizando diversos
traballos sobre a historia do movemento obreiro en Galicia, a través dos diversos proxectos que
vense realizando na Fundación. Precisamente a maior parte das fontes documentais utilizadas
proveñen do Arquivo Histórico do Movemento Obreiro da entidade citada.
Esta publicación, que leva por título "15 maio 1931 Partido Socialista de Cambados: O inicio
da historia", supón un paso máis na recuperación da historia do movemento obreiro socialista en
Galicia e, en palabras do deputado Domingo Tabuyo, este libro es un ejercicio de memoria por-
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Este novo sistema de distribución que mellorará notablemente a difusión dos traballos da
Fundación, iniciouse coa distribución dunha das últimas publicacións editoriais da entidade, o libro
"LAS MEMORIAS OLVIDADAS. Los desheredados de la Guerra Civil Española", do que é autora Rosa María López González e que recibiu o Premio Luís Tilve de Investigación e Divulgación
Histórica 2009, que xunto coas futuras publicacións, pode ser adquirida nas librarías de toda
Galicia. Deste xeito, "Galaxia" fase tamén cargo da distribución de toda a obra anterior do catálogo da Fundación, que deberá ser solicitada á distribuidora, agás nos casos nos que a petición
sexa de fora de Galicia ou a través da páxina web da Fundación con solicitudes de compra directa sen carácter mercantil (en cuxo caso haberá que sumar os custes de envío).
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que a veces es la única arma para luchar contra el paso voraz del tiempo, y para no olvidar nunca
a los que dieron un paso adelante y lucharon, en épocas muy difíciles, por el socialismo, construyendo la primera ejecutiva de la agrupación local del PSOE, que llegó a ser de las más grandes
después de Vigo y Pontevedra. Por eso hacemos esta publicación, que empieza el 15 de mayo
de 1931, un día después de crearse la agrupación local y cuando se convierte en una herramienta útil al servicio de los cambadeses, para cambiar las cosas. Esta publicación es la primera de
una serie que iniciamos fruto de la investigación realizada por Rosa López. O acto foi aproveitado tamén para lembrar a destacados socialistas da zona, tales como Antonio Magariños, Adolfo
Caamaño o José Manuel Silva.

Presentación do libro “Las memorias olvidadas. Los
desheredados de la Guerra Civil Española”
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Entre xuño e xullo de 2011, as cidades de Santiago, Ourense e Monforte acolleron, sucesivamente, a presentación da ultima publicación da Fundación Luís Tilve, Las memorias olvidadas.
Los desheredados de la Guerra Civil española, escrita pola colaboradora da Fundación, Rosa
María López González, quen recolle historias de vida dos Nenos da Guerra e de moitas das persoas que se viron obrigadas a fuxir da súa terra por causa da conflito civil a países tan afastados
coma Rusia.
Na presentación que tivo lugar na librería Couceiro de Santiago, o Presidente da Fundación,
Jesús Mosquera, fixo fincapé na importancia dos traballos de investigación que se veñen facendo dende a Fundación, para evitar terxiversacións como as acontecidas co recentemente publicado Dicionario Biográfico da Real Academia da Historia. A catedrática de Historia e Institucións
Económicas, María José Rodríguez Galdo, recalcou a necesidade de recoller as experiencias dos
nosos maiores, relembrando un poema de Luís Cernuda que comezaba dicindo: "Recuérdalo tú
y recuérdalo a otros...", para contribuír a comprender mellor a historia e permitir valorar a acción
de persoas individuais, dentro dun contexto que tende a ser máis xeneralizado. Por último, a autora, Rosa María López González, precisou que a obra é froito do traballo de investigación que ven
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desenvolvendo dende hai anos sobre a Memoria Histórica, a Guerra Civil e a emigración. "Fixen
moitas entrevistas, e dese material seleccionei as máis significativas para facer un percorrido que
recuperara a memoria de persoas que sufriron moito polo acontecemento dramáticos e tráxicos
que lles tocou vivir".

Presentación en Ourense

Presentación en Monforte
Finalmente, o 6 de xullo, tivo lugar a última presentación, na Galería Sargadelos de Monforte.
O acto contou novamente coa presenza do Director do Arquivo, Guillerme Pérez, que falou dos
traballos da Fundación, e co avogado, José Antonio Cardelle, quen fixo unha extensa presentación da obra e do contexto histórico. A continuación a autora explicou que na obra hai un pouco
de todo, testemuñas de persoas que se exiliaron e acabaron nos campos de refuxiados de
Francia, doutros que emigraron a Alemaña e dende alí se viron implicados na Segunda Guerra
Mundial, dos “nenos da guerra, algúns dos cales acabaron na Unión Soviética e dos cales uns
300 eran galegos. Tamén deixou de manifesto que o libro pode parecer sinxelo, pero que esa era
a súa intención, que igual se esperaba que ó ser unha investigación utilizase linguaxe máis técnica. Pero ese é un libro que persegue contar historias para que as lea todo o mundo. Finalmente
Rosa López pechou o acto dicindo que en algunhas zonas de África existe un refrán que di algo
así como que “cada vez que un ancián morre se perde unha biblioteca”. Eu fago meu este dito e
por iso pretendo, con este traballo, poñer un grao de area na contribución á recuperación da
memoria histórica, sen afán revanchista. Entre todo o bosque de memorias que poboan o noso
entorno non deixemos que nin unha soa árbore se seque sen agasallarnos antes cos seus froitos
da experiencia.
Ó remate da presentación, abriuse un interesante debate entre tódolos asistentes, moitos
deles persoas de idade que querían contar as súas experiencias en relación cos acontecementos comentados, dos que moitos foran protagonistas de nenos.
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En Ourense, tras unha entrevista na cadea SER, presentouse o libro na libraría Torga, onde
interveu o Director do Arquivo e Biblioteca da Fundación, Guillerme Pérez Agulla, quen recalcou
a importancia de recuperar esta memoria e os esforzos que a Fundación ven facendo neste
campo dende fai moitos anos, coa intención de recompilar a historia do movemento obreiro en
Galicia e poñela a disposición de historiadores e investigadores como Rosa López, ademais de
contribuír na difícil tarefa de editar e sacar á luz traballos como o presentado. A continuación falou
o profesor e Delegado da Fundación en Ourense, Francisco Javier Quintas Ferreño, poñendo de
manifesto os traballos que se veñen realizando na provincia nesta dirección. Pola súa parte a
autora manifestou que con este libro quixen poñer voz á memoria das persoas que me prestaron
as súas vivencias para convertelas en historia. Medrei escoitando falar das “cousas da guerra e
da emigración”; cando era pequena, meus avós prendían a radio para “escoitar os mortos”, que
era a emisión radiofónica de Radio Cadena, na que se lían as notas necrolóxicas. A min chamábame a atención que entre os parentes dos finados sempre había persoas que tiñan unha especie de alcume que era “ausente”. Daquelas eu non entendía cal era o significado que tiña esa
palabra e, co paso dos anos fun pouco a pouco descubrindo que podía ser sinónimo de prosperidade económica (no caso dos “ausentes” que eran emigrantes económicos) ou sinónimo dunha
experiencia traumática (no caso dos “ausentes” que eran emigrantes políticos ou exiliados). Logo,
xa na carreira, escollín a metodoloxía histórica baseada na recollida da Fonte Oral ou Memorias
de Vida.
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A Fundación asina un convenio de colaboración co
Ministerio de Defensa
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O pasado día 29 de xuño de
2011,
o
Secretario
da
Fundación Luís Tilve, Rogelio
Pérez Poza, asinou, en representación da mesma, un convenio de colaboración co
Ministerio de Defensa. O acto
tivo lugar na sede do Ministerio,
coa presenza do Secretario de
Estado
de
Defensa,
Constantino Méndez, e de
representantes da Asociación
de Estudios sobre la Represión
en León, entidade que tamén
asinou un convenio similar.
O convenio, que permitirá a
dixitalización dos xuízos sumarísimos durante a Guerra Civil e
o Franquismo, non ten asignación económica, polo que os custes dos traballos correrán a cargo
da Fundación, pero si servirá para axilizar os trámites e o procedemento para a dixitalización dos
Consellos de Guerra abertos a membros e dirixentes do movemento obreiro galego, e particularmente daqueles pertencentes ó PSOE e á UGT, en base ós obxectivos fundacionais da nosa entidade, entre os que se destaca a recuperación da historia do movemento obreiro socialista en
Galicia.
O convenio se enmarca dentro do proxecto global da Fundación que integra traballos de
arquivo (recuperación e recompilación documental das organizacións UGT e PSOE, das cales
xestiona o Arquivo Histórico) e investigación. Nesta última tarefa a Fundación leva traballando
dende 1989, recollendo a historia destas organizacións dende a súa aparición en terras galegas.
Precisamente nestas tarefas ven colaborando coa Fundación Pablo Iglesias (a través do
Diccionario Biográfico del Socialismo Español) e coa Fundación Francisco Largo Caballero.
A documentación conservada no Arquivo Militar de Ferrol e en especial, os consellos de
Guerra, supoñen unha das mellores vías de información non só para estudar a "represión", senón
tamén para entender e coñecer a actividade das organizacións obreiras, dado que o material
documental propio desapareceu durante eses anos escuros. Os traballos de dixitalización que
espera poder acometer a Fundación, sempre que se consiga financiamento para os mesmos, permitirán non só a conservación da documentación, senón tamén a súa difusión de cara á investigación e ós familiares dos represaliados.
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Entrega dos premios Luis Tilve 2011
O venres 8 de xullo reuniuse o xurado dos Premios Luís
Tilve, presidido por Fernando
González Laxe, e integrado por
José Antonio Gómez, Salvador
Fernández Moreda, Álvaro
Ansias, Carmen Avendaño,
Rosalía Mera, Tareixa Navaza,
Mª Xosé Rodríguez Galdo e
Roxelio Pérez Poza, para deliberar quen serían os premiados deste ano entre tódalas
candidaturas presentadas, que
nesta ocasión se viron gratamente aumentadas.

O acto de entrega da 6ª edición dos Premios tivo lugar o venres 15 de xullo de 2011, ás 12
horas, no Salón de actos da Fundación Caixa Galicia de Ferrol. A este, aberto á cidadanía, acudiron representantes institucionais, tales como o novo Presidente da Deputación de A Coruña,
Diego Calvo, así como asociacións e entidades sociais e culturais de toda Galicia, ademais dos
galardoados e dos membros do xurado.
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Tras un estudo pormenorizado das propostas presentadas ás catro categorías decidiuse seleccionar para o Premio "Traballo Digno" á Asociación Pro Saúde Mental A CREBA, pola súa actividade en prol da atención a persoas que padecen trastornos mentais severos crónicos, mellorando a calidade de vida destes e dos seus familiares. Ademais, esta asociación de Noia procura sensibilizar
sobre esta problemática á poboación e ás institucións, fomentando así a comprensión social cara ó
enfermo mental. No caso do Premio "Acción Solidaria", este recaeu en Manuel Rivas Barrós, polo
seu visible compromiso e sensibilidade coas máis diversas causas sociais, tales como a recuperación da memoria histórica, observable en moitos dos seus escritos, a defensa do medio ambiente,
como se viu durante a traxedia do Prestige, a protección e difusión da lingua galega, ou a defensa
dos máis necesitados, como así o demostra o feito de ter cedido os dereitos da obra "Nana" para a
Asociación Meniños. El Premio "Defensa do Medio Ambiente e dos Bens Comúns" foi para a
Estación de Bioloxía Mariña da Graña (EBMG), merecedora deste polo seu traballo en prol do
fomento da investigación e a docencia no campo da bioloxía mariña, así como pola súa actividade
de asesoramento e difusión en temas relacionados coa fauna e flora mariñas de Galicia. Esta institución científica da Universidade de Santiago de Compostela, situada na vila da Graña, na Ría de
Ferrol, tamén propicia o establecemento e coordinación de relacións de intercambio científico con
outras Universidades e Institucións, tanto nacionais como internacionais. Finalmente, o Premio
"Investigación e Divulgación Histórica" recaeu nos historiadores Ana Romero Masiá e Carlos
Pereira Martínez, polo seu traballo de investigación: Jaime Quintanilla Martínez. Vida e obra dun
socialista e galeguista ó servizo da República, que aborda a biografía deste médico que foi alcalde
socialista de Ferrol durante a República, sindicalista, escritor, xornalista, membro das irmandades da
fala, director de prensa e outras actividades freadas polo seu asasinato tralo golpe militar de 1936.
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A entrega de premios comezou coa intervención do
Presidente da Fundación Luís
Tilve, Jesús Mosquera Sueiro,
que fixo a presentación dos
mesmos, destacando que as
catro categorías reflicten os
eixes en torno ós cales a entidade considera que ten que
construírse unha sociedade
mellor cada día, seguido do
Secretario Xeral de UGTFerrol, Cesareo Fraga, quen
recordou no seu discurso ó ferrolán Pablo Iglesias, criticando o papel dos banqueiros e dos poderes económicos na actual crise. Aproveitou tamén para aludir ó Plan Ferrol, recoñecendo que non
está a pasar polos mellores momentos.
Antes da entrega tamén
tomou a palabra o novo alcalde
de Ferrol, José Manuel Rey, que
destacou o compromiso na
defensa dos dereitos sociais que
tiveron
moitos
ferroláns;
Fernando González Laxe, como
Presidente do Xurado; e Roxelio
Pérez Poza, que deu lectura á
acta do xurado.
De seguido, iniciouse a entrega dos premios, por medio do
Expresidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe, que fixo entrega do primeiro galardón, pola
Defensa do medio ambiente e dos bens comúns, a Guillermo Díaz, Jefe de Estación, quen considerou
que é todo un honor e un pracer que se valore todo o traballo que facemos na Estación, dende voluntarios a investigadores, e a Benita Silva, 1ª Vicerrectora da USC, que informou de que no futuro teñen
pensado traballar conxuntamente co Parque Natural das Illas Atlánticas e fomentar talleres que eduquen
medioambientalmente á cidadanía galega, xa que este premio obríganos a traballar máis pola natureza. Ambos recolleron o premio en
representación da Estación de
Bioloxía Mariña de A Graña.
O segundo galardón foi
entregado
por
Carmen
Avendaño, membra do xurado
e Presidenta da Fundación
Érguete, a Xosé Ramón Girón,
presidente da Asociación pro
Saúde Mental A Creba, premiada pola súa procura dun
Traballo Digno, quen indicou
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que dende esta asociación
intentamos sensibilizar á poboación e ás institucións desta
problemática, fomentando así a
comprensión social cara ó
enfermo mental e fixo extensivo o premio ás 24 asociacións
de saúde mental que hai en
Galicia, ademais de explicar as
dificultades e o esquecemento
que sofren estes enfermos.
A continuación, Salvador
Fernández Moreda, expresidente da Deputación de A Coruña e membro do xurado, fixo entrega do seguinte galardón a Ana
Romero e Carlos Pereira polo seu traballo de Investigación e Divulgación Histórica, que fixeron
participes ós presentes da súa paixón polo estudio da vida e facetas do primeiro alcalde republicano de Ferrol, Xaime Quintanilla.

Como colofón do acto interveu José Antonio Gómez, quen destacou que non son uns premios máis;
o traballo digno, as accións solidarias, a defensa do medio ambiente e dos bens comúns, así como, a
recuperación da memoria son o fin e ó cabo conceptos e valores básicos sobre os que a nosa
Organización pretende construír e asentar unha sociedade máis xusta e mellor cada día, pola que loitamos dende UGT, que anhela a clase traballadora pero que hoxe vense ameazadas por aqueles que
non creen no traballo digno, dos que consideran inútil e perigosa a solidariedade, por aqueles que cegos
pola codicia non teñen inconvinte en destruír a nosa contorna natural e polos que, lonxe de aprender da
historia para non cometer os mesmos erros, empéñanse na ocultación e no esquecemento. Tamén criticou os excesos e erros que se puxeron de manifesto coa globalización, provocando un tremendo déficit democrático e apelou á UE a que traballe na busca de solucións para superar o acoso dos mercados financeiros porque esta ten os suficientes recursos, intelixencia colectiva e instinto de supervivencia para facelo, e o contrario sería unha tremenda irresponsabilidade.
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Finalmente o Secretario
Xeral de UGT-Galicia e membro do Xurado, José Antonio
Gómez, fixo entrega do derradeiro premio ó escritor Manuel
Rivas, que ilustrou coa lectura
da súa poesía “A enigmática
organización” un acto que definiu como de densidade cívica,
de solidariedade e de esperanza, pasando a defender a militancia no partido da humanidade, cuxo programa podería
condensarse, en palabras de
Novoa Santos, en liberdade,
igualdade, fraternidade e ser
un pouquiño bos.
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Presentación de “as viaxes de Pablo Iglesias por Galicia”
de Emilio Garrido
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O xoves 20 de outubro de
2011 presentouse en Ferrol, na
Galería Sargadelos, a nova
publicación da Fundación Luís
Tilve, “As viaxes de Pablo
Iglesias por Galicia”, escrita
polo historiador e gañador do
Premio Luís Tilve 2010 de
Investigación e Divulgación
Histórica,
Emilio
Garrido
Moreira.
Na presentación, que contou con numeroso público,
interveu o Secretario Xeral de
UGT-Ferrol, Cesareo Fraga,
que comparou a loita por un
traballo digno na cidade de
Ferrol dende os tempos de
Pablo Iglesias ata actualidade, remarcando as moitas similitudes: 18.000 parados, desigualdades
sociais, inquedanzas e un futuro incerto, e como o ferrolán, pai do socialismo español, se enfrontou a esas dificultades nunha Galicia que hoxe volve a necesitar persoas integras que se involucren e que antepoñan os intereses individuais ós xerais. Por iso, destacou a labor neste sentido,
da Fundación Luís Tilve, que se encargan de recordarnos, cos seus traballos de investigación,
que o que temos hoxe en día non veu regalado senón que houbo que loitar por eses logros
sociais, hoxe en perigo.
A continuación falou o Presidente da Fundación, Xesús Mosquera, que presentou ó autor,
Emilio Garrido, e continuou facendo unha exposición da biografía de Pablo Iglesias e do seu papel
na creación das organizacións obreiras socialistas por toda Galicia. Deste xeito, Mosquera explicou como se producía a creación de novos núcleos organizativos, seguindo sempre o mesmo
esquema.
Finalmente, tomou a palabra o autor, Emilio Garrido, que nunha breve exposición deu a coñecer algunhas anécdotas de Pablo Iglesias e das súas visitas a Galicia, comentando que a día de
hoxe Pablo Iglesias tamén estaría “indignado”. Garrido explicou que o motivo da obra era dar a
coñecer un punto de vista novo, como é o das visitas a Galicia e a relación que o ferrolán tivo coa
terra que o viu nacer, e rematou dicindo que se non existise a Fundación Luís Tilve, habería que
inventala.
O acto rematou coa intervención de diversas persoas do público, que aproveitaron o quenda
de palabra aberto por Mosquera, para facer máis interactiva a presentación.
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Censo biográfico de represaliados do movemento obreiro socialista
Nos últimos anos, a Fundación Luís Tilve ven desenrolando diversos proxectos de investigación que abarcan un amplo abanico da historia do movemento obreiro socialista en Galicia.
Dentro destas liñas de investigación a recompilación dos nomes e biografías dos homes e mulleres que xogaron un papel, tanto destacado como moderado, na actividade política e sindical da
UGT e do PSOE, ocupa un destacado lugar. Como consecuencia de elo, dende o ano 2006 a
Fundación ven colaborando coa Fundación Pablo Iglesias no Diccionario Biográfico del
Socialismo Español, achegándolles os datos biográficos dos socialistas galegos nas distintas etapas que van sendo tratadas e investigadas, e cuxa primeira fase xa está publicada en dous volumes pola citada entidade.

http://www.fundacionluistilve.com/biografias_pdf.php
Con esta xanela esperamos abrir o noso arquivo non só ós que queiran obter e consultar información, senón tamén a todos aqueles que nos queiran facer chegar a súa historia ou a dos seus
familiares, favorecendo con elo o coñecemento e o estudo histórico, para o cal poderán dirixirse
a calquera das direccións o teléfonos que aparecen na nosa páxina Web. Trátase ademais dun
proxecto vivo que esperamos poder ir aumentando e mellorando a medida que sigan avanzando
as nosas investigacións.
Tamén nesta liña de estudo, e en colaboración coa Fundación Francisco Largo Caballero,
durante o ano 2012 iniciarase un novo proxecto para recoller a historia oral do sindicalismo socialista durante a Clandestinidade e o Franquismo.
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Durante o 2011 e coa intención de proseguir avanzando neste obxectivo, a Fundación se propuxo levar a cabo un Censo biográfico de represaliados do Movemento Obreiro socialista en
Galicia, tarefa que contou co apoio do Ministerio da Presidencia e que deu como resultado a
recompilación de 904 biografías. Pero, a medida que se ía avanzando nas investigacións tamén
foron aparecendo máis persoas e dirixentes deste movemento, ata sumar un total de 3.620 fichas
biográficas. Naturalmente, este esforzo carecería de sentido se non se difundira, polo que a través da nosa páxina Web, na sección de CENTRO DOCUMENTAL, pode atoparse o apartado
CENSO BIOGRÁFICO, onde todas estas biografías poden ser consultadas por calquera persoa
interesada no tema:

BREVES:

A
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Fundación participou coa exposición UGT Galicia. Máis de 100 anos ó servizo dos traballadores, nas Xornadas sobre o Mundo Sindical celebradas durante os días 7 e 8
de abril no Instituto Chamoso Lamas de O Carballiño.

T

ramitouse co Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam a recepción de
copias dixitais dos órganos de prensa obreiros: El Obrero, La Revista Socialista, La Voz
del Cantero, El Obrero de la Tierra, todos eles de principios de século e que viran a
enriquecer os fondos do Arquivo da Fundación.

O

s investigadores da Fundación realizaron diversas entrevistas a veteranos sindicalistas, como parte do proxecto de recompilación de historia oral do sindicalismo en
Galicia durante a Clandestinidade e a Transición.
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R

ecibiuse unha doazón da familia Tilve que aporta a nosa Biblioteca un total de 67
obras pertencentes a biblioteca persoal do líder sindical pontevedrés Francisco Tilve
Rodríguez, e datadas entre os anos 1900 e 1930. Así mesmo achegáronse á
Biblioteca numerosas obras de temática político-sindical dos anos 70 e 80 a través de doazóns
realizadas por Pilar Lavía, José Nogueira, a Fundación Friedrich Ebert, a Fundación Pablo
Iglesias, ou a Fundación Francisco Largo Caballero, entre outras.

Equipo Técnico da Fundación
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