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INTRODUCIÓN
O vindeiro 21 de outubro a cidadanía galega está convocada ás urnas para elixir o Parlamento de Galicia, do que sairá o goberno da Xunta. Nunha democracia, todas as convocatorias electorais son importantes, pero no actual contexto as próximas eleccións teñen un
significado moi especial. Os galegos e galegas imos ter a oportunidade de expresar o noso
rexeitamento á ofensiva implacable en marcha contra os servizos públicos básicos, os
dereitos laborais e sociais e, en definitiva, contra o benestar, o nivel de vida e as expectativas de futuro da maioría de nós, desde os/as estudantes e os mozos/as en busca do seu
primeiro emprego ata os/as pensionistas, pasando polas mulleres de toda condición e
todas as categorías de traballadores: nas administracións públicas, nas empresas e comercios, profesionais, pequenos empresarios/as, no paro …
A crise económica provocada por especuladores financeiros e inmobiliarios e alentada por
políticos sen escrúpulos estámola pagando a maioría da sociedade que nin causamos a
especulación nin nos beneficiamos dela, e está resultando especialmente cara para os
grupos sociais máis vulnerables. Coa escusa desta crise, o Partido Popular, cómplice da
burbulla especulativa e implicado a fondo na corrupción, está impoñendo con mentiras ou
pola brava políticas de recorte en todos os ámbitos, con medidas que incrementan a desigualdade favorecendo aos privilexiados, promovendo desemprego e espallando a precariedade. Os especuladores que se enriqueceron roubando o noso futuro atópanse ben
resgardados polo PP, mentres que a nós nos fan pagar as súas desfeitas. A Xunta de Galicia
presidida por Alberto Núñez Feijoo tense demostrado unha adiantada nesas políticas,
abandonando con total irresponsabilidade a defensa dos intereses do noso país e do noso
pobo. Unha Xunta de Galicia carente de iniciativa, ocupada só en aplicar recortes, e en promover os intereses dos grupos clientelares que se aproveitan do descarado favoritismo do
Partido Popular, pechando as portas de toda proposta valiosa de futuro.
Estamos, pois, nun momento crucial para o futuro de Galicia e da cidadanía galega. Ante
esta situación, Compromiso por Galicia presenta un programa pensado para dar unha
saída social á crise económica, en defensa do ben común, do autogoberno de Galicia e
da rexeneración da democracia. Temos a ocasión de demostrar que é posible afrontar a
crise económica poñendo por diante os intereses da xente, non, como está facendo os
gobernos de Rajoy e de Feijoo, primando os privilexios daqueles que precisamente a provocaron. De mostrarlle aos galegos e galegas existen propostas alternativas, comprometidas coa maioría, que merecen o seu apoio. Que temos unha tarefa compartida por diante:
poñer as bases dun modelo económico sustentable fundado na innovación e no coñecemento, que xere emprego e riqueza, que incentive a capacidade para o emprendemento
e aproveite a competencia adquirida pola mocidade galega, respectuoso co medio
ambiente, o territorio e cos dereitos laborais dos traballadores e traballadoras.
Estamos convencidos que os catro eixos do noso programa son os vimbios que precisamos para tecer o futuro: defensa do ben común, novo modelo de desenvolvemento económico, rexeneración democrática e autogoberno. O vindeiro 21 de outubro podemos
comezar a recuperar o porvir e a esperanza exercendo o dereito democrático ao voto.
Votando as candidaturas dunha nova forza: Compromiso por Galicia.
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1.
COMPROMISO
COA REXENERACIÓN
DEMOCRÁTICA

1. COMPROMISO COA REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA
REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA, LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN E PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Na actualidade, existe unha forte desafección polo sistema político vixente e polas formas
de participación social na vida política. É un síntoma que se observa en zonas moi diversas
do planeta en distintos grados pero cunha clara transversalidade cultural e institucional. No
caso de España esta desafección estase vendo agudizada polo forte impacto crise económica, particularmente na poboación máis nova. En Galicia, ademais, a longa hexemonía do
Partido Popular nunha boa parte das institucións, en particular das máis opacas como as
deputacións, propiciou fenómenos especificamente degradantes da vida pública como o
favoritismo, o nepotismo e o clientelismo, é dicir, o aproveitamento dos recursos e dos
empregos públicos no beneficio das redes sociais tecidas arredor do Partido Popular.
A crecente desafección cara á actividade política por parte dos cidadáns está a orixinar
unha profunda crise de lexitimidade cara ao vixente cara ao propio sistema partidos, e máis
fondamente cara ás castes políticas actualmente dominantes. Que a cidadanía non se sinta
representada nin polas elites políticas nin polas propias institucións democráticas non se
pode explicar exclusivamente nas políticas indiscriminadas de recortes, xa que existen
outros factores: a sociedade non se sente partícipe no xogo da area política, as súas propostas non son escoitadas, a xente común non ten capacidade de influencia na axenda
política e institucional, e os opacos procesos de toma de decisión parecen fóra do alcance
do escrutinio público e o control das institucións representativas.
Este descontento co funcionamento xeral do sistema democrático e a desconfianza imperante pon de manifesto o fracaso dos actuais partidos políticos como mecanismos de canalización e representación dos intereses civís, e das propostas e necesidades da sociedade.
Liñas estratéxicas
1. Impulsar con forza un programa de rexeneración democrática que camiñe cara a unha
democracia máis participativa onde, por unha banda, as actuais institucións públicas
conten cun concurso máis activo da cidadanía e, pola outra, se establezan e consoliden
novas formas de institucionalidade impulsadas pola sociedade civil.
2. Establecer un diálogo fluído cos axentes e movementos sociais, nomeadamente cos que
compartimos obxectivos e aspiracións, cun afán de colaboración e respecto a súa independencia e evitando calquera instrumentalización.
3. Apostar pola construción dunha Unión Europea verdadeiramente democrática, contribuíndo á creación dunha sociedade civil europea que defenda valores que nos son
comúns, nomeadamente o modelo de economía social de mercado cunha forte compoñente de igualdade social.
4. Apostar por unha mundialización cívica incluíndo a reforma en profundidade do Sistema das
Nacións Unidas, unha verdadeira xustiza universal e Tribunal Penal Internacional, a abolición
dos paraísos fiscais, da débeda externa e a posta en marcha do Tribunal Ecolóxico Mundial.
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5. Promover a cultura da paz cunha aposta pola educación pola paz, o diálogo intercultural
e interrelixioso, a resolución pacífica dos conflitos, etc.
Medidas
1. Reforma do sistema electoral. Suprimiranse os elementos que limitan a pluralidade e
deforman a vontade expresada pola cidadanía (limiares mínimos, etc), instaurarase a
circunscrición galega en todos os procesos electorais superiores ao local e implantaranse
as listas abertas nos procesos electorais.
2. Mellora da transparencia pública e fomento da participación cidadá, en particular no
ámbito local. Para iso ampliarase o ámbito de aplicabilidade das Iniciativas Lexislativas Populares, instituirase e promoverase o sistema de referendos particularmente no ámbito local e
implantaranse prácticas de goberno aberto tales como os Orzamentos Participativos.
3. En canto ao exercicio dos cargos públicos, limitarse por lei o número de mandatos en
cargos electos, en particular os de carácter executivo, limitarse a compatibilidade na
percepción de remuneracións públicas e privadas logo do abandono da actividade pública
e, como liña xeral, eliminaranse os privilexios económicos dos cargos públicos baixo criterios obxectivos e de igualdade social.
4. Promoverase o dereito a unha información independente, veraz e de calidade. Aprobación dunha Lei de Garantías do Dereito á Información que preserve o dereito da cidadanía
a obter unha información de calidade; regulación do sistema de subvencións aos medios
de comunicación equiparándoos aos de calquera outra actividade económica así como o
de publicidade institucional; implantar para a CRTVG un réxime verdadeiramente autónomo a respecto do Goberno.
5. Regulamentarase estritamente as campañas electorais e o financiamento dos partidos
políticos.
O noso código ético
Compromiso por Galicia desmárcase do vixente modelo de partido, caracterizado por
unhas férreas estruturas internas, anti-meritocráticas por natureza, onde prima a lealdade
e a afinidade por enriba da capacidade de xestión e obtención de resultados, de innovación
e achega de ideas. Compromiso por Galicia é unha forza nova e independente das elites
neglixentes cando non corruptas, suxeitas a intereses partidistas particulares que expropiaron o poder da cidadanía galega e aspiran a centralizar este noutros puntos de decisión.
Por tanto, Compromiso por Galicia comprométese cos cidadáns descontentos co actual
sistema de partidos, abrindo as súas estruturas como ben demostra o proceso democrático de primarias abertas a cidadanía para a elección dos seus candidatos ás eleccións
nacionais. Compromiso por Galicia é un partido permeable o servizo dos galegos, que
rende contas á sociedade civil e partidario a limitación de mandatos.
Compromiso por Galicia comprométese a elaboración dun código deontolóxico de praxe
política, a formular e asumir normas éticas que recollan as obrigacións e deberes dos
membros de Compromiso por Galicia no exercicio das súas reponsabilidades políticas e
públicas, desmarcándose das vellas practicas políticas, e afianzado aínda máis o noso comPROGRAMA ELECTORAL
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promiso cos galegos. Entre outros aspectos, nese código contempalarase:
1. Implantación de listas brancas: exclusión de imputados en casos xudiciais nas listas electorais (sen cuestionar a presunción de inocencia).
2. Cesamento inmediato de cargos públicos imputados (sen cuestionar, obviamente, a
presunción de inocencia).
3.Limitación legal de mandatos: límite máximo de dous mandatos para un mesmo cargo.
4. Endurecemento do réxime de incompatibilidades: non acumulación de cargos públicos,
ou de compatibilidade cos actividades privadas.
5. Referendo a metade de mandato dos cargos electos, aberto á cidadanía.
6. Limitación legal no número de asesores dos cargos públicos e transparencia nas contratacións destes. Debe existir un rigoroso control desas contratacións por parte do parlamento ou o pleno municipal.
7. Publicación periódica anual das declaración de bens e de gastos/ ingresos dos cargos
públicos.
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2. COMPROMISO CO AUTOGOBERNO
A. Máis Europa: participación cidadá e presenza galega
Galicia pertence por cultura, historia, dereito e mesmo polas súas estruturas económica e
social á Europa. E a Unión Europea, con todas as súas moitas e graves eivas é o ensaio máis
serio de superar os enfrontamentos, crear un mercado común, impulsar a cooperación en
todas as ordes e pór os alicerces para a unidade política de Europa. Porén, vivimos unha
conxuntura de euroescepticismo, porque os políticos europeos non souberon estar á
altura dos retos do presente. Europa construíuse de xeito burocrático, atendendo máis aos
intereses das grandes corporación ca aos da cidadanía, primando o poder do Banco Central Europeo sobre o das institucións europeas representativas da cidadanía.
A Unión Europea precisa dun pulo federal, da participación e do control democráticos, de
pór ao servizo dos pobos europeos as institucións comúns, a Comisión e o Parlamento.
Precisa dun Presidente elixido polo voto da cidadanía europea, dunha única política de
defensa e dunha única diplomacia. Precisa dunha Facenda común dotada con máis recursos para desenvolver as súas políticas, da coordinación das políticas fiscais dos Estados e
Gobernos territoriais e dun auténtico Banco Central Europeo suxeito ao control democrático das Institucións europeas, sen prexuízo da súa autonomía de xestión, que garanta a
viabilidade das emisións de débeda dos Estados e dos Gobernos territoriais.
Cremos, pois, nunha Unión Europea na baseada na vontade común da cidadanía. E pensamos que os Estados hanlle ceder a esta Unión moitas das súas competencias. Mais pensamos, tamén, que os pobos, as rexións e as nacións sen Estado deben asumir un novo protagonismo, convertendo o actualmente inútil Comité das Rexións nunha segunda Cámara
territorial onde os pobos e as nacións poidamos atopar representación. Galicia ten que
deixarse oír directamente en Europa en defensa dos seus intereses, Galicia ten que participar na definición da política europea do Estado español.
Somos europeos e cremos en máis e mellor Europa. Na Europa do progreso e da cohesión
social, na Europa democrática e federal dos pobos e dos cidadáns.
B. Por un estado plurinacional
O pobo galego aspira a convivir no seo de España e de Europa desde a súa propia condición nacional e a manter as mellores relacións cos demais pobos de España e Europa.
O Estado das Autonomías, entendido como “café para todos”, fracasou completamente. É
insostíbel unha descentralización substancial no gasto que non vaia unida a un financiamento xusto e axeitado e a unha descentralización no ingreso. Mais a pulsión a prol dunha
recentralización que elimine moitas das competencias autonómicas é evidente. E xusto
canda esta onda recentralizadora, abrolla unha vontade colectiva vasca e catalá a prol de
revisar fondamente as súas relación co Estado para acadar, cando menos, unha soberanía
partillada. Nesta actitude influíu de xeito decisivo a Sentenza do Tribunal Constitucional
declarando inconstitucional aspectos moi importantes do novo Estatuto de Catalunya.
Por outra banda, ao tempo que Europa precisa da ampliación e afortalamento da súa estru-
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tura, o Estado español precisa dun fondo reaxuste estrutural. O Estado español é pequeno
de máis para a defensa, a diplomacia, a política monetaria ou a coordinación das políticas
fiscais, pero é grande de máis para xestionarmos a sanidade, a educación, os servizos
sociais ou para desenvolvermos as políticas de infraestruturas ou de promoción
microeconómica que son as que verdadeiramente propician as condicións para crear
emprego.
Xa que logo, cómpre reducir substancialmente a estrutura do Estado. Principiando pola absurda e duplicada Administración periférica. Reclamarémoslle ao estado a supresión da delegación do goberno en Galicia e das 4 subdelegacións do goberno na Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra. No territorio galego só han executar e xestionar a Xunta e os concellos, como
Administración única ou común. Tamén deben desaparecer varios Ministerios prescindíbeis e
moitos funcionarios deben ser transferidos ás institucións europeas e autonómicas.
Cómpre abandonarmos a vella idea dun Estado centralizado que todo o sabe, todo o
entende e todo o xestiona para irmos a unha estrutura estatal moderna, que traballe en
rede coas Administracións autonómicas, convertidas xa no cerne da xestión e execución e
coas institucións da UE convertidas no cerne das políticas de defensa, diplomática, monetaria e de coordinación fiscal.
E, para termos unha mellor España, cómpre artellarmos o Estado do único xeito posíbel
para que facer España viábel: como Estado plurinacional, isto é, un estado asentado no
recoñecemento da singularidade e do dereito ao autogoberno das distintas nacións que o
conforman. Un Estado plurinacional esixe o uso de técnicas federais (asimétricas) e confederais que van esixir o total e irrestrito autogoberno de Galicia e das demais nacións en
todo o que atinxe á lingua, cultura, dereito, xustiza e administración local. Estamos certos
que, deste xeito mellorará a convivencia e o recíproco coñecemento entre os distintos
pobos españois.
Xa que logo, estamos por unha profunda reforma constitucional e estatutaria que consagre esta reforma plurinacional e modernizadora do Estado español. E, nese contexto apostamos por unha relación plenamente bilateral co Estado, tanto para a definición dos nosos
recursos financeiros, como para recoñecer e compensar o noso déficit estrutural ou
débeda histórica.
C. Completo autogoberno
Galicia, como nación, ten o dereito de se autogobernar. Os galegos e galegas temos o
dereito e a misión de xestionarmos os nosos asuntos. Mais o autogoberno, coa súa acción
política e a súa xestión pública ten sentido só en canto crea benestar social e calidade de
vida para a cidadanía. E isto, na conxuntura recesiva actual esixe unha reflexión sobre o
mantemento e viabilidade dos servizos públicos precisos para este benestar, sobre o marco
competencial do que a Xunta e as Institucións de autogoberno teñen que dispór sen intromisións exteriores, e sobre o marco financeiro deste autogoberno.
No que atinxe á cuestión competencial, semella que Galicia precisa dun conxunto de
instrumentos que lle permitan facer unha política social e económica coherente, malia que
tamén sexa certo que o Goberno actual, dende abril do 2009, nunca usou da actual marxe
competencial que o vixente Estatuto nos recoñece.
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Pensamos que compre ampliar o noso elenco de competencias exclusivas ás seguintes:
1. Administración Local, rachando a posibilidade de que o Estado poida impormos unha
reforma local que só nós debemos definir.
2. Administración Única, isto é, monopolio de execución administrativa, suprimindo, a prol
da mellor administración dos recursos públicos, a Administración periférica do Estado.
3. Salvamento marítimo. Dominio público marítimo-terrestre e costas.
4. Portos de interese xeral. Galicia ten unha vocación portuaria fundamental, xa que constituímos unha plataforma privilexiada de comunicación entre Europa e América e moito
máis nas portas da inauguración no 2015 da nova Canle de Panamá. Nas comunicacións
por mar, Galicia é central e non periférica. Xa que logo, precisamos dunha xestión portuaria
galega e integrada, sen prexuízo da autonomía dos órganos de xestión portuarias, onde
habería que considerar a xestión conxunta dos Portos da Coruña e Ferrol, en razón a
grande potencialidade e proximidade de cadansúas dársenas exteriores.
5. Aeroportos de interese xeral, como instrumento fundamental para o relanzamernto
turístico deste País, diante da caída nas visitas dos peninsulares. Precisamos rachar a xestión
centralista e ineficiente de AENA e crear un único sistema aeroportuario galego, sen prexuízo da autonomía de xestión de cada aeroporto (hoxe en día negada no modelo AENA, o
máis centralista do mundo) e da súa apertura á xestion público-privada en varias áreas.
6. Ordenamento pesqueiro. O complexo mar-industria é unha das pancas esenciais de
crecemento económico deste País.
7. Instrumentos financeiros públicos e outras institucións sociais e económicas esenciais
para que o autogoberno poida contribuír a crear emprego e transformar as estruturas
empresariais e sociais deste País.
Para ampliar e blindar as nosas competencias e para garantir un marco financeiro estábel e
suficiente, que teña en conta que é a Xunta a auténtica protagonista da acción pública en
Galicia, semella preciso un novo Estatuto, conectado coa idea antes exposta da revisión
constitucional en senso federal. Nese sentido, un novo Estatuto é indispensábel –con non
ser suficiente-, para superar a recesión e preparar unhas Institucións galegas modernas que
estean á altura dos novos tempos e retos. Un novo Estatuto que mellorará moi substancialmente a amplitude e eficiencia do noso autogoberno.
D. Organización territorial e goberno local
Galicia non pode continuar cunha organización territorial desaquelada, fonte de duplicidades e ineficiencias na xestión dos recursos. Sufrimos un modelo cheo de solapamentos
competenciais, dispendioso e ineficiente para os novos tempos que xa premen e mesmo
abafan o funcionamento cotián das nosas organizacións territoriais e as rebordan coas
súas exixencias ineludíbeis. Contamos, en definitiva, cunha organización territorial inzada
de disfuncións, de entes por veces inoperantes ou case “pantasmas” (inframunicipalismo),
cunha irracional atribución de responsabilidades e funcións incumpríbeis para as súas posibilidades territoriais e financeiras; unha organización “politizada” no peor dos sentidos (isto
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é, sometida a conveniencias políticas partidarias ou simplemente electorais) e que aínda
atura unhas “cuñas” antiautonómicas, como as Deputacións provinciais, que non só impediron de facto a “comarcalización” do país, senón que actúan como verdadeiros contrapoderes da Xunta de Galiza, esnaquizando as decisións políticas conxuntas e minorando a
idea global de país.
Os intentos de, cando menos, coordinalas no tocante aos intereses xerais de Galiza foron
sempre dinamitados polo PP, que mesmo recorrería de inconstitucionalidade a Lei de
Coordinación de 1989. Que nin sequera fósemos quen de globalizar un Plan de Obras e
Servizos conxunto e non esgazado en catro anacos provinciais dá idea cabal da claudicación galega (de determinados poderes predominantes) no propósito da súa construción
interna de seu, co seu propio ADN territorial. Non se ten reparado no hándicap que isto
supón para a modernización de Galiza, tanto en termos de transparencia e democratización participativa como no deseño de políticas globais de toda orde e mesmo en eficiencia
administrativa e na configuración de “territorios atractivos” para os investimentos, tamén
exteriores, e para a determinación de “espazos competitivos” e políticas “de excelencia”
ditadas polo interese xeral do país global, non parcelado en “teselas políticas” paralizantes
da construción nacional e do progreso.
E dende logo non se ten valorado o custo social e económico que esta anormal e ineficiente estrutura representou nos case 30 anos de autonomía política que levamos andado.
Hai aquí un enorme dispendio de “capital social” galego que, por desgraza, aparece hoxe
en día devalado nalgunhas das súas institucións máis senlleiras.
As provincias e as súas Deputacións, co seu corolario de xestión duplicada, opaca, ineficiente e, moitas veces, corrupta, deben desaparecer. O seu persoal debe ser adscrito
transitoriamente á Xunta para ser redistribuído parcialmente, nun segundo momento, aos
concellos. As competencias de asistencia xurídica, financeira e técnica aos concellos e Plan
único de obras e servizos integraríanse na Xunta.
Cumpriría, asemade, a desaparición da Administración periférica estatal, pasando a ser
Galicia circunscrición electoral única para toda caste de procesos estatais e europeos.
O noso país precisa de estruturas territoriais amplas para a nova ordenación do territorio, a
planificación estratéxica dos investimentos, o novo urbanismo e a eficaz prestación dos
servizos. A realidade actual, evoca todos os días a necesidade perentoria dunhas estruturas
institucionais sostibles, adaptadas ao territorio e a poboación, capaces de autofinanciarse,
de articularse debidamente entre delas nos distintos niveis (representativos e de participación) e de ser eficaces e eficientes non só na prestación dos servizos públicos a toda a
cidadanía galega cun nivel homoxéneo e solidario de calidade, senón tamén na concepción e execución dun deseño global, harmónico e ben articulado de país que sexa quen de
dar resposta pronta e eficaz aos prementes retos do tempo presente.
Mais esta reforma sería inviábel sen a creación dun ente territorial intermedio entre 315
concellos actuais e a Administración autonómica galega. Unha entidade que pola súa
dimensión comarcal ou urbana (e, sempre, demográfica) e a súa suficiencia de medios
financeiros e técnicos poida artellar o territorio en relación directa coa Xunta, desenvolvendo a súa autonomía local no que atinxe aos servizos locais e planificación e xestión
urbanística e demais competencias.
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Como mecanismos de compensación, equilibrio e participación veciñal haberán crearse
órganos de participación nas parroquias e antigos concellos (sen custo nin burocracia
engadidos) e descentralizar a sede das dependencias e servizos municipais nos novos e
integrados concellos coa finalidade de viabilizar o efecto e aceptación social deste novo
mapa local. De xeito que poderíamos distinguir entre concellos-comarca, como órganos
de participación política, e os antigos termos municipais como órganos de participación
veciñal e xestión administrativa de proximidade.
A definición do mapa de concellos futuros debe ser obxecto dun amplo pacto político e do
maior consenso social posíbel. Só dende un gran pacto global polo territorio podería
seguirse esta liña que, en termos teóricos, sería a máis aconsellábel, de ser acompañada
dunha previa “culturalización” social convincente sobre a súa inevitablidade e conveniencia. A definición do mapa de concellos futuros ha ser obxecto dun amplo pacto político e
do maior consenso social posíbel.
Máis reformas e menos recortes
Ante a necesidade de adaptar os gastos e ingresos nas Administracións Públicas, a Xunta de
Galicia presidida polo Señor Feijoo está a dirixir unha política de recortes simplista e fatal
para a sociedade galega. A clase política conservadora limítase a reducir as partidas orzamentarias para reducir o gasto, sen tocar moitas estruturas administrativas arrigadas e
innecesarias que se empregan o servizo do partido.
Compromiso por Galicia presentase as eleccións como unha nova forza política progresista e
independente, capaz de reformar o actual sistema político-administrativo cara a un modelo máis
eficiente que non destine a meirande parte dos recursos públicos ao gasto corrente, e para que
estes vaian dirixidos o que realmente importa: os servizos sociais e o benestar dos cidadáns.
Con vontade de reorganizar as nosas Administracións Públicas propoñemos:
1. A concentración dos Concellos máis pequenos segundo o modelo de Administración
Local Europeo
De igual maneira que demandamos máis autonomía para a Xunta de Galicia por ser esta
garante de unha mellor xestión pública e de mais benestar para os galegos, hai que camiñar
cara uns concellos máis autónomos e polo tanto independentes dos subsidios arbitrarios
por parte das deputacións provinciais.
O obxectivo de baleirar as Deputacións, so é posíbel mediante a agrupación de Concellos
polos seguintes motivos:
- Uns Concellos máis amplos e potentes permite que estes conten con capacidade para
xestionar as súas competencias sen depender da deputacións que duplican sen necesidade
ó goberno local.
- Un maior tamaño implica unha maior marxe de manobra, gañando as corporacións locais
unha alto grao de eficacia grazas o aumento da súa capacidade orzamentaria e inversora,
e incluso eficiencia debido o descenso dos gastos administrativos-estruturais improdutivos
consecuencia da diminución do número de Concellos.
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- A crise demográfica galega precisa dun territorio moderno e competitivo afastado do
inframunicipalismo, xunto a un modelo urbanístico racional e sostible tanto no económico
coma no ecolóxico. Avanzar cara á vertebración e unión da sociedade galega é un paso
para ofrecer as novas xeracións unha Galicia mellor.
- A excesiva fragmentación da planta municipal impide unha maior cohesión da sociedade
galega, orixinando unha cidadanía invertebrada que obriga dende as corporacións locais a
practica do coñecido clientelismo político. Esta actividade política é atemporal e conservadora, ligada o fenómeno do localismo é escasamente cooperativa, a vez ten graves efectos
sobre a sociedade galega o primar as políticas públicas individuais, miopes e particulares,
sobre as xerais e de altas miras que benefician á sociedade no seu conxunto. Esta relación
de político-cliente orixina mal gasto e escasas inversións estratéxicas tan necesarias en
tempos de crise e reformas.
2. Eliminación ou baleirado das Deputacións Provinciais
Na actualidade o excesivo número de concellos sen capacidade orzamentaria ten coma
consecuencia a necesidade contar con Deputacións Provinciais para que estas subsidien a
actividade política nos municipios máis pequenos. Á vez, a supervivencia desta institución
impide afondar na urxente reformar da Administración Local. Isto ten graves consecuencias:
- A Deputación Provincial mediante a practica da súa función principal como é a asistencia e
subsidio dos pequenos concellos, que representan o redor do 80% dos 315 municipios galegos
(máis que en todo Portugal), posúe a capacidade de dirixir a súa actividade política baixo criterios arbitrais que se rexen por intereses de partido. Polo tanto inxustos, opacos e perniciosos.
- Os recursos públicos que absorbe a estrutura administrativa da Deputación, e a ineficiente focalización dos seu gasto da lugar a unha baixa calidade de servizos públicos, ou directamente a inexistencia dos mesmos nos concellos más pequenos.
- As Deputacións son unha vella institución aparello do goberno central que solapa e
entorpece as Comunidades Autónomas, símbolo da Galicia minifundista, caciquil e intervida que queremos superar.
- Compromiso por Galicia presentase como unha forza defensora da radicalizade democrática, este principio é incompatible con unha institución pública que non rende contas á
cidadanía o non se somete a eleccións de maneira directa, sendo intolerable e perverso
que os deputados sexan colocados polos propios partidos sen sanción democrática da súa
actividade. O caciquismo oculto campa libre nas vellas estruturas.
3. Reorganización das competencias entre os diferentes niveis institucionais
O obxectivo é camiñar cara unha simplificación político-administrativa onde, cada competencia sexa responsabilidade de dun nivel institucional concreto. Favorecendo as competencias exclusivas na maioría das áreas que sexa posíbel, é factible acadar un grao eficiencia i eficacia propio dos estados máis avanzados e modernos.
Esta reforma tamén permite reforzar o proceso democrático, o facilitar o cidadán a sanción
positiva ou negativa segundo a calidade da xestión política e boa marcha dunha compePROGRAMA ELECTORAL
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tencia concreta por parte do goberno correspondente. Precisamente en tempos de crise
ábrese a oportunidade de executar este tipo de ambiciosas reformas.
E. As relacións de Galicia coa unión europea
Galicia debe participar na elaboración e implementación das políticas comunitarias, no
procedemento de toma de decisións, e, xa que logo, ter presenza nos órganos e institucións da UE. En primeiro lugar, para exercer plenamente as competencias que ten asignadas no marco xurídico-constitucional español. Carece de sentido e adoece de lexitimidade
que o Goberno do Estado exerza en Bruxelas unhas competencias transferidas á Comunidade Autónoma galega. En segundo lugar, para defender intereses esenciais para a sociedade e a economía de Galicia, como pesca, agricultura, medio ambiente, industria (sector
do metal, enerxético...), cultura, etc. Neste senso, a importancia de coñecer de primeira
man as propostas comunitarias e ter capacidade para intervir e tentar modificalas durante
o procedemento que as haberá de converter en políticas europeas resulta incuestionábel.
Compromiso por Galicia contempla as seguintes liñas de actuación neste eido:
1. Galicia debe estar presente en todas aquelas reunións do Consello de Ministros nas cales
se traten materias transferidas á nosa Comunidade ou asuntos que afecten de maneira
especial ao noso país. Asemade, o Goberno galego debe ter presenza no COREPER
(Comité de Representantes Permanentes, integrado por dous grupos de traballo que
prepara as xuntanzas co Consello europeo) e nos Grupos de Traballo do Consello. Esta
participación no COREPER e nos Grupos de Traballo do Consello é máis relevante cá
presenza nas reunións ministeriais, pois a meirande parte das decisións (arredor dun 80%)
son adoptadas previamente á celebración de ditos encontros. Para facilitar esta participación, Galicia debe contar cunha delegación no seo da Representación Permanente de
España perante a Unión Europea.
2. O Goberno galego tamén debe participar naqueles Comités da Comisión nos cales se
aborden temas transferidos á nosa Comunidade ou de interese especial para o noso país.
Na actualidade, a presenza de Galicia nestes Comités resulta claramente insuficiente tanto
cualitativa coma cuantitativamente.
3. A Comunidade Autónoma galega ten que poder instar ao Goberno español á actuación
do Estado mediante a interposición de recursos perante o Tribunal de Xustiza Europeo para
defender as competencias lexislativas e os intereses lexítimos de Galicia.
4. A Xunta de Galicia debe implementar o Dereito Comunitario nas materias da súa competencia.
5. O Parlamento galego debe participar activamente na elaboración das políticas europeas.
Para facilitar este labor, cómpre a creación no seo do Parlamento de Galicia dunha Comisión ou Oficina de Relacións co Parlamento Europeo. Ademais, o Parlamento galego
deberá de ser consultado polas Cortes Xerais do Estado sobre as propostas lexislativas
europeas no marco do procedemento de control dos principios de subsidiariedade e proporcionalidade que establece o Dereito Comunitario.
6. No relativo ás eleccións ao Parlamento Europeo, a Comunidade Autónoma galega conformará unha circunscrición única. Previsiblemente, coa implantación desta medida, non
modificaremos o reparto de escanos. Non é esa a finalidade, senón a de identificar aos
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representantes galegos na citada institución comunitaria. Se atendemos a razóns de carácter demográfico, non atopamos impedimentos para a configuración do noso país como
división electoral. Trátase dunha cuestión de vontade política.
7. A Xunta debe establecer unha auténtica delegación en Bruxelas para a mellor defensa dos
seus intereses perante as institucións europeas. Esta delegación servirá ademais para obter
e canalizar todo tipo de información relacionada coa Unión Europea e poñela a disposición
das galegas e dos galegos. A actual Fundación Galicia-Europa leva desenvolvido un labor
aceptable a prol dos intereses galegos, pero semella oportuno dar un paso adiante e crear
unha verdadeira Delegación da Xunta de Galicia en Bruxelas. As fundacións, padroados, etc.
creados a finais dos anos oitenta e principios dos noventa polas CCAA a modo de oficinas
autonómicas, de maneira un tanto clandestinas, perderon parte da súa razón de ser logo da
Sentencia 165/1994, de 26 de maio, do Tribunal Constitucional, que legalizou as Oficinas
das CCAA perante a UE. Logo daquela Sentencia, algúns Gobernos autonómicos decidiron
ben transformar esas entidades de capital mixto en auténticas Oficinas de Representación
ben mantelas pero abrindo ademais verdadeiras Delegacións Autonómicas en Bruxelas.
8. Goberno galego deberá xestionar os fondos europeos (estruturais e de cohesión) no
ámbito das súas competencias.
9. Deberá crearse unha Comisión Bilateral Estado-Galicia para Asuntos Europeos para
tratar aquelas cuestións que lle afecten exclusivamente á nosa Comunidade Autónoma.
Euskadi, Cataluña e Canarias contan desde 1995, 1998 e 2001, respectivamente, con
Comisións Bilaterais semellantes.
F. Cooperación ao desenvolvemento
Galicia non se ten caracterizado polo compromiso institucional coa cooperación ao desenvolvemento, cando menos dende un punto de vista cuantitativo. Ano tras ano a partida
dos orzamentos da Xunta de Galicia adicada á solidariedade cos pobos máis desfavorecidos sitúase nos últimos postos entre as comunidades autónomas. Os mornos avances que
se produciran entre 2005 e 2009 foron cortados de raíz nos últimos catro anos: a cooperación ao desenvolvemento perdeu o rango de dirección xeral e os fondos sufriron un recorte de case un 50%, de 12 millóns de euros a apenas 6 millóns.
Unha situación de crise económica na que a administración pública ten que establecer
prioridades e intensificar os esforzos por atender as necesidades da súa propia sociedade
podería semellar que non é o momento acaído para falar de solidariedade con quen están,
xeograficamente, lonxe de nos. Pero a Historia demostra que desentenderse dos problemas que acontecen mais alá da porta da casa propia non foi nunca unha boa política. Non
o é dende a perspectiva da ética e da moral. A solidariedade é un valor en si mesmo, que
nos fai mellores como persoas, pero tamén como sociedade. Desentenderse do que consideramos distante non é tampouco unha boa política porque nun mundo global os problemas que medran e non se resolven acaban por afectarnos a todos, dun xeito ou outro,
sen importar a distancia.
Compromiso por Galicia entende que a acción da Xunta de Galicia nos próximos catro
anos no que se refire á cooperación ao desenvolvemento e a solidariedade internacional
debe sustentarse nos seguintes eixes principais:
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1. Incremento dos fondos adicados a cooperación ao desenvolvemento durante a vindeira
lexislatura ata acadar un mínimo do 0,20% do orzamento autonómico en 2016. Unha cifra
que pode semellar modesta, pero que é realista e é un obxectivo que se pode acadar.
2. Recuperación do rango de dirección xeral para o departamento encargado da cooperación ao desenvolvemento e avance na creación da Axencia Galega de Cooperación, como
entidade de dirección e xestión da cooperación ao desenvolvemento. Incremento dos
medios humanos a fin de facer fronte dun xeito correcto aos incrementos orzamentarios.
3. Desenvolvemento de políticas transversais para os diferentes departamentos da Xunta de
Galicia a fin de potenciar a súa participación, económica, pero sobre todo técnica, en
proxectos de cooperación, desenvoltos por iniciativa propia ou en coordinación con
outros axentes de cooperación.
4. Desenvolvemento de campañas institucionais de sensibilización sobre a cooperación ao
desenvolvemento e a necesidade de colaborar cos países en vías ao desenvolvemento.
5. Potenciación da Coordinadora Galega de ONGD e do Fondo Galego de Cooperación ao
Desenvolvemento no seu papel de representantes das ONGDs e das entidades locais.
6. Mantemento do apoio a proxectos en países de América Latina receptores tradicionais
da cooperación galega, á vez que se crearán liñas de apoio aos países menos desenvolvidos e se confeccionará un plan estratéxico para incrementar o apoio a países de lingua
portuguesa.
7. Apoio aos programas de formación sobre cooperación, coa colaboración de ONGDs e
universidades, e implementar melloras nos programas de bolseiros/as no exterior.
8. En colaboración coas universidades creación do Observatorio Universitario de Cooperación, co obxectivo de impulsar a participación das universidades galegas na colaboración
con universidades de países en desenvolvemento e a transferencia de tecnoloxía, así como
ao estudo da cooperación ao desenvolvemento en Galicia.
9. Participación activa en todos as ámbitos institucionais nos que Galicia estea representada a prol dunha política de cooperación ao desenvolvemento sustentada sobre as necesidades dos países receptores e non sobre os intereses dos países desenvolvidos.
10. Elaboración dun estudo en profundidade sobre a evolución e os retos da cooperación
ao desenvolvemento en Galicia, e os axentes de cooperación, nas últimas duas décadas,
que nos permita detectar as áreas de mellora e as fortalezas co fin de elaborar un III Plan
Galego de Cooperación ao Desenvolvemento 2014-2017 adecuado á nosa experiencia
como país e ás nosas posibilidades reais
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3. COMPROMISO CO BENESTAR
A. SANIDADE
O goberno do PP neste último mandato deixa un balance desolador: redución do gasto
sanitario per cápita; diminución do persoal do sistema sanitario e supresión da actividade
de tarde nos hospitais ; paralización do Plan de mellora de atención primaria; suspensión
do Plan integral de atención a muller; eliminación do Plan de infraestruturas hospitalarias.
As cifras tamén o reflicten: se no ano 2009 a sanidade supoñía o 6,6% do PIB, no ano 2011
a porcentaxe baixa ao 5,7%, case un punto menos en tan só dous anos. Un balance de inactividade, de parálise pero sobre todo un período de ataque ao dereito universal da saúde e
a sanidade: incorporación das medidas de repago, limitación no aceso para varios colectivos. Un período de cuestionamento falaz da sustentabilidade do sistema sanitario galego,
detraendo os fondos precisos para o normal funcionamento do sistema e xustificando a
introdución de modelos de colaboración co investimento privado que lonxe de ser un
mecanismo eficiente para a dotación de novas infraestruturas converteuse nunha forte
hipoteca para o sistema sanitario galego. O caso do hospital de Vigo é moi revelador, incrementándose o seu custe en 1.000 millóns de euros, e hipotecando as contas públicas para
os próximos 20 anos. Lembremos que este proxecto pasa dun custe de inicial de 350
millóns de euros, cando ía ser construído a través da SPI, a 1.350 millóns co sistema de
colaboración pública-privado levado a cabo polo goberno Feijoo, co agravante da paralización debida á incapacidade financeira da empresa colaboradora.
No ámbito da Sanidade como nos demais servizos públicos esenciais, os poderes públicos
deben actuar como garantes e reguladores para que non se limiten e condicionen as políticas de benestar por razóns da presión dos mercados atendendo exclusivamente a razóns
da procura do benestar dos galegos e galegas. Os poderes públicos deben garantir que o
sistema sanitario manteña o seu carácter universal e como consecuencia, a gratuidade do
sistema no momento do seu uso e o seu financiamento a través do sistema fiscal. Tamén é
fundamental incrementar a eficiencia no gasto e na calidade das prestacións, así como
incorporar aqueles servizos derivados das novas necesidades da poboación. Resulta básico
un incremento no financiamento do sistema, baixo un criterio de suficiencia, que atenda as
novas necesidades socio-sanitarias da poboación
Os principios que deben rexer a política sanitaria e que defende CxG son:
• A saúde, dereito fundamental das persoas.
• A equidade e a solidariedade entre persoas e territorios.
• A participación das persoas na deﬁnición das políticas
• A saúde como algo que vai máis aló da asistencia sanitaria
• A consideración das desigualdades de xénero.
• A humanización dos servizos sanitarios.
• Un sistema sanitario que pase dunha orientación centrada no curativo e nos centros
hospitalarios a ter como base unha atención primaria orientada a prevención e a
promoción de saúde.
As nosas propostas de política sanitaria, baseadas nos principios antes sinalados, son as
seguintes:
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• Mellora e reforma da xestión sanitaria sendo a mellora da calidade asistencial a estratexia
1. Faise precisa unha reforma en profundidade do Fondo de Cohesión do Estado. Dito
fondo non debe ter un carácter finalista, e debe negociarse nunha contía suficiente e axustada a realidade e necesidades de Galicia. O feito de non ter acadado un compromiso
financeiro suficiente nos anos previos é unha das causas do déficit acumulado.
2. Xunto co financiamento suficiente é preciso avanzar nunha xestión profesionalizada e
máis eficiente no gasto sanitario público.
3. E imprescindible avanzar na definición dunha carreira profesional, como instrumento
para fortalecer o sistema e mellorar a implicación dos profesionais, que aposta pola dedicación exclusiva do persoal sanitario na rede sanitaria pública. Resulta fundamental a reforma da especialización médica e unha nova definición do papel e as competencias da
enfermaría no sistema sanitario.
• Atención primaria
1. Incrementar os tempos de atención as/os usuarias/os reducindo as ratios de pacientes
por profesional sanitario.
2. Mellorar a atención domiciliaria.
3. Reformar e redimensionar a rede de PACs. Neste sentido consideramos urxente realizar
unha valoración da distribución xeográfica dos mesmos, que nalgúns casos respondeu a
criterios alleos as necesidades reais de atención a saúde. Consecuencia da mala planificación é a súa deficiente e custosa dotación de profesionais e material necesario para que
podan ser resolutivos, continúan os desprazamentos as urxencias hospitalarias e colapsos
nas mesmas. Consideramos necesario camiñar cara a creación de centros de urxencias
mancomunados con alta capacidade resolutiva, con boa dotación de transporte para atender domicilios e urxencias e moi ben coordinado co 061.
4. Actualizar da Carteira de Servizos tendo como eixos a Prevención, Promoción, Rehabilitación e Asistencia
5. Garantir a libre elección de tódolos profesionais sanitarios.
6. Garantir a Participación Comunitaria.
7. Implantar Programas de Calidade Total.
8. Completar e mellorar a Historia Clínica electrónica.
9. Reformar o modelo retributivo actual. Debe superar o actual modelo de Complemento de
Produtividade Variable e debe contemplar incentivos ligados ás novas necesidades que debe
atender os profesionais do sistema sanitario mais alá dos incentivos económicos xa existentes.
10. Mellorar os programas de Formación Continuada que deben estar intimamente vinculados cos obxectivos marcados nos plans de saúde.
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11. Incrementar o número de Especialistas tanto na Medicina Familiar como na Enfermaría
Comunitaria.
• Atención hospitalaria
Debemos ir cara a unha nova concepción da atención hospitalaria. Un modelo que se
apoie no consenso entre os traballadores, xestores e responsables políticos. O aumento da
eficacia e da eficiencia así como o camiño cara a “excelencia clínica” ten que basearse e
cuantificarse por medio dos indicadores e instrumentos de avaliación que son empregados
e asumidos internacionalmente. O modelo para implementar estas reformas terá que vir,
entre outros, da creación e organización dos hospitais en Unidades e Áreas Funcionais
orientadas a unha atención integral ao paciente.
1. Incrementar o número de camas na rede pública.
2. Paralizar os proxectos de construción Hospitalaria baseado no modelo PFI e, no caso do
Hospital de Vigo, a reversión da concesión realizada.
3. Mellorar a coordinación entre Atención Primaria e Hospitais, coa elaboración de Planos
de Área para planificar e coordinar os dous niveis de saúde.
4. Reconverter as actuais Xerencias Únicas Integradas que só están servindo para restarlle
capacidade e autonomía de xestión as Áreas Sanitarias e marxinando a Atención Primaria
5. Crear e mellorar unidades que aporten calidade de atención aos pacientes e reduzan as
estancias hospitalarias: Unidades de curta estadía, Unidades de Cirurxía Maior ambulatoria,
hospitalización a domicilio, hospitais de día, consultas externas de alta resolución,
6. Descentralizar a atención hospitalaria e potenciar o desenvolvemento das Consultas de
Enfermaría.
• Redución dos tempos de espera
Resulta un tema complexo e coñecemos e sabemos que as causas teñen unha base multifactorial e sen unha acción coordinada e integral dos diferentes niveis de saúde será moi difícil
atopar unha saída. A experiencia di que as medidas de choque, practicadas polos distintos
gobernos, teñen servido para paliar temporalmente o problema pero este volve a ter inmediatos abrochos pois non se vai a raíz do mesmo. Hai que ir a unha xestión transparente.
En CxG consideramos que ademais dunha dotación de recursos suficientes e unha mellor
coordinación primaria/especializada, a mellora das listas de espera, pasa por:
1. Informar ao paciente da súa situación
2. Facilitar cambios nas listas dentro da rede sanitaria galega
3. Priorizar en base a indicadores obxectivos e fiables.
4. Garantir os tempos de espera pero tamén da calidade da atención sanitaria.
PROGRAMA ELECTORAL
Eleccións galegas 2012

20

5. Incorporar programas de segunda opinión.
6. Potenciar a Cirurxía Maior Ambulatoria e outras alternativas.
• Saúde mental
Van 18 anos da publicación do Decreto 389/1994 que pretendía ser o eixo da reforma na
atención aos problemas da saúde mental. A pesar do gran consenso acadado os resultados
non poden ser máis negativos. Apenas se desenvolveu algunha das propostas. As lexislaturas foron pasando e o retraso acumulado foi en aumento. Para CxG a reforma da Saúde
Mental, dado esta situación, ten a consideración de área de acción prioritaria
1. Poñer en marcha de forma urxente, un Plan de Saúde Mental no que se especifiquen os
programas a desenvolver e as necesarias estratexias e orzamentos para a necesaria reforma
deste sector.
• Saúde e xénero
1. Crear unha rede única para a atención a saúde reprodutiva que aborde tamén a saúde
sexual e saúde mental dende unha perspectiva de xénero. Esta rede debería por en marcha:
o A recuperación do Plan Integral de Atención a Muller
o A aplicación da lei sobre I.V.E.
o A mellora da atención a saúde sexual no sistema público.
• Mercado farmacéutico
As necesidades de saúde, e non a rendibilidade das empresas, ten que ser a razón dos
medicamentos e dos investimentos neste terreo. O verdadeiramente necesario son medicamentos esenciais e as innovacións terapéuticas que se podan pagar. Desde esta perspectiva propoñemos:
1. Potenciar o investimento público na investigación biomédica, co apoio das universidades
e centros de investigación e das pequenas empresas de biotecnoloxía.
2. Promocionar os xenéricos e monodoses.
3. Garantir a transparencia na relación entre Administración, industria farmacéutica e os/as
profesionais.
• A investigación clínica e biomédica
De cara a mellorar os resultados neste ámbito de investigación consideramos necesario:
1. Orientar a investigación biomédica as necesidades de saúde
2. Potenciar os ámbitos de cooperación e traballo en rede con núcleos que teñan un
importante apoio institucional e con equipos multidisciplinares (programa CIBER, plataformas tecnolóxicas,...)
3. Elaborar un mapa de investigación sanitaria co obxectivo de eliminar duplicidades nos
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programas de investigación, xerar sinerxías entre equipos complementarios e aumentar o
uso eficiente das infraestruturas científico-tecnolóxicas
4. Impulsar a participación de axentes públicos e privados nos proxectos nacionais e internacionais do ámbito da biotecnoloxía como sector emerxente.
5. Impulsar os esforzos na formación en metodoloxía científica tanto cualitativa como
cuantitativa,pre e postgrado, dos profesionais das ciencias da saúde.
B. EDUCACIÓN
As actuacións en política educativa postas en marcha polo PP no goberno galego significaron un retroceso moi importante no camiño de conseguir un ensino de calidade para o
conxunto da poboación. Os recortes nos recursos económicos e humanos no sistema
educativo público galego durante esta lexislatura son incuestionables, como incuestionable é a quebra do dereito a un ensino de calidade en igualdade para o conxunto da cidadanía. Nestes momentos é máis preciso que nunca apostar pola educación como principal
panca para a saída de crise e para a construción dun novo modelo de país baseado no
coñecemento, no emprendemento e na creatividade. Por esa razón, o goberno da Xunta
debe priorizar o investimento en educación co obxectivo cuantitativo de equiparalo á
media da UE.
Dende CxG apostamos por unha sociedade aberta, avanzada e autogobernada, que permita manter e incrementar as cotas de benestar e ofrecer oportunidades de futuro á nosa
mocidade e as xeracións vindeiras. Nese eido a educación e as políticas educativas deben
verse como articuladoras da base dun proxecto do país galego moderno que aspiramos a
construír. Dous son polo tanto os principios rexedores:
•O desenvolvemento completo a nivel autonómico do sector educativo
•O desenvolvemento do estado de benestar e do sector educativo como base deste.
Ensino non Universitario
O modelo educativo debe abranguer o conxunto das etapas incluída a etapa de 0-3 anos,
que o PP considera simplemente de carácter asistencial, e o conxunto de modalidades
educativas formais e non formais. Entendemos que o proceso educativo ten que buscar o
desenvolvemento de todas as persoas, facilitando que desenvolvan todas as súas potencialidades , que participen na sociedade como individuos libres e compromiso colectivo. A
educación ten que respectar principios básicos, que a sociedade xa ten asumidos: integración, igualdade, coeducación, atención á diversidade,… Non só debe garantir o principio de
“igualdade de oportunidades”, debe ofertar “oportunidades para a igualdade”.
• Sistema público galego de ensino, igualitario e integrador.
Como elemento crucial de igualación social, o goberno debe garantir a universalidade no
acceso e permanencia no ensino. Isto implica non só o dereito a ser alumno ou alumna
nun centro educativo senón tamén a dispoñibilidade dos recursos educativos imprescindibles para a aprendizaxe. Cremos que é a través da titularidade, xestión e financiamento
público do ensino, como mellor pode ser garantido o dereito á educación para todos.
Desde esta visión, as nosas propostas son as que seguen:
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1. Financiar de forma absolutamente prioritaria a rede pública de centros educativos, mantendo o modelo de concertación como fórmula excepcional para aqueles casos nos que
non é posible nin viable a escolarización nun centro público. Esta priorización e consecuente eliminación de duplicidades na oferta educativa provocada pola realización de concertos non necesarios ao existir suficientes prazas públicas, permitirá ampliar a dotación
orzamentaria para bolsas e axudas ao estudantado.
2. Suprimir aqueles concertos que non cumpran principios elementais de igualdade nas
condicións de admisión, lexislación de escolarización, etc.
3. Establecer un programa para implantar a gratuidade dos libros e outros materiais educativos, impulsando e regulando o establecemento dun banco de préstamo. Para o seu desenvolvemento faise imprescindible a participación dos centros escolares, comprometéndose a manter a vixencia dos libros como norma xeral durante un período de cinco anos,
das ANPAS, axudando na xestión e difusión do banco de libros, e dos concellos.
4. Apostar de forma decidida polo recursos educativos dixitais, implicando ao profesorado
no seu deseño e promovendo acordos coas editoriais para a edición de todo tipo de recursos dixitais e a súa difusión entre o persoal docente dos centros. Esta proposta complementa a anterior permitindo reducir o gasto en materiais educativos.
5. Incluír na política de axudas á educación e no deseño da política de transporte escolar
non só as etapas obrigatorias senón tamén aquelas nas que o alumnado se incorpore con
menos de 18 anos (P.C.P.I., ciclos formativos de grao medio ou bacharelato). A desigual
distribución dos centros educativos e da súa oferta educativa (bacharelatos e ciclos formativos) no territorio galego, obriga en moitos casos ao alumnado á desprazarse, tendo as
familias que asumir o custe do desprazamento. Faise necesario implantar un sistema de
bolsas de transporte para evitar o abandono dos estudos por causas económicas.
6. Promover a Atención á Diversidade en todas as ensinanzas dotando de medios, profesionais especializados e formación ao profesorado.
7. Eliminar a materia de relixión do currículo escolar. Porén, consideramos necesario a
inclusión de contidos para a comprensión do feito relixioso e as súa diversidade, preciso
para o coñecemento da realidade complexa que rodea aos nosos mozos e mozas.
8. Desenvolvemento dun Plan específico de promoción da cultura da paz, o respecto das
diferenzas e a igualdade.
• Recursos humanos suﬁcientes e digniﬁcación da labor docente
No proceso educativo o papel do/a docente é determinante. Nos últimos anos, e en aras
de xustificar e impoñer recortes en infraestruturas e persoal, o PP de forma irresponsable
ten desvalorizado a figura do docente no seu papel de educador e formador. Calquera
goberno que crea no seu sistema educativo debe prestixiar o labor docente, camiño inverso do que ten adoptado este goberno. Con esta filosofía propoñemos:
1. Realizar unha política axeitada de dotación de recursos humanos no eido educativo, que
permita o desempeño da labor docente en condicións de tempo, esforzo, dedicación e
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implicación compatíbeis coas esixencias que a sociedade lle fai ao sistema educativo.
2. Revisar o regulamento de materias afíns para o reparto do encargo docente, fixando
como fin último garantir a calidade da docencia impartida.
3. Aumentar a dotación de persoal nos Equipos de Orientación Específicos. Nestes momento, estes equipos de atención especializada en distintas necesidades educativas:
sobredotación, problemas de conduta, discapacidades sensoriais, … carecen do persoal
preciso para desenvolver as súas funcións con garantía.
4. Eliminar das competencias e funcións propias do profesorado de Educación Primaria e
E.S.O. a realización das chamadas “gardas de custodia” asignando esa función á persoal
auxiliar contratado para a súa realización e outras de carácter similar.
5. Dotar aos centros educativos do P.A.S. necesario para a realización das tarefas administrativas, de conserxería,... A axeitada dotación deste persoal permitiría que os centros
podan atender ás familias en horarios de mañá e tarde, facilitando a implicación das familias na educación levada a cabo nos centros educativos.
6. Avanzar no establecemento dun estatuto axeitado ao persoal interino e substituto
• Artellamento e desenvolvemento dunha política educativa específica para o rural, coa
recuperación do programa educativo “Preescolar na casa” e sobre a base da reformulación
dos CRA (colexios rurais agrupados), co apoio de Centros Rurais de Innovación Educativa
(CRIE), entendidas como un conxunto de escolas rurais que comparten un proxecto educativo curricular. Débese aproveitar que a escola rural posibilita modelos flexibles de organización, facilita unha relación máis próxima co alumnado, permite a participación real da
comunidade, favorece á innovación e establece maior interrelación coa súa contorna. O
seu desenvolvemento é chave para a dinamización do medio rural.
• Reorganización da oferta de Formación Profesional:
1. Evitar o despifarro de fondos públicos que supón que haxa centros privados subvencionados que ofertan ciclos formativos que aínda non teñen cuberta a súa oferta no centro de
formación público.
2. Incrementar a oferta para atender a alta demanda neste momento de crise e desemprego e reducir as listas de agarda para acceder a estes ciclos.
3. Desenvolver a competencia plena de Galicia na elaboración de planos de estudo e deseños curriculares na formación profesional, máis próximo ao noso tecido produtivo e aos
sectores estratéxicos para o desenvolvemento dun modelo baseado no coñecemento e na
creatividade.
• Promoción do uso da Lingua Galega. O punto de partida necesario é a derogación do
Decreto de plurilinguismo aprobado polo goberno do PP no ano 2010. Consideramos que
para avanzar no uso normalizado do galego é preciso poñer a disposición da comunidade
educativa materiais curriculares, educativos, bibliográficos, etc., en lingua galega para
todos os ciclos formativos e en todas as materias, con maior énfase naquelas que constiPROGRAMA ELECTORAL
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túen o ensino obrigatorio e naquelas áreas de coñecemento en que o galego teña unha
menor presenza.
• Deseñar e deseenvolver un Plan galego de Eco-escolas para a educación en valores de
respecto ao medioambiente, de promoción da dieta saudable e o aforro enerxético, coa
implicación do conxunto da comunidade educativa
1. Subvención específica para a inclusión nos menús escolares de alimentos ecolóxicos de
produción local
2. Plans de aforro enerxético nos centros educativos mediante a implantación de dun programa de medidas de redución, reutilización e reciclaxe nos centros.
• Comedores escolares sustentábeis.
1. A Xunta de Galicia exercerá o control nutricional e dietético dos menús escolares en
todos os centros.
2. Impulsarase un modelo de restauración escolar baseado nos principios de alimentación
saudable e sostible, promovendo o consumo de produtos frescos de orixe local e o consumo de produtos do comercio xusto.
3. A Xunta de Galicia xestionará os comedores escolares dos centros de Educación Primaria
e Infantil agás no caso de que a ANPA do centro solicite a súa xestión.
• Avaliación do programa Abalar. O investimento realizado pola Xunta de Galiza e a administración central está sendo escasamente rendibilizado e corre o risco de converterse nun
fracaso máis dunha política educativa de improvisación e carente de planificación. En colaboración cos centros educativos, desenvolverase un programa de mellora da formación docente e avaliarase a mellor fórmula para o aproveitamento deste novo recurso tecnolóxico.
• Fomentar a participación activa das familias a través dos Consellos Escolares.
• Dotar un fondo extraordinario para colaborar cos Concellos na coﬁnanciación das
obras menores de conservación e mantemento nos centros de Ensino infantil e primario.
Ensino Universitario
E case unha constante nos sucesivos gobernos do Partido Popular en Galicia e tamén no
Estado Español, e o de Nuñez Feijjo non ía ser menos, o énfase na crítica á Universidade
Pública e no seu desprestixio, favorecendo os procesos de privatización do ensino superior.
Compromiso por Galicia propón unha política universitaria galega que coloque ás universidades galegas como piar fundamental no nun modelo de desenvolvemento social e económico para Galiza, inserido na Sociedade do Coñecemento e a creatividade e dando
resposta as necesidades formativas, científicas e de investigación que Galiza require.
O proxecto de lei de universidades proposto polo Goberno do PP nesta lexislatura, deseña
un sistema universitario galego subsidiario do súa contorna, nos apostamos por un SUG
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que teña un papel activo e definidor do país que queremos, atento e impulsor de novos
sectores emerxentes, por un SUG que conte cos recursos financeiros suficiente para desenvolver as súas funcións cos parámetros de calidade que a sociedade lle esixe, por un SUG
vertebrado e apoiado desde o goberno galego que sexa quen de transformar o coñecemento que crea en riqueza para o país.
Desde este perspectiva, os principios que sustentan a nosa proposta programática dirixida
ao Sistema Universitario Galego son:
• Recoñecemento do valor estratéxico da educación superior nas sociedades actuais, en
termos de civilización, cualificación do capital humano e adecuación ás demandas da
innovación tecnolóxica, no camiño das políticas públicas impulsadas pola esquerda europea no período recente. O coñecemento científico e a investigación, en calquera das súas
formas, básica ou aplicada, xeran tecnoloxía e transfórmanse en PIB, como demostran as
sociedades avanzadas. A iso aspiramos para Galicia.
• Novo modelo de Universidade pública no marco da chamada sociedade do coñecemento, enxergada no cambio social e tecnolóxico, atenta ás futuras demandas de ensino virtual
e á competencia das universidades corporativas. Compromiso global de defensa dunha
Universidade Pública de calidade, adaptada aos novos marcos pero tamén defendida das
novas tendencias privatizadoras.
• A Universidade como instrumento de formación e produción de coñecemento, tamén de
desenvolvemento e igualación social, garantindo a igualdade de oportunidades. Para
garantir o futuro estratéxico de Galicia, as universidades cumpren unha función inescusábel na construción nacional e nun desenvolvemento autocentrado. Resulta imprescindible
a definición de obxectivos e a planificación de futuro, centrada na necesaria converxencia
de calidade cos estándares europeos
• Por primeira vez desde a creación do SUG o marco non é expansivo senón restritivo e
cumpre unha rigorosa avaliación dos seus logros e resultados para definir o futuro da
universidade pública galega. Neste contexto formúlase a nova Lei de Universidade Galegas
que debe substituír á LOSUGA (1990)
Accións propostas:
1. Cooperar para competir. Ë imprescindible a cooperación entre as tres universidades
galegas para ser competitivos e competentes no entorno europeo e global da investigación e da educación superior. Un novo principio que permitirá superar a actual crise, e definirá as relacións coa Xunta de Galicia: cooperación en recursos de investigación, proxección exterior, cursos de verán, etc...
2. Pular polos recursos humanos. Pasado o tempo do investimento preferente en capital
físico é o momento de aproveitar os recursos humanos para facer render as instalacións e
centros establecidos nos últimos vinte anos, con programas específicos e acordos para
canalizar o investimentos.
3. Planificar novas tituacións (graos-mestrados-doutoramento). Faise imprescindible a
definición de criterios de ordenación e axuste para garantir a competencia dos novos
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títulos e garantir o seu futuro estratéxico e mesmo completar aqueles títulos que faltan no
SUG.
4. Crear a Universidade Aberta Galega, para atender as necesidades, potencialmente moi
amplas nun futuro próximo, de docencia superior a distancia. Esta nova institución debería
interaccionar e apoiarse nos recursos humanos e materiais das tres universidades públicas
galegas.
5. Dotar de financiamento suficiente e estable como primeiros criterios orzamentarios
globais no SUG, entendido como un investimento produtivo imprescindible para garantir a
competencia dos sistema.
6. Deseñar e dotar unha política de bolsas e servizos universitarios que atenda a criterios
axustados á realidade económica e social do noso país. Concedemos unha atención específica pola importancia que damos á Universidade como instrumento de igualación social e
a necesidade de garantir a igualdade de oportunidades no acceso á formación universitaria.
7. Crear a rede galega de centros de investigación e desenvolvemento (REGACINDE) como
instrumento para empregar con maior racionalidade e eficiencia a infraestrutura científica
e tecnolóxica existente en beneficio do desenvolvemento autocentrado. Dita rede debe
incluir os centros de investigación que dependen xa da Comunidade autónoma máis os
doutros organismos que deberían transferirse, facendo mixtos algúns centros e servizos
tecnolóxicos da universidades.
C. SERVIZOS SOCIAIS
Galicia é un pais cun dos maiores índices de avellentamento, de dispersión poboacional,
onde cerca dun 40% dos maiores reside en pequenas comunidades de non mais de 500
habitantes; cun saldo vexetativo moi negativo, e unha taxa de discapacidade alta. E obrigado reformular o modelo de política social que precisamos.
O Sistema Galego de Servizos Sociais que se quere desenvolver ten na igualdade de oportunidades o seu principio fundamental. Unha política de servizos sociais facilitadores dunha
convivencia social harmónica e xusta e como un piar fundamental para a cohesión social,
territorial e económica; sustentado na capacidade de autogoberno, no liderado dun
goberno comprometido, responsable e implicado en atallar as desigualdades sociais desde
a universalidade, e a corresponsabilidade pública e privada, desde a cooperación interinstitucional, a accesibilidade e a participación social.
Conscientes da crítica situación económica que atravesa o pais e sabedores de que os
servizos sociais constitúen tamén un sector motor na creación de emprego e desenvolvemento económico o modelo de servizos sociais debe potenciar programas estratéxicos de
cooperación que os convertan nun obxectivo común para o conxunto da sociedade
galega e garantan o exercicio dos dereitos humanos fundamentais.
EIXOS ESTRATÉXICOS
• Dimensión transversal, coordinación e axilidade na xestión
Só se pode avanzar na mellora da calidade de vida dos galegos e galegas desde a normalización social polo que o emprego, a saúde, a vivenda e a educación serán os piares nos
que afianzar as políticas sociais có fin último da promoción social da cidadanía e avanzar
PROGRAMA ELECTORAL
Eleccións galegas 2012

27

na redución dos niveis de pobreza e exclusión social. Desde a administración autonómica
poremos en funcionamento unha area de inmersión do social nas políticas públicas de
emprego, vivenda, sanidade e educación.
Compromiso por Galicia no goberno impulsará decididamente o desenvolvemento pleno
da Lei 13/2008 de 3 de decembro de servizos sociais de Galicia e deste xeito avanzará na
coordinación e na axilidade na xestión, polo que propón,
1. Crear a tarxeta social galega, de carácter universal e que acreditará ás persoas como
titulares no dereito de acceso aos servizos e avanzará na coordinación interinstitucional.
2. Crear a Axencia Galega de Servizos Sociais, entidade instrumental de dereito público,
para unha xestión áxil, eficaz e de calidade
3. Potenciar o Consorcio de servizos de Benestar como instrumento facilitador da xestión dos
servizos comunitarios específicos e de apoio aos concellos na xestión de centros de día e
outros servizos de apoio a persoas dependentes, seguindo os principios para o que foi creado.
• Potenciar a accion local como eixo vertebrador da rede de servizos sociais comunitarios
Debemos poñer o til nun maior desenvolvemento dos servizos sociais comunitarios,
entendendo que son os concellos desde onde se poden e deben achegar servizos e programas de apoio ás persoas máis vulnerables. Así, desde a Xunta de Galicia farase un reforzamento económico e técnico das políticas locais de servizos sociais, apostando pola
compactación de servizos e a xestión integrada como forma de optimizar recursos e achegar novos instrumentos que fagan uns servizos sociais sostibles.
• Traballar pola inclusión territorial
Como forma de evitar que a xente teña que abandonar as vilas, os pobos e lugares de Galicia onde reside para dispoñer dunha vida mellor.
• Financiamento suﬁciente
Para levar adiante o sistema de servizos sociais de Galicia, manterase có goberno do Estado
Español unha postura forte e firme de solicitude de recursos suficientes, esixindo unha
nova ferramenta financeira que supoña un avance e mellora do actual Plan Concertado,
establecendo novos parámetros e criterios.
Comprometémonos a situar as políticas sociais e de servizos sociais ao fronte das prioridades de gasto no pais, có obxectivo de reforzar as políticas públicas que melloren a situación
da cidadanía de Galicia. Consideramos que os servizos sociais son un investimento estratéxico que require dun crecemento sostido. Así, seguindo as directrices da Lei 13/ 2008 de
servizos sociais, comprometémonos a destinar un 7% do orzamento propio da Xunta ao
desenvolvemento dos servizos sociais en Galicia. Este esforzo financeiro debe ir acompañado da eliminación de duplicidades no planeamento e xestión de servizos e programas e
a busca da complementariedade e cooperación. Camiñarase coa iniciativa social e privada
no afianzamento de liñas de acción que permitan avanzar ao conxunto da cidadanía cara a
maiores cotas de benestar.
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Compromiso por Galicia presentará un sistema de financiamento ás corporacións locais
para o desenvolvemento dos servizos sociais da súa competencia que permita aos concellos planificar e organizar servizos en función da tipoloxía de area social a que pertenzan e
que primará o desenvolvemento de fórmulas áxiles de xestión pública, de economía social
e de empresas de inserción. Apostaremos por:
• Estabilidade e mellora dos equipos técnicos e apoio a interdisciplinariedade e a especialización.
• Plan de dotación de equipamentos de servizos sociais territoriais, en función da tipoloxía
de area de cada concello.
• Plans especiais de dinamización do medio rural, que promovan a incorporación de
persoas en desemprego ao mundo laboral a través do coidado de persoas dependentes e
accións de desenvolvemento medioambiental, co mantemento de servizos básicos educativos, sanitarios.
• Potenciación rede de transporte social co obxectivo de reducir o desequilibrio no acceso
aos servizos sociais das persoas residentes no medio rural galego
• Establecemento dunha liña de axudas de emerxencia para reducir situacións de infravivenda rural cara a dignificar a vida das persoas que habitan os territorios en declive sociodemográfico.
AREAS DE ACCION
Os servizos sociais de Galicia estarán orientados ás persoas, serán a malla que sosterá ás
familias antes situacións de vulnerabilidade e crise persoal e deberán converterse no apoio
ás familias no coidado dos seus membros, polo tanto os servizos sociais estruturaranse nas
seguintes areas:
Apoio ás familias: Nesta area e dada a grave situación que atravesa Galicia en relación aos
índices de natalidade, consideramos que so desde unha perspectiva de crear condicións de
benestar para as familias se poderá mellorar esta realidade.
Inclusión social: Servizos orientados a incorporación social, rehabilitación, formación,
inserción social e laboral. Centraremos en dar continuidade ao Plan de Inclusión Social de
Galicia a través dun programa compactado, (Servizos sociais/ emprego/
sanidade/Igualdade) como ferramenta de Loita contra a pobreza e a exclusión social, a
través do potenciamento e reforzamento da rede Galega de Loita contra a Pobreza e co
apoio decidido á Iniciativa social sen ánimo de lucro e ao sector empresarial.
1. Reformar a Renda de Integración Social de Galiza (RISGA). Reformulación dos equipos de
inclusión reforzando o seu papel de apoio aos proxectos de inserción e facilitando a súa
incorporación ás estruturas de xestión dos servizos sociais comunitarios.
2. Mellorar as pensións non contributivas
3. Apoiar á Creación de Centros de Inclusión Social nas sete grandes cidades, onde se
ubicarán equipos profesionais de intervención social.
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4. Desenvolver un programa especial para persoas sen fogar con enfermidade mental.
5. Implicarse na creación e impulso de fórmulas de economía social e empresas de inserción e transición.
6. Fomentar a formación con compromiso de contratación e a responsabilidade social
coorporativa
7. Promover as cláusulas sociais nas contratacións públicas.
Atención de persoas con déficits de autonomía persoal con prioridade ao mantemento no
fogar e a normalización social.
Nos últimos catro anos asistimos ao desmantelamento do contido na Lei 39/2006 de autonomía persoal, retrasos nas valoracións, déficits de recursos e retrasos na atención e que
teñen o seu punto álxido no desenvolvemento do Decreto-lei 20/2012 de medidas para
garantir a estabilidade orzamentaria e onde se modifican os criterios de financiamento,
suspéndense as prestacións económicas para o coidado de dependentes no entorno,
redúcense as existentes nun 15% e suprímese o financiamento dos convenios especiais
para coidadores, ademais de desmantelar a maioría dos servizos e recursos do catálogo.
Partindo de que Galicia ten competencias exclusivas en materia de servizos sociais:
1. Esixir o financiamento suficiente para o desenvolvemento da lei que deberá achegarse ao
10% do orzamento destinado ao conxunto das comunidades autónomas, avanzando así no
cumprimento da débeda histórica do estado español con Galicia no eido dos servizos sociais.
2. Establecer para a atención das persoas dependentes en situación de urxencia social,
unha primeira valoración médico-social suficiente para a entrada no sistema, sendo válida
a realizada polos servizos públicos de saúde e os servizos sociais comunitarios.
3. Potenciar todos os servizos de apoio no fogar fronte a institucionalización, co reforzamento da rede de coidadores informais e coidadores ocasionais, devolvendo aos concellos
a competencia total no desenvolvemento dos servizos de proximidade.
4. Recuperar as axudas económicas para persoas dependentes coa finalidade de que
poidan dispor de axuda para a eliminación de barreiras no fogar, adquisición de axudas
técnicas
Galicia atravesa por unha das maiores taxas de avellentamento, compre facilitar que as
persoas maiores se manteñan no seu domicilio, mellorar a situación de soidade, posibilitar
a súa participación social, achegar recursos e servizos a todos os concellos e recuperar
para a sociedade o valor da experiencia e do potencial que atesoiran as persoas maiores.
Por isto traballarase en catro grandes liñas estratéxicas
1. Avanzar na promoción de saúde das persoas maiores a través da prevención, o avellentamento activo, a dinamización e a participación social.
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2. Impulsar os programas de mantemento das persoas maiores no seu contorno social,
para acadar este obxectivo ampliarase a cobertura de servizos de proximidade (atención
diúrna, axuda no Fogar, lavandería, reparacións a domicilio, comida na casa e transporte)
así como o acollemento familiar para persoas maiores.
3. Crear unha liña de axudas económicas para acceso a vivenda en aluguer específica que facilite a convivencia informal de persoas maiores, mediante un programa de vivenda compartida
4. Potenciar a atención especializada a través de servizos sociais específicos, prevención de
demencias, atención a enfermos de Alzheimer, Parkinson e outras enfermidades dexenerativas desde centros ambulatorios e diúrnos.
5. Desenvolvemento de servizos especializados. Situar o número de prazas residenciais no
nivel e tipoloxía de atención axeitado, deste xeito primarase a construción de pequenos
centros en réxime familiar nas pequenas vilas de Galicia, deixando os grandes centros para
as grandes cidades.
6. Recuperar o control público na atención nos centros residenciais e abrilos á comunidade
con modalidades asistenciais válidas, como as estancias temporais a atención nocturna e a
atención no domicilio a través de servizos tecnolóxicos de fisioterapia, terapia ocupacional, etc.
No que atinxe á atención das persoas con discapacidades, desde CxG traballarase en 4
grandes liñas de acción
1. Traballar pola normalización social das persoas con discapacidade e a sensibilización á
cidadanía sobre os dereitos das persoas con discapacidade. Dispor dunha vida independente
supón o acceso a un emprego digno, a unha vivenda accesible e a participación na vida
pública e privada. Deste xeito, incentivarase o emprego para persoas con discapacidade nas
empresas a través de axudas que repercutan no conxunto dos traballadores desas empresas.
2. Avanzar na accesibilidade universal e na participación social, Garantir o dereito das
persoas con discapacidade a non discriminación e a comunicación, a saúde, a atención
temperá, a educación, a asociarse n función dos seus intereses e a dispor de tempo de lecer.
3. Procurar a protección das persoas con discapacidade en situación de vulnerabilidade.
Reenfocar o papel e funcionamento da FUNGA e crear o programa de titores comunitarios.
4. Dispoñer de recursos especializados para persoas con discapacidade intelectual, dano
cerebral e outras discapacidades.
Traballar pola Infancia como un ben público. Desde CxG acreditamos na incondicionalidade dos dereitos da infancia e entendemos a atención á infancia como un eixo básico onde
a prevención se converte no instrumento básico da intervención. CxG quere procurar o bo
trato a infancia avanzando na implantación plena do rexistro unificado de maltrato infantil,
dotando de recursos de prevención aos concellos para diminuír o absentismo escolar,
reducindo o internamento de menores en Centros de protección posibilitando o acollemento familiar e a normalización das situacións de vida dos nenos e nenas, evitando a xudicialización dos e das menores avanzando na mediación xudicial para a conciliación e resolución de conflitos con menores e potenciando os recursos e equipamentos específicos
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que posibiliten unha atención axeitada aos menores con necesidades educativas especiais.
1. Crear a rede galega de vilas amigas da infancia, promovendo servizos e programas facilitadores da crianza dos mais pequenos, comedores, parques, ludotecas, actividades.
2. Crear un servizo de apoio a infancia con necesidades especiais. Problemas de integración social e escolar ou en risco de pobreza e exclusión social ou en situación ou risco de
exclusión como un proceso de apoio ás familias para dispor de recursos que lles faciliten
a crianza dos fillos e fillas.
3. Reeditar o Observatorio Galego da Infancia, promovendo a análise das problemáticas
emerxentes, estudos e investigacións en materia de infancia así como a participación de
todos os axentes que desenvolven as políticas de infancia en Galicia
Outras medidas
1. Continuar na mellora dos centros e casas da familia para unha mellor redistribucción das
prazas e unha atención de calidade á infancia
2. Desenvolver un Programa compactado de menores con adiccións ás novas tecnoloxías.
Servizos sociais/ saúde mental.
3. Desenvolver as infraestruturas e posta en marcha de Centros para a coordinación da
intervención e execución de medidas en medio aberto.
4. Crear de talleres produtivos nos centros de reeducación.
5. Dotar unha bolsa de pisos para a reeducación de menores en grupos de convivencia.
Minorías étnicas, inmigración e emigración de retorno. Cumpre desenvolver accións que
permitan a redución das eivas existentes en vivenda, saúde, educación, e o emprego, en
comparación coa poboación xeral, respectándose a súa cultura, valores e tradicións:
1. Acordar formas de promoción do acceso á vivenda normalizada, e mesmo o establecemento de barrios de transición, cando sexan adecuados, contando cos medios humanos e
técnico necesarios para a integración social e laboral co obxectivo de reducir o chabolismo e calquera forma de exclusión social.
2. Desenvolver campañas de sensibilización sobre as minorías étnicas, nomeadamente da
comunidade xitana, favorecendo unha imaxe non estereotipada e máis positiva.
3. Promover programas de preparación para o emprego, formación, cara a consecución de
habilidades sociais e competencias persoais que lle lo faciliten.
4. Desenvolver un programa de atención as persoas inmigrantes no seu proceso de acollida,
integración e participación na vida da comunidade. Contarase para elo coa participación de
membros da comunidade inmigrante, no deseño de programas que permitan dita integración.
5. Implantar o programa ACHEGATE, como espazo de información, asesoramento xurídico,
social e laboral
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D. IGUALDADE
Son moitos os avances realizados nas últimos décadas, nomeadamente no marco da política de igualdade de oportunidades plasmada nunha avanzada lexislación estatal e autonómica, xeral e sectorial, así como nos diversos plans de igualdade estatais e autonómicos.
Porén, é preciso afianzar estes logros fortalecendo a transversalidade na acción, facendo
máis eficaces os programas e plans e creando un órgano que impulse verdadeiramente
este avance, que analice, coordine, propoña e contribúa verdadeiramente a soster e avanzar no logro da igualdade real que os datos revelan aínda lonxe. Temos que superar atrancos que culturais que impiden alcanzar unha sociedade que trate e a homes e mulleres sen
discriminación. Nun plano estrutural estamos en momentos de involución e as mulleres
están de facto a perder posicións xa gañadas e incluso en risco de perder dereitos.
As mulleres están a sufrir máis intensamente as consecuencias da crise económica e están
xa a cargar as consecuencias que isto ten tanto no ámbito laboral (desemprego, diminución
de salario, maior precariedade) como na sobrecarga de traballo doméstico que ten que ver
cos recortes nas políticas de benestar social pero tamén na sanidade ou na educación.
De aí que se deba impulsar a política de igualdade de xeito transversal, incorporando a análise
do xénero en todos os ámbitos de acción (saúde, educación, cultura, economía, traballo, xustiza, benestar, ...), combinando diversidade de estratexias, tanto as de igualdade de oportunidades
e as de acción positiva dirixidas especificamente ás mulleres, como outras estratexias que
operan a máis longo prazo desmontando os estereotipos e atrancos culturais que están detrás
das discriminacións e das barreiras moitas veces ocultas e sutís. Este tipo de acción política
fundamentalmente sensibilizadora debe ir dirixida ao conxunto da sociedade, pois o seu obxectivo é desmontar as resistencias ao cambio, sábese que aínda é preciso formar para a igualdade
tanto nas etapas iniciais como no desenvolvemento profesional. Ademais débense impulsar
políticas como a conciliación ou a distribución equilibrada de responsabilidades e de cargas,
promover na sociedade as boas prácticas a prol da igualdade, liñas que hoxe están en perigo
debido á crise pero que ata o de agora formaron parte de políticas de creación de emprego.
A igualdade debe ser parte esencial do novo modelo de desenvolvemento social e económico do país baseado na innovación, na creatividade e no coñecemento. Temos por diante
un gran reto que consiste nun profundo cambio cultural e estrutural, as liñas de acción
concreta para o programa electoral están en coherencia con esta análise. Todos os ámbitos, instancias e procesos de acción política debe ser sensibles ao xénero, polo que nos
comprometemos a facer políticas transversais
De xeito transversal ou horizontal en toda a nosa acción política propoñemos:
1. Desenvolvemento do principio de igualdade no marco normativo fundamental da
Comunidade autónoma, nomeadamente no novo estatuto.
2. Continuar avanzando na mellora do marco normativo que dea garantía ao exercicio real
do principio de igualdade pasmado na lexislación actual así como naquelas competencias
que se consigan acadar.
3. Promover accións planificadas a prol da igualdade nos diferentes ámbitos de acción das
políticas públicas que permitan acadar o equilibrio na presenza de homes e mulleres, equiPROGRAMA ELECTORAL
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librio na participación, na visibilidade, a atención á especificidade, igualdade no acceso e
no trato, e a eliminación de estereotipos: educación, sanidade, benestar, cultura, deporte,
mocidade e de maiores, no territorio, na economía ou no emprego.
4. Creación da Unidade para a igualdade como órgano dependente da presidencia da
Xunta de Galicia coa función de efectivizasa a acción política transversal, coordinar as políticas de igualdade en todos os ámbitos e niveis, impedindo o solapamento e a duplicidade,
fomentar a investigación, elaborar ferramentas que permitan mellorar a eficacia e a eficiencia na aplicación das políticas de igualdade en todos os niveis da administración autonómica, e a participación da sociedade nos procesos de debate.
5. Elaboración e difusión para o debate social dun Informe periódico sobre a situación das
mulleres e homes en Galicia que contemple o acceso aos bens, recursos e subministros, a
igualdade de oportunidades e de trato, e o seguimento do cumprimento da lexislación e
dos plans de igualdade, para o que é preciso contar cun sistema de recollida de datos que
contemple as variables relacionadas co xénero.
6. Avanzar nas propostas que permitan elaborar os orzamentos públicos con sensibilidade ao
xénero, de modo que conteñan un informe de impacto que permitiría ter en conta as necesidades específicas de homes e mulleres e o impacto diferenciado das políticas públicas.
Consideramos necesario inscribir a acción política no marco europeo (Estratexia para a
igualdade entre mulleres e homes 2010-2015), desenvolvendo accións sectoriais inscritas
nos obxectivos de acadar a independencia económica das mulleres, a igualdade na toma
de decisións e na ocupación do poder, e en acadar a dignidade e integridade física e a fin
da violencia sexista:
• Independencia económica das mulleres:
1. Apoiar ás iniciativas de traballo autónomo e iniciativa empresarial, especialmente en sectores innovadores.
2. Fomentar a empregabilidade das mulleres a través da capacitación, a orientación e o
impulso de sectores que facilitan este obxectivo.
3. Aplicar medidas que contribúan a diminuír a temporalidade e a precariedade laboral máis
acusada no caso das mulleres.
4. Avaliar e facer seguimento da aplicación da lexislación en igualdade no traballo, nomeadamente no referente á transparencia nas retribucións, á igualdade salarial e á mellora das
condicións de traballo.
5. Avaliar a aplicación da lexislación relacionada cos permisos parentais e familiares.
6. Actuar para diminuír a exclusión social e frear a feminización da pobreza.
• Igualdade na toma de decisións e empoderamento das mulleres:
1. Fomentar a participación máis activa e decisiva das mulleres na política, nas empresas, na
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acción sindical e nas organizacións en xeral; nomeadamente de medidas que permitan a
súa incorporación aos postos considerados de maior responsabilidade de decisión
2. Fomentar a participación equilibrada de mulleres e homes en todas as instancias de
debate, estudo, negociación e decisión
• Dignidade, integridade e ﬁn da violencia sexista
1. Avanzar na senda da abordaxe integral do problema da violencia sexista, na prevención e
na atención así como dotar de maiores e de diferentes recursos que permitan eliminar esta
lacra social.
2. Avanzar na liberdade persoal e na autonomía sexual, o que en primeiro lugar implica que
sexan as propias mulleres as que controlen a súa sexualidade e a reprodución
E.VIVENDA
A Constitución española de 1978 regula o dereito a gozar dunha vivenda digna e
adecuada,dispoñendo que os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e as
normas pertinentes para exercitar ese dereito pola cidadanía. A Comunidade Autónoma de
Galicia dispón de competencias exclusivas para deseñar e executar unha política propia de
vivenda segundo o seu Estatuto de Autonomía no artigo 27.3 . Nestes tempos a crise do
boom inmobiliario esta danando enormemente as persoas en situación de paro, exclusión
social, mocidade, mulleres etc...danando a súa vida pola exclusión de dispor dunha vivenda.
Asemade a rehabilitación do patrimonio construído deixou de ser unha actuación publica
de vivenda prioritaria nos plans da Xunta de Galicia, perdendo a comunidade autónoma o
papel de liderado en cantidade e calidade de vivenda rehabilitada, papel que exerceu até o
ano 2009. A consecuencia reviste especial gravidade, xa que en Galicia están a metade dos
núcleos do Estado e asemade arredor de 30.000 aínda teñen vivendas habitadas.
Compre pois desde o goberno recuperar liderado e permitirlle a poboación e exercicio do
dereito a unha vivenda digna
Propostas:
1. Crear un fondo social de vivenda.
2. Conveniar coas administracións locais a xestión do plan de vivenda, pondo como eixo
prioritario a rehabilitación da vivenda construída, tanto en núcleos rurais e costeiros como
en vilas e cidades, con criterios de conservación, innovación, aforro enerxético, mellora da
habitabilidade, renovazón dos espazos públicos e común.
3. Xestionar a mellora da accesibilidade.
4. Habilitar medidas xunto ás Consellerías competentes en industria, medio ambiente e
medio rural de novos sistemas enerxéticos, primando o uso de enerxías renovábeis, especialmente biomasa, como sistema de innovación e conservación do monte.
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5. Dotar aos concellos de persoal técnico cualificado que permita as actuacións de rehabilitación con eficacia, calidade, e rapidez, favorecendo así a xeración de emprego para xente
moza formada.
6. Crear dunha oferta de vivenda e alugueiro para xente moza, familias monomarentais,
mulleres vítimas de violencia, persoas con mobilidade laboral, persoas en risco de exclusión social, etc., previa negociación con entidades financeiras e outras que dispoñen dun
numeroso parque de vivendas sen uso, para así darlle saída a construción legal e con licenza de 1ª ocupación, e poder dispor de vivendas a prezo xusto e acaído.
7. Dispor de vivendas en condicións de accesibilidade para as persoas con mobilidade reducida, en réxime de alugueiro, garantíndolle o dereito a unha vida autónoma e independente.
8. Realizar unha oferta de vivenda en alugueiro, en base o programa de rehabilitación de
vivenda en núcleos e vilas para favorecer o reequilibrio territorial, a iniciativa emprendedora
e novas actividades e remuda xeracional no territorio galego da costa e o interior.
9. Mediar e negociar coa Banca nos casos de desafiuzamento por impago da hipoteca por
razóns de paro, enfermidade, o deterioro da situación económica persoal ou familiar, para
que a vivenda poida usarse en réxime de alugueiro con carencia polo propietario ou propietaria da mesma.
10. Fomentar o uso da madeira como material prioritario nas actuacións de vivenda, para a
posta en valor do monte, do sector e industria galegas e da pegada ecolóxica no territorio.
11. Poñer en marcha unha comisión social e técnica de seguimento e supervisión das
actuacións en materia de vivenda, para favorecer a participación democrática, a transparencia e a eficacia deste dereito fundamental, hoxe motivo prioritario na crise, fonte de
especulación e corrupción e de dano irreversible no territorio e asemade de ruína, dor e
sufrimento xunto con exclusión social de moitas persoas.
F. ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTE
O obxectivo que nos marcamos é estender socialmente a práctica do deporte como parte
esencial da socialización e a promoción dunha vida saudable. A importancia que xa ten
adquirida a práctica deportiva en Galicia, e o momento de crise actual, esixen unha maior
coordinación entre todos os axentes implicados co fin de rendibilizar ao máximo os recursos existentes e criterios transparentes de priorización dos investimentos que se realicen
por parte da administración. Queremos unha Galicia dinámica e saudable e consideramos
o deporte un medio efectivo.
As prioridades en política deportiva que propón Compromiso terá en conta os seguintes
principios básicos como guía para as súas acción de goberno
• Como goberno debemos centrarnos en impulsar unha práctica deportiva educativa e
participativa.
• Apostamos pola participación antes que polo competitividade, polo que a práctica do deporte é unha opción que debemos por ao alcance de todos os colectivos sociais e todas as idades
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• Consideramos de interese a promoción de todos os deportes que co tempo os homes e
mulleres foron creando, polo que debemos impulsar un deporte plural en Galicia. Porén,
adquiren especial importancia os deportes que xurdiron e están arraigados no noso Pais.
Propostas
• Promoción do deporte de base e saudable
1. Fomentar o deporte de base a través de:
• Creación dunha Rede Mancomunada para o Impulso do deporte en idade escolar
no rural.
• Acción conxunta coas asociacións e federacións deportivas para promover a práctica deportiva das mozas.
2. Poñer en marcha un acordo de colaboración coas entidades deportivas e Concellos para
permitir o acceso gratuíto ás instalacións deportivas e aos cursos que alí se imparten ás
persoas desempregadas.
3. Fomentar a coordinación dos servizos de saúde galegos cos centros de promoción da actividade física saudable, con especial atención ás persoas con déficits de autonomía persoal.
4. Colaborar na achega de programas de actividade física e deportiva ao conxunto da
comunidade universitaria, estudantado, persoal de administración e servizos, como do
persoal docente e investigador.
5. Crear o Observatorio Galego de Actividade Física para Saúde.
6. Fomentar o asociacionismo deportivo nas entidades que traballan na promoción de
exercicio fora do ámbito federativo-competitivo.
7. Apostar decididamente polas seleccións galegas, estendéndoas a maior número de
deportes e categorías posíbeis.
• Mellora na xestión deportiva e política de axudas
1. Incrementar a colaboración na xestión pública entre as Administracións e o terceiro
sector sen ánimo de lucro(clubs, asociación, federacións)
2. Elaborar, en colaboración coas federacións, dun regulamento marco de funcionamento
co obxectivo de coordinar e homoxeneizar procedementos e modos de actuación.
3. Reformular das función da Fundación Deporte Galego
4. Crear o Consello Galego de Axudas ao deporte. Na súa política de axuda deberá ter en conta:
o A promoción nas entidades federadas de base de valores como a igualdade, o
benestar, a saúde e a non violencia, valorando as acción destes nestes eidos na
concesión de subvencións.
o Adecuación da concesión das axudas e a súa xustificación por parte das entidades
deportivas consonte ás tempadas deportivas
o Axudas específicas ás entidades deportivas para a organización de eventos deportivos.
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o Elaboración e publicación dun baremo conxunto para o reparto de fondos entre as
distintas entidades, con criterios obxectivos.
oLiña específica de axudas para os clubs e deportistas galegos/as que acaden logros
a nivel español e internacional.
5. Aplicar criterios transparentes e obxectivos nos patrocinios dos clubs de elite, vencellándoos á promoción exterior da imaxe de Galiza, o uso da lingua galega e a promoción de
valores como a igualdade e as boas prácticas deportivas.
6. Demandar ás administracións públicas que apliquen a mesma rigurosidade na esixencia
do cumprimento das obrigas fiscais e pago de débedas contraídas ás sociedades anónimas
deportivas que as demais empresas ou institucións.
• Formación e investigación
1. Crear un plan de Formación para os xestores das entidades deportivas do deporte base.
2. Implantar un plan de formación de técnicos prescriptores de Actividade Física para a Saúde.
3. Impulsar a investigación nas Universidades Galegas de CC. da Actividade Física e o
Deporte en colaboración coas Administracións e Empresas do sector
4. Crear partenados para o desenvolvemento tecnolóxico ao servizo da promoción de
exercicio físico e deporte
5. Crear un Rexistro Público de Profesionais de CC. da Actividade Física e o Deporte, que
permita regular o exercicio profesional no sector en base aos “standares” Europeos.
• Infraestruturas
1. Creación dun plano director de instalación deportivas avaliando as necesidades dos
distintos concellos, e sinatura de convenios con outras administracións públicas para
garantir a práctica do deporte da cidadanía de toda Galiza.
• Deporte de competición
1. Establecer acordos cos medios de comunicación xerais e especializados para a difusión
e divulgación das competicións femininas.
2. Impulsar un Plan de creación de Centros de Especialización na Tecnificación Deportiva
(CETD) no país, garantindo a maior representación de modalidades deportivas en Galicia.
3. Crear o primeiro Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) hiperespecializado na Discapacidade.
• Deporte e xogos tradicionais galegos
1. Fomentar os deportes tradicionais galegos nas escolas e asociacións coa dotación de
material deportivo e técnico para a súa práctica nos centros educativos, asociacións culturais, deportivas e sociais para a execución dun programa de acción global de coñecemento
e práctica regulada e regular dos nosos deportes nacionais
PROGRAMA ELECTORAL
Eleccións galegas 2012

38

2. Impulsar unha estrutura federativa para os mesmos e posta en marcha de Ligas Nacionais.
• O deporte como sector emerxente
1. Fomentar o deporte como alternativa turística no noso país, a través da práctica de BTT,
rafting etc…
2. Impulsar o Clúster de Empresas Deportivas que teña entre os seus principios reitores a
promoción do exercicio físico saudable nas diferentes franxas de idade.
3. Fomentar os eventos deportivos de deporte base de carácter internacional, como alternativa de promoción do noso país e do turismo deportivo.
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4.
COMPROMISO
COA INNOVACIÓN
E O COÑECEMENTO
PARA A CREACIÓN
DE EMPREGO
E O DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE
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4. COMPROMISO COA INNOVACIÓN E O COÑECEMENTO PARA A
CREACIÓN DE EMPREGO E O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
A crise actual non é unha crise cíclica máis do capitalismo, senón que estamos diante da
crise do modelo de crecemento e regulación imperante nas últimas décadas. A súa orixe
reside na falla de regulación do sector financeiro así como do escoramento do equilibrio
entre o poder económico e os poderes públicos cara o primeiro. A isto hai que sumarlle os
erros no proceso de construción do sistema monetario europeo, que dificultan a saída da
crise dos países con economías máis febles da Unión Europea. Lamentablemente as políticas económicas que se están a seguir na actualidade, ditadas polos gobernos conservadores europeos, seguen un camiño equivocado e só inciden nos erros cometidos. A austeridade por si soa non resolve senón que empeora a situación económica, tal e como podemos comprobar día tras día.
Compromiso por Galicia aposta por mudar o actual xeito de regular a economía e entende
que os poderes públicos deben ter un papel fundamental, facendo uso das funcións clásicas
de estabilización, redistribución e provisión de servizos públicos. Do mesmo xeito, entende
que se debe mudar a orientación nas políticas económicas da Unión Europea e, canto antes,
avanzar cara un sistema de gobernanza política-económica máis sólido, onde os vellos
Estados-Nacións cedan soberanía a institucións europeas plenamente democráticas.
A nivel galego, a Xunta de Galicia debe utilizar todas as súas capacidades e os seus recursos
para reverter a actual situación e que a nosa economía comece a crear emprego. Para iso
faise necesario mudar as bases do noso modelo de desenvolvemento económico apostando polo coñecemento, a innovación e o emprendemento. Un modelo respectuoso co
medio ambiente e os dereitos dos traballadores e traballadoras, capaz de xerar emprego de
calidade e recursos para soster o Estado de Benestar.
A. FACENDA E POLÍTICA FISCAL
Galicia conta con competencias en materia fiscal moi limitadas. Por esa razón, Compromiso por Galicia aposta en primeiro lugar por dotar de maior capacidade financeira e tributaria á Xunta de Galicia, sen menoscabo da necesaria harmonización fiscal co resto do
Estado e da Unión Europea, así como da existencia de potentes mecanismos de solidariedade interrexional neses dous ámbitos. En calquera caso, a capacidade normativa actual
sobre algúns tributos e a capacidade de investimento da Xunta de Galicia fan posible desenvolver medidas que, se ben teñen un alcance limitado, é necesario activar diante da
grave situación económica que estamos a vivir.
Medidas en materia de Facenda:
1. Creación dunha auténtica Axencia Tributaria Galega, que aglutine a xestión, liquidación,
recadación e inspección dos tributos propios, cedidos e compartidos pola Xunta de Galicia.
Servirá ademais para artellar un novo modelo de fiscalidade máis equitativo, eficiente e que
incentive o dinamismo económico.
2. Aposta por medidas que introduzan no modelo de financiamento autonómico unha
maior corresponsabilidade fiscal. Nomeadamente, o Goberno de Galicia deberá apoiar non
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só a cesión dunha maior proporción dos impostos, senón tamén o incremento da capacidade normativa sobre fiscalidade e a recadación directa por parte de cada administración
en función das súas determinadas competencias de gasto.
3. Aposta, no medio prazo, por un modelo de financiamento baseado nun Concerto Económico co Estado, polo cal a nosa Facenda sexa responsable dos seus ingresos, recadando
todos os ingresos tributarios no noso territorio e simplificando os mecanismos de nivelación territorial existentes nunha única transferencia.
4. Mellora do control e a fiscalización transparente das contas públicas, fornecendo ao
Consello de Contas de recursos financeiros, informáticos, de persoal e de competencias
para capacitalo na auditoría completa, pública e regular das contas dos diferentes niveis da
administración pública galega, así como das empresas públicas que dela dependen.
Medidas en materia de Política Fiscal:
1. Incremento dos tipos marxinais do IRPF no tramo autonómico para as rendas máis altas.
2. Desenvolvemento dun “Plan de Imposición Fiscal Verde” que sirva para coordinar todas
as figuras tributarias xa existentes e recolla outra novas.
3. Eliminación de taxas e outros tributos de titularidade autonómica para as empresas de
nova creación.
4. Lanzamento dun “Plan de Investimento Verde” dirixido á creación de emprego e a impulsar as enerxías limpas, que conteña un ambicioso plan de aforro de enerxético, con incidencia inmediata na infraestrutura pública. Investiremos 200 millóns de euros neste plan
nos 4 anos de lexislatura.
B. INNOVACION, COÑECEMENTO E EMPRENDEMENTO PARA IMPULSAR UN NOVO
MODELO PRODUTIVO
A situación que estamos a vivir na actualidade responde en grande medida ao modelo de
crecemento seguido nos últimos anos que pivotou en exceso no sector inmobiliario e da
construción, grazas a afluencia de crédito barato e descontrolado. Por iso é necesario
mudar ese modelo incorporando novos factores de competitividade, en particular o coñecemento, a innovación e a creatividade deben ser os piares nos que se sustente a economía galega do futuro. Por esas razóns, Compromiso aposta por:
• Valorizar económica e socialmente o noso capital humano, o mellor preparado na historia de Galicia.
• Fomentar o espírito emprendedor e a creatividade na nosa economía.
• Favorecer a conectividade, a conexión do coñecemento e a súa posta en valor orientada
aos resultados.
• Poñer a investigación ao servizo da sociedade
Medidas:
1. Creación do Consello Galego de Ciencia e Innovación (CGCI) (reconfigurando a actual
CICETGA) como órgano responsable da orientación estratéxica da política de ciencia,
tecnoloxía e innovación, con carácter interdepartamental e coa incorporación dos representantes dos axentes do ámbito empresarial, científico e tecnolóxico.
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2. Creación da Axencia Galega de Ciencia e Innovación (AGACI) (reconvertendo a actual
Axencia Galega de Innovación) como órgano de Planificación e xestión. Responsable do
despregue das políticas de ciencia, tecnoloxía, innovación e emprendemento, segundo as
apostas estratéxicas de acordo ás orientacións establecidas no CGCI.
3. Incremento do esforzo global da administración en materia de ciencia, tecnoloxía e
innovación.
4. Dotación dun Fondo Estratéxico de Innovación xestionado de forma centralizada e
constituído como o mecanismo de financiamento principal no apoio ás apostas estratéxicas do país. Este Fondo incorporará os recursos Europeos atribuídos á Galicia, corrixindo
as eivas centralistas do actual Fondo Tecnolóxico.
5. Prioridade absoluta do investimento en capital humano fronte ao investimento en capital físico.
6. Implicar ás empresas como actores principais cun maior compromiso do “privado”no
financiamento da I+D.
7. Novas fórmulas creto e/ou participación xunto cos mecanismos tradicionais.
8. Orientación das fontes de financiamento segundo o tipo de axente e o tipo de investigación realizada.
9. Incremento da captación de recursos do exterior mediante unha unidade de apoio para
a presentación de proxectos ao Programa Cadro da Comisión Europea.
10. Atracción do investimento en I+D das empresas estranxeiras nas plantas produtivas galegas.
11. Captación de fondos de investimento e/ou capital risco privados.
12. Constitución dentro da AGACI dunha unidade de apoio ao emprendemento en coordinación coas unidades de apoio ao emprendemento do sistema universitario galego.
13. Eliminación de duplicidades no sistema de apoio á innovación. O IGAPE non terá competencias neste ámbito.
14. Elaboración do mapa de infraestruturas e servizos científicos e tecnolóxicos para a
comunidade científica, na que deberían recollerse todas aquelas actuacións impulsadas
con participación de fondos públicos galegos xa existentes e as previsións para os vindeiros
10 anos.
15. Consolidación e redimensionamento dos centros tecnolóxicos existentes como ámbito
de cooperación privada para o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación potenciando
a súa capacidade de captación de recursos humanos especializados.
Unha administración máis áxil ao servizo da creación de emprego e do emprendemento
A administración deben ser áxil no referido aos trámites necesarios para crear empresas ou
outorgar licencias e permisos de apertura e expansión de negocios. Por iso apostamos por:
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1. Dedución do 100% da cota autonómica, nos impostos con cesións normativas, e redución ou eliminación, segundo o caso, das taxas e prezos públicos para empresas de nova
creación e autoempregados durante primeiro anos da súa actividade.
2. Castigar a morosidade de empresas e institucións, creando un réxime sancionador forte,
dentro das competencias da Xunta de Galicia, contra as empresas e institucións que non
cumpran os prazos establecidos na Lei de Morosidade.
3. Axilizar as xestións burocráticas, limitando o número de autorizacións e licencias administrativas previas necesarias, restrinxíndoas a procedementos que invadan o interese público,
como o medio ambiente, a orde pública ou a seguridade cidadá, e substituílas por outros
procedementos, como a declaración responsable ou as comunicacións previas, cando fose
posible. Introdución do silencio positivo das administracións na concesión de licencias.
4. Posta en marcha da xanela única do emprendedor, lugar no que facer todas as xestións
necesarias ante as diferentes administracións para a posta en marcha dunha empresa, facilitando a intendencia administrativa previa ao inicio de actividade dunha empresa.
5. Procurar un consenso cos diferentes axentes implicados entorno á regulación axeitada
dos horarios comerciais.
O plano estratéxico da mocidade emprendedora (PEME)
A taxa de paro entre a xente nova acada niveis alarmantes, polo que se precisan políticas
públicas de reactivación da actividade económica e máis concretamente no ámbito da
mocidade. Cómpre apostar por unha sociedade creativa, emprendedora e traballadora,
posibilitando á mocidade a súa inserción no tecido produtivo galego como actores principais e non nunha posición subsidiaria. Por esa razón Compromiso aposta por lanzar un
plano específico de apoio aos emprendedores novos.
Medidas:
1. Axuda directa de 6.000 € para a creación de empresas por parte dos menores de 35 anos
para crear a súa empresa.
2. 2.000 € por cada emprego creado no primeiro ano de vida da emprsa.
3. Prioridade daqueles sectores máis intensivos en coñecemento, nomeadamente os
vinculados cos TIC e coas industrias creativas e culturais.
4. Asesoramento en materia de creación e xestión empresarial para os novos emprendedores aproveitando as unidades existentes no Sistema Universitario Galego e baixo a coordinación da Axencia Galega de Ciencia e Innovación.
5. Investimento de 70 millóns de euros durante o período 2013-2015 como plan de choque
para fomentar o emprego xuvenil.
C. MELLORA DO FINANCIAMENTO PARA PEMES E AUTÓNOMOS
A falla de crédito e as duras condicións establecidas polas entidades financeiras a este
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respecto, están a supoñer un auténtico colo de botella para moitas empresas galegas,
nomeadamente PEMES e autónomos. Faise necesario unha acción decidida neste eido por
parte da Xunta de Galicia, é unha condición necesaria para que a nosa economía comece
a crear emprego.
Medidas:
1. Creación do 'Instituto Galego de Crédito Público', que absorba as competencias do
IGAPE e de Xesgalicia nesta materia, destinado a apoiar financeiramente o tecido produtivo
galego. Traballará baixo os esquemas de:
2. Concertación público-privada, favorecendo e financiando as ideas innovadoras sostibles, aos sectores de maior valor engadido e nomeadamente ás pequenas e medianas
empresas,
3. Programas de intermediación de 'business angels' e promovendo os microinvestimentos
de capital risco.
4. Esta institución estará rexida por principios éticos e de profesionalidade, e as súas contas
serán fiscalizadas de xeito público, periódico e transparente. O IGCP traballará en próxima
relación coa Axencia Galega de Ciencia e Innovación.
5. Reforzo das garantías públicas. Hai espazo para potenciar en maior medida o recurso ós
avais públicos. O reforzo de AFIGAL e SOGARPO e a súa expansión con maiores dotacións
e presenza no mercado é máis necesario que nunca en tempos de recesión.
6. Aposta por manter un poder financeiro autóctono potente e con fortes vínculos co
tecido produtivo propio. A Xunta de Galicia utilizará todas as súas competencias e capacidade negociadora para conservar no país o centro de decisión de Novagalicia Banco.
7. Solución á falta de liquidez das PEMES provocada ante o pagamento do IVE de facturas
incobradas.
D. UNHA ECONOMÍA COMPETITIVA NUN MUNDO GLOBAL
A economía galega amosa na actualidade un grado de apertura internacional superior á
media española. Sen embargo, a capacidade exportadora galega ten unha grande dependencia nun número reducido de empresas así como do mercado europeo. Compre incrementar a capacidade competitiva e exportadora da nosa economía para o cal debemos
aproveitar a posición estratéxica en relación ao tráfico marítimo no que Galicia non ocupa
unha posición periférica, senón central no eido internacional.
1. Creación do Instituto Galego de Promoción Exterior.
2. Creación dun observatorio de comercio internacional para os produtos galegos. É
preciso analizar as posibilidades de penetración do produto galego, de consumo e industrial, nos mercados españois, europeos, USA, brasileiro, mexicano, indio e chinés, entre
outros, e deseñar de acordo con consultores especializados a estratexia acaída a cada
sector e mercado para gañar cota de vendas.
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3. Creación dunha Rede Galega de Delegacións Comerciais nos mercados emerxentes,
prestando especial atención a aqueles que pertencen á lusofonía, que faciliten canles para
a internacionalización da economía galega, dando apoio á promoción no exterior e á
mellora da imaxe das empresas con vontade exportadora. Esta rede ha de estar fortemente
participada polos axentes empresariais e universidades galegas.
4. Promover dende o sector público Consorcios de Internacionalización multiproduto e
profesionalizar a función exportadora de xeito que se amplíen decididamente tanto o
número de empresas afectadas como os mercados de destino.
5. Fomento do comercio electrónico. Internet representa unha canle comercializadora de
primeiro nivel, tanto en versión B2B como B2C. Resulta clave introducir nas primeiras 500
empresas galegas o comercio electrónico con criterios profesionais e dotalas de servizos
cooperativos de difusión e soporte.
6. Aproveitar a base de empresarios galegos no exterior como plataforma tanto para
incrementar o comercio exterior como para atraer investimento foráneo.
7. Incrementar a capacidade de atracción de investimento exterior. Participar na World
Association of Investment Promotion Agencies, tal como están España, Andalucía, Madrid
ou Cataluña, que conta con dúas institucións representadas. Galicia nunca recorreu ás
ferramentas de captación de FDIs como o FDI Promotion Center, o Investment Map ou o
Investment Gateway.
8. Lanzamento dun Plano Estratéxico de Promoción do Comercio Marítimo que aposte
por converter ao sistema portuario galego nun factor clave tanto para mellorar a capacidade de exportación como para atraer investimentos.
E. COMPROMISO COA PESCA E O MARISQUEO
As actividades económicas vinculadas ao medio mariño constitúen unha das sinais de
identidade do país e son tamén un dos piares da actual estrutura económica de Galicia. O
peso do sector pesqueiro e marisqueiro galego representa máis do 50% do total española
en termos de emprego, valor engadido e comercio exterior. Galicia, sitúase no ámbito
Europeo como a principal potencia pesqueira e unha zona fortemente especializada
neste sector.
As distintas modalidades de pesca (baixura, altura e grande altura) teñen unha forte relevancia na nosa economía. Sen embargo, esta importancia extensible a tódalas actividades
pesqueiras non coincide coas competencias que a Xunta de Galicia posúe na materia. Así,
ditas competencias están basicamente centradas nas augas interiores, nomeadamente nas
rías. Ao igual que no sector agrario, boa parte da regulación das actividades pesqueiras e
marisqueiras proceden da Unión Europea, mediante a Política Pesqueira Común (PPC).
É por esas razóns pola que, un programa de goberno para a Xunta de Galicia en materia de
pesca debe centrarse fundamentalmente na xestión das actividades desenvolvidas en
augas interiores, sen menoscabo de procurar incidir na PPC de forma directa e mesmo nas
negociacións con terceiros países.
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Medidas de goberno:
1. Posta en marcha do “Plan integral de valorización do Medio Costeiro” que compatibilice os usos económicos, ambientais e turísticos destes territorios, impulsando iniciativas
empresariais sustentábeis.
2. Mellora da xestión das pesquerías. Sector e adminsitración deben corresponsabilizarse
por igual na xestión da actividade pesqueira e marisqueira como mellor garantía de futuro.
• Impulso da coxestión das pesquerías.
• Impulso ás reservas mariñas.
• Persecución do furtivismo
• Integración dos organismo de vixiancia e control na pesca e o marisqueo.
• Coordenación xestión pesca deportiva e profesional
• Impulso a sostenibilidade enerxética na pesca
• Apoio a ﬂota artesanal e de baixura (particularmente perante a reforma da PCP)
• Apoio institucional para a redución e valorización de descartes
3. Avance no saneamento das rías para completarse antes do remate da lexislatura, tratando ademais de poñer en marcha un Plano Integral para o Uso Sustentábel destas e a revisión
da Lei das Rías para adoptar as medidas necesarias que garantan un bo estado ecolóxico
consonte os prazos, criterios e fases da Directiva Marco para a Estratexia Mariña Europea.
4. Valorización do coñecemento científico e tecnolóxico existente en Galicia referido ao
mar e a actividade pesqueira.
5. Mellora da comercialización do produtos pesqueiros e marisqueiros
• Revisión e reforzo do programa ligado á marca “Pescaderías”.
• Apoio as iniciativas de comercialización directa por parte do sector.
• Identiﬁcación de orixe no etiquetado dos transformados do peixe.
6. Apostar por unha acuicultura máis sustentable:
• Orientación do marisqueo cara a acuicultura extensiva
• Apoio a valorización do I+D da acuicultura extensiva
• Concertación de novos establecementos na acuicultura intensiva
7. Defensa dunha tributación máis xusta para actividades pesqueira e marisqueira; nomeadamente aplicación do IVE superreducido para peixe e marisco.
8. Participación con voz propia en organismos internacionais. Nomeadamente nas negociacións da Política Pesqueira Común (PCP) e nas negociacións con terceiros países onde
existen intereses galegos.
F. COMPROMISO CON UN MEDIO RURAL CON FUTURO
CxG considera o medio rural como elemento vital para o futuro de Galicia. Non concibimos este país sen un medio rural dinámico e estruturado, polo que compre evitar os factores que nos últimos tempos teñen levado a un despoboamento sen precedentes. A evolución demográfica negativa e a inversión da pirámide de poboación son en grande medida
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consecuencia de políticas erradas e mesmo da ausencia de políticas por parte dos sucesivos gobernos do Partido Popular nas distintas administracións. Resulta imprescindible frear
este proceso de autodestrución e éxodo masivo.
Por outra banda, os gobernos do Partido Popular mostráronse incapaces de establecer
extratexias para o desenvolvemento do sector agrario. Semellan descoñecer o potencial así
como as necesidades reais dos sectores agrícola, gandeiro e forestal, e executan unha política limitada a unha simple adaptación pasiva ás directrices emanadas das políticas externas.
Neste senso, faise preciso o exercicio efectivo das competencias que ten a Comunidade
Autónoma para definir e levar a cabo ás políticas en materia agraria, forestal e agroalimentaria, así como de desenvolvemento rural. E por iso polo que os homes e mulleres de Compromiso por Galicia:
• Comprometémonos a revalorizar e digniﬁcar a actividade agraria e revitalizar a economía
rural no seu conxunto.
• Comprometémonos a dotar das infraestruturas e servizos necesarios ao medio rural para
que este proceso de desertización sexa reversible. A dotación de abastecementos de auga
e saneamento, electricidade, telefonía e redes de datos teñen que permitir unha equiparación co medio urbano.
• Comprometémonos a mellorar o acceso aos servizos públicos, sanidade, educación,
garderías, dependencia e atención aos nosos maiores para evitar un éxodo interminable as
grandes vilas e cidades.
• Comprometémonos a mellorar a calidade de vida no rural e a xeración de riqueza e
emprego ligada ao territorio deben ser eixos fundamentais e transversais en toda acción de
goberno.
Medidas de Goberno para o Medio Rural
1. Posta en marcha dun “Plan integral de valorización económica do Medio Rural” que
contará cos seguintes eixos de actuación:
• Posta en valor das vantaxes comparativas para a obtención de produtos agroalimentarios
e forestais de calidade.
• Impulso decidido ás cadeas curtas de produción-distribución-venda, que sirvan para
producir alimentos saudábeis, reducir o impacto ambiental e fixar rendas no eido rural.
• Recuperación das superﬁcies infrautilizadas ou abandonadas para reducir a dependencia
de insumos.
• Transformación industrial da produción agrícola, gandeira e forestal que permita pechar
os ciclos produtivos e xerar valor engadido no propio territorio.
• Apoio a aquelas iniciativas que poidan cumprir unha función social e de mantemento da
paisaxe e do territorio
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2. Mellora na dotación de servizos para os habitantes do rural, incluíndo nisto non só as
comunicacións viarias senón outros aspectos que consideramos prioritarios: servizos de
transporte público, acceso ás novas tecnoloxías, ensino, sanidade e servizos sociais destinados á vellez, ás mulleres, á infáncia e á mocidade.
3. Mellora das insfraestruturas do Medio Rural, atendendo aos seguintes eixos de actuación:
• A execución de infraestruturas no Medio Rural deben obedecer a unha axeitada planiﬁcación. A asignación de recursos económicos por parte da Xunta de Galicia para a realización
destas infraestruturas deberán realizarse con total transparencia, fixando criterios universais e públicos, tendo en conta a dispersión poboacional, o grao de ruralidade e carácter
agrario, despoboamento e envellecemento.
• Lanzamento dun plan para dotar ao 90% do Medio Rural galego de conexión á rede de
dados de alta capacidade.
• Co obxecto de mellorar a calidade de vida e permitir a dinamización da base produtiva do
medio rural e contribuír a fixar poboación, deberanse priorizar obras de infraestruturas de
servizos básicos elementais, como abastecementos de auga e saneamentos, e accesos aos
núcleos e as explotacións.
• Ao obxecto de lograr un maior dinamismo socioeconómico nas zonas de actuación e
favorecer a creación de emprego, facilitarase a contratación de obra e adquisición de bens,
materiais e servizos a través das empresas e comercio local.
• Para un mellor aproveitamento dos recursos hídricos na agricultura e unha correcta
xestión da auga, promoverase a utilización de sistemas eficientes, debidamente regulados,
comprobados e cun correcto mantemento, xunto cunha xestión axeitada redundará nun
balance hídrico máis favorable, desde o punto de vista económico e ambiental.
• Tamén se impulsarán as accións de conservación e mantemento de pequenas infraestruturas de rega de carácter local, como canles, levadas, presas, balsas e depósitos.
• En todos os casos, deberá haber unha planiﬁcación que teña como obxectivos:
• Fomentar explotacións viábeis e sustentábeis.
• Dar un uso eﬁciente aos recursos hídricos dispoñibles.
• Diversiﬁcar as producións posibles da comarca.
• Contribuír a unha agricultura sustentábel.
• Conseguir un importante aforro enerxético.
• Diminuír a contaminación do aire, do solo e acústica.
• Posibilitar a implantación e conexión da agricultura de regadío coa agroindustria.
• Evitar o despoboamento e o abandono do rural, favorecendo a incorporación de
xente nova á agricultura.
Medidas de goberno especíﬁcas para o sector agrario:
1. Facilitar apoio técnico, económico e financeiro ás explotacións agrarias de Galicia cos
seguintes obxectivos:
2. Facilitar o relevo xeracional na xestión das explotacións.
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3. Establecemento de medidas que permitan o acceso real das mulleres á titularidade e
cotitularidade das explotacións.
4. Potenciar a utilización de recursos propios das explotacións e minimizar a dependencia
de recursos alleos.
5. Apoio ás iniciativas tendentes a establecer modelos produtivos sustentábeis e eficientes.
6. Garantir unha producións coas máis altas garantías de calidade e salubridade.
7. Produción de enerxía a través de biomasa e dos propios residuos agrogandeiros e forestais, que permitan a optimización do aproveitamento do espazo e dos recursos dispoñibles.
8. Promover a participación galega nos centro de decisión relativos ao medio rural e a agricultura e adaptar a reforma da PAC ás necesidades e intereses galegos.
• Asegurar que o Goberno Galego participe directamente en todos os estamentos e
institucións onde se tomen decisións que afecten ao sector agrario e o desenvolvemento rural de Galicia.
• Acadar que as explotacións agrogandeiras galegas manteñan, como mínimo, o
nivel actual de axudas durante o periodo transitorio 2014-2019, atendendo á alta
productividade dos nosos solos, á alta carga gandeira de gando vacún e á escasa
base territorial das nosas explotacións gandeiras.
• Impulsar como modelo produtivo as axudas ás Explotacións Sostibles. Para mobilizar as terras que padecen abandono, é necesario revitalizar o Banco de Terras, que
foi fosilizado polo goberno do PP, e impedir a reforestación en superficies agrarias
para frenar a disminución continuada da SAU.
9. Promover a reorientación do modelo produtivo
• Incrementar a base forraxeira das explotacións e reducir as importacións de alimentos para as explotacións gandeira.
• Extensiﬁcación dos sistemas produtivos na perspectiva de conseguir modelos gandeiros sustentábeis, baseados nos recursos propios.
• Regulación das novas plantacións forestais, impedindo a forestación de terras de
elevado potencial agrario.
• Fomento da forestación das terras de aptitude forestal actualmente abandonadas
ou infrautilizadas.
• Estabelecemento dunha adecuada selección das especies e buscando un equilibrio
entre a función produtiva e a protectora do monte.
• Promover sistemas produtivos que respecten o medio ambiente
10. Reformar as estruturas agrarias
• Determinación de actuación en novas zonas acollidas ao novo marco normativo,
elaborando un programa operativo plurianual en que se fixe o volume das actuacións e a súa distribución xeográfica, mediante a realización de estudios previos
rigorosos que evidencien a viabilidade técnica, económica e social, priorizando as
zonas de clara vocación e elevado potencial agrario.
• Tomar as medidas necesarias para evitar que as ﬁncas resultantes de procesos de
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concentración realizados con fondos públicos, queden en situación de abandono
ou infrautilizadas, promovendo a súa incorporacións ao Banco de Terras.
11. Promover a mobilidade de terras agrarias
• Medidas dirixidas a impulsar a mobilidade da terra e a favorecer a ampliación da
base territorial das explotacións.
• Labor de promoción e información do Banco de Terras como instrumento de
mobilidade, dirixida a persoas propietarias de terras de aptitude agraria en situación de abandono ou infrautilizadas, tanto residentes na Galiza como na diáspora.
• Potenciación da incorporación ao Banco de Terras das superﬁcies abandonadas ou
manifestamente infrautilizadas, mediante procesos de concienciación social e, no
seu caso, coa utilización do réxime sancionador que para as situacións de grave
abandono, establecidas pola Lei.
• Estableceranse as medidas necesarias para conseguir a incorporacións ao Banco de
Terras de todas as fincas agrarias non utilizadas de titularidade pública, de carácter
estatal, autonómico ou local, así como as fincas de descoñecidos.
• Priorización na adxudicación de ﬁncas do Banco de Terras ás explotacións xestionadas por mozos e mozas, as xestionadas en réxime asociativo, as orientadas á produción ecolóxica, as que desenvolvan métodos de produción respectuosos co
medio ambiente e as acollidas ao Contrato de Explotación Sustentábel.
12. Promover a agricultura sustentable
• Establecer como prioridade a evolución cara a sistemas produtivos máis respectuosos co medio ambiente, sendo este un principio transversal aplicado a todas as
medidas, tanto desde un punto de vista ambiental como social.
• Potenciarase o contrato de explotación sustentable para favorecer o desenvolvemento de sistemas de produción sustentables en termos económicos e ambientais.
• Reforzamento das Medidas Agro-ambientais, destinando os fondos ao apoio á conservación da biodiversidade (razas autóctonas,... ).
• Apoio institucional e ﬁnanceiro ás iniciativas de desenvolvemento de circuitos
comerciais curtos (venda directa, cooperativas de consumidores e / ou produtores,
mercados de proximidade, etc... ) e de transformación de produtos polos propios
agricultores.
13. Mellorar a calidade alimentaria
• Mellora na dotación de persoal e medios nos servizos oficiais de inspección fitosanitaria.
• Apoio para a utilización nas explotacións de fauna útilpara o control biolóxico das
pragas.
• Prohibición total dos cultivos transxénicos, e tamén a prohibición do uso de fariñas
cárnicas e antibióticos na fabricación de pensos, garantindo un sistema de control
eficaz.
• Cese inmediato da tendencia á privatización dos servizos veterinarios e do persoal
asignado a realización das Campañas de Saneamento Gandeiro.
• saneamento da cabana será continuado, facendo un seguimento especial das positividades por parte de servizos profesionalizados até conseguir a erradicación das
enfermidades obxectivo.
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14. Mellorar a gobernanza do sector
• Potenciarase a actividade das distintas mesas de interlocución e acordo ( mesa do
leite, mesas do viño, da carne de vacún, da pataca, castaña ou do sector forestal).
• Impulso á realización de Contrato-Tipo nos distintos produtos, establecendo
prezos de referencia e prezos mínimos, nos casos que sexa posible.
• Referenciar os prezos se utilicen os índices publicados polo Observatorio do Sector
Lácteo de Galicia, consensuados por todas as partes (organizacións de produtores
agrarios, cooperativas e empresas lácteas)
• Regulación e posta en marcha de interprofesionais de ámbito galego para os diversos
produtos, co fin de introducir transparencia e mecanismos de garantía nas relacións
entre o sector produtor e as empresas de comercialización e transformación
(contratos homologados, prezos mínimos, calidades estándar, garantía de cobro, etc.).
• Nas Interprofesionais garantirase unha adecuada participación das diversas partes
implicadas, que para o sector produtor será canalizada a través das Organizacións
Profesionais Agrarias representativas.
15. Mellorar a comercialización dos productos agrarios
• Posta en marcha de medidas especíﬁcas de apoio aos circuítos curtos de comercialización (recuperación e modernización de mercados locais, apoio a outras fórmulas que permitan un contacto directo entre produtores e consumidores).
• Potenciación das marcas de calidade (Denominacións de Orixen, Denominacións
de Calidade), asegurando ao mesmo tempo a presenza nos seus órganos rectores
de todos os colectivos
• Impulso das cooperativas de comercialización, fomento da integración cooperativa, co obxecto de superar o minifundismo actual e permitir a consolidación de
proxectos viábeis economicamente.
• Estímulo das liñas de comercialización que aseguren unha adecuada presencia dos
nosos produtos no mercado galego e que faciliten a súa penetración en mercados
foráneos,
• Fomento da participación dos agricultores e gandeiros na industrialización dos seus
produtos mediante empresas cooperativas, e da elaboración de produtos de maior
valor engadido,
• Propiciar a creación de relacións contractuais estables entre os produtores e a
agroindustria.
G. COMPROMISO CO TURISMO
As actividades turísticas son fundamentais para o desenvolvemento económico de calquera país. Galicia amosa unhas enormes potencialidades como destino turístico de alta calidade, vinculado ao noso patrimonio histórico artístico, á nosa natureza e paisaxe ou á nosa
gastronomía. Compre poñer en valor estas potencialidades de forma decidida e inmediata.
Medidas de Goberno
1. Creación dun Consello para o Turismo de Galicia, órgano reitor onde estean representado tódolos axentes públicos e privados deste ámbito.
2. Aprobación dun Plan Estratéxico do Turismo de Galicia, que aposte por un turismo de
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alta calidade, a respecto ao medio ambiente e a excelencia.
3. Promoción da innovación nos establecementos turísticos, estreitando a relación entre os
centros de investigación e formación e o sector.
4. Impulso ao Turismo Rural de cara acadar unha oferta integral de turismo e ocio por parte
dos establecementos deste tipo.
5. Promover a imaxe de Galicia a nivel internacional como destino de calidade e excelencia
turística.
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5.COMPROMISO CO MEDIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE
A Xunta de Galicia ten transferidas e recoñecidas amplas competencias para contribuír a
acadar un futuro sustentábel para o noso país. A amplitude da crise ambiental global, encabezada polo cada vez máis perceptíbel cambio climático, o esgotamento dos recursos
naturais e o incremento das desigualdades sociais, é de tal magnitude que precisa dun
cambio gradual máis radical nas políticas desenvolvidas por todas as Administracións e,
particularmente, pola Xunta de Galicia. Compromiso por Galicia asume como seu unha
parte moi imporante do documento “Un programa pola terra” asinado por ADEGA, Amigos
da Terra, Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), Federación Ecoloxista Galega (FEG) e a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN).
Medidas de goberno:
1. Reducir as emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI) para que non superen nun
15% as de 1990.
2. Reducir o consumo de enerxía e promover máis as renovábeis sen destruír o territorio.
Para iso elaborarase un “Plan de Investimento Verde” dirixido a impulsar as enerxías limpas e
que conteña un ambicioso plan de aforro de enerxético, con incidencia inmediata na infraestrutura pública. Investiremos 100 millóns de euros neste plan nos 4 anos de lexislatura.
3. Priorizar, en materia de infraestruturas, os investimento na rede ferroviaria de proximidade e redactar un Plano Integral de Transportes sustentábel.
4. Aplicar unha política de ordenación do territorio que limite drasticamente o crecemento
urbanístico e defenda a costa.
5. Fortalecer as alternativas sustentábeis para a agricultura , gandería, silvicultura forestal ea
pesca, favorecendo máis a produción ecolóxica ou con certificado de sustentabilidade así
como as redes curtas de comercialización.
6. Declarar Galicia como “Zona Libre de Transxénicos”.
7. Protección efectiva da Rede Natura 2000 mediante planos de ordenación e de xestión,
para evitar a especulación e a degradación dos seus territorios.
8. Ampliar a cativa rede de parques naturais (comezando pola declaración do Macizo Central Ourensán, Os Ancares e O Courel, no primeiro ano da lexislatura) garantindo os medios
adecuados para a súa xestión e ampliar o Parque Nacional das Illas Atlánticas. É imprescindible a creación de liñas de axuda económica (subvencións, créditos brandos, desgravacións fiscais na cota autonómica) para o desenvolvemento sustentábel nos espazos da
Rede Natura 2000, así como un programa de adquisición de terreo de especial interese
natural, aberto á colaboración/participación de particulares e asociacións.
9. Asegurar a aplicación efectiva dos Planos Estratéxicos Español e do Convenio de Ramsar
para a Conservación e Uso Racional das Zonas Húmidas. Non se pode demorar máis a
posta en marcha dos planos de recuperación ou conservación para todas as especies de
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fauna e flora ameazadas; urxe, ademais, garantir a conservación da biodiversidade autóctona elaborando e aplicando planos de erradicación das especies foráneas máis invasoras
e perigosas e promovendo políticas preventivas e correctivas de bioinvasións.
10. Aprobar un novo Plano Forestal que promova a recuperación do monte galego apoiado
por iniciativas autenticamente sustentábeis: creación de corredores verdes protección do
solo, conservación e fomento das devesas nos fondos de valgada, recuperación do bosque
atlántico e das árbores autóctonas en detrimento das pirófitas e manexo axeitado da matogueira prohibindo a súa eliminación ou queima.
11. Implantar unha nova cultura da auga. O Plano Hidrolóxico das bacías xestionadas
pola Xunta debería incorporar os principios da Nova Cultura da Auga, e promover de
xeito efectivo e prioritario o aforro de auga en todos os sectores (doméstico, industrial
e agrogandeiro).
12. Revisar o Plano Sectorial Hidroeléctrico para vetar claramente a construción de novos
aproveitamentos hidroeléctricos, esixir a redución do dano ambiental dos existentes e
incluír un plano de recuperación das concesións e permeabilización das infraestruturas
máis agresivas. Establecer para todos os ríos con aproveitamentos hidráulicos, de abastecemento ou hidroeléctricos, unha axeitada xestión hidrolóxica que estableza un novo
regulamento do caudal mínimo ecolóxico e do réxime de liberación de caudais para contribuir á rexeneración natural das canles fluviais.
13. saneamento das rías debería completarse antes do remate da lexislatura, tratando ademais de poñer en marcha un Plano Integral para o Uso Sustentábel destas e a revisión da
Lei das Rías para adoptar as medidas necesarias que garantan un bo estado ecolóxico consonte os prazos,criterios e fases da Directiva Marco para a Estratexia Mariña Europea.
14. Modificación da actual Lei de Augas para incorporar de xeito efectivo os preceitos da
Directiva Marco, procurando o consenso social.
15. Elaborar un novo Plano de Residuos en Galicia que aposte por modelos diferentes ao
da incineración e dea prioridade efectiva á redución e aposte por un modelo de tratamento
descentralizado. Acadar para o final da lexislatura cando menos un 10% de redución en
peso dos residuos xerados, estabelecendo instrumentos e medidas que incentiven a
prevención, a reutilización e a reciclaxe, por esta orde.
16. Promover a participación pública dos movementos civís en xeral e das organizacións
ecoloxistas en particular, potenciando o seu papel como vehículos de participación e sensibilización, e apoiando o seu fortalecemento mediante programas concretos.
17. Aplicar de xeito efectivo o Convenio de Aarhus e apoiar a Educación Ambiental (EA)
como ferramenta real de transformación social cara á participación cidadá nas políticas
ambientais. Alén de aprobar e aplicar unha nova Estratexia Galega de Educación Ambiental,
incluír a EA como unha das ferramentas a empregar en todos os planos e programas
ambientais da administración, ou que teñan incidencia no ambiente.
18. Fortalecer a cooperación internacional para o desenvolvemento sustentábel
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19. Impulsar a contratación pública verde. Hai que estabelecer políticas de compra pública
ética, con obxectivos cuantitativos e prazos para a súa implantación, que fomenten os produtos e servizos ecoloxicamente sustentábeis e socialmente xustos, para facer da Administración un exemplo a seguir e un factor de promoción da produción de bens e servizos
verdes (comercio xusto, ecolóxico, local, etc.).
20. Facer unha reforma verde do sistema fiscal autonómico. Aproveitar as competencias
autonómicas en materia fiscal para penalizar os comportamentos ambientais incorrectos e
favorecer aqueles acordes coa sustentabilidade.
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6.COMPROMISO COA ORDENACIÓN DO TERRITORIO, INFRAESTRUTURAS, TRANSPORTE
Galicia segue a tendo na ordenación do territorio unha das súas grandes materias pendentes. As múltiples normativas aprobadas nos últimos anos nesta materia foron insuficientes
e ás veces inadecuadas para atender a esta problemática. Por iso compre facer unha revisión e simplificación da actual normativa referida á ordenación do territorio de acordo aos
obxectivo da conservación do mesmo e o desenvolvemento sustentable.
No referido ao transporte, Galicia experimentou nos últimos anos unha importante mellora
na rede viaria pero sigue a ter grandes eivas en materia ferroviaria. É por iso polo que
compre centrar todo os esforzos na mellora da rede de ferrocarril, en particular na que
comunica o sistema urbano galego e nas liñas de proximidade. É fundamental acadar unha
maior integración do espazo poliurbano galego. En canto ao sistema aeroportuario, tamén
se realizaron importantes investimentos nos últimos anos que –sen embargo- se realizaron sen a necesaria racionalización e planificación o cal lle resta efectividade e eficiencia ao
sistema. Algo semellante, no referido á carencia de planificación e racionalización, aconteceu co sistema de portos de Galicia que deben ser entendidos como as infraestruturas máis
importantes para a participación do noso país na economía global.
Medidas de goberno referidas á ordenación do territorio
1. Revisión das Directrices de Ordenación do Territorio, dentro do respecto á autonomía
local, adaptándoas a unha ordenación urbanística racional e sustentable do territorio
galego, a partir dunhas directrices xerais de ordenación do territorio e baseada nun amplo
consenso político e social.
2. Elaboración dunha nova Lei de Ordenación Urbanística. Segundo os seguintes criterios:
• Simpliﬁcación do procedemento de elaboración e aprobación dos PXOUM. Establecendo mecanismos diversos e flexibles de xestión urbanística en función do tipo
de planeamento, do tipo de concello e do tipo de solo de que se trate.
• Mellora da transparencia e participación cidadá nos procesos de elaboración e
tramitación dos planos de ordenación..
3. Revisión do Plan de Ordenación do Litoral para adaptalo á realidade galega e baixo as
premisas de sustentabilidade, protección e conservación do medio costeiro.
• Reforzo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Medidas de goberno referidas a infraestrutura e transporte:
1.
Posta en marcha dun “Plan galego de transporte e infraestrutura”, dirixido a racionalizar e optimizar as infraestruturas con especial atención ao eido ferroviario. Como prioridade, completarase a conexión de velocidade alta entre as cidades galegas e apostarase
decididamente polo tren de proximidade.
Estradas
1. Traspaso das competencias sobre as vías de comunicación de titularidade estatal que
discorren integramente por Galiza, incluídas a AP-53 e a AP-9.
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2. Recuperación da Concesións das Autoestradas e rebaixa e supresións das peaxes das
autoestradas galegas.
3. Deseño dun Plan de Mantemento da Rede Viaria Galega, incluíndo vías de titularidade
Estatal e Provincial.
Ferrocarril
1. Impulsar o remate da rede de alta velocidade, priorizando as conexións dentro do sistema urbano galego.
2. Promoción da intermodalidade e o billete combinado (ferrocarril-bus) dentro do sistema
urbano galego. Lanzamento de campañas de promoción do uso do tren e abaratamento
dos prezos para facelo máis atractivo.
3. Creación do Operador Galego de Ferrocarril, destinado a impulsar de forma decidida o
transporte ferroviario de proximidade.
Aeroportos
1. Racionalización do espazo aeroportuario galego, situando ao actual aeroporto de Santiago de Compostela como o aeroporto internacional de Galicia e promovendo a especialización dos outros dous aeroportos en mercadorías e conexións de curta distancia.
2. Mellora das conexións dos tres aeroportos coas súas cidades de referencia. No caso do
aeroporto de Santiago de Compostela, priorizarase a súa conexión coa futura estación
intermodal da capital galega.
Portos
1. Asunción das competencias sobre tódolos portos de Galicia por parte da Xunta de Galicia
de cara a integrar o sistema portuario galego na súa totalidade.
2. Impulso do Porto Exterior Internacional de Galicia, que unificación as autoridades do
porto exterior de Ferrol e o de Punta Langosteira, de cara a convertilo nun hub internacional de mercadorías.
3. Potenciación e promoción do Porto de Vigo como primeiro porto pesqueiro de Europa.
4. Potenciar a intermodalidade nos portos galegos, coa dotación das infraestruturas necesarias para garantir dita intermodalidade (en particular a conexión ferroviaria de mercadorías nos portos de interese xeral).
5. Dotación suficiente e abaratamento dos amarres pesqueiros nos portos de baixura.
6. Aposta polo turismo de grandes buques adaptando o sistema portuario galego, tamén os
portos pequenos e medianos, para a atracción deste tipo de turismo.
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7.COMPROMISO COA LINGUA E A CULTURA
A cultura galega conseguiu superar con relativo éxito o reto da súa modernización, grazas
ao esforzo da propia sociedade galega e contando historicamente en moitas aspectos coa
hostilidade do estado. A autonomía facilitou un progreso moi importante cara á súa normalización; así e todo, aínda quedan importantes puntos non resoltos (por caso, no ámbito
dos medios de comunicación) e, sobre todo, cómpre afrontar os novos desafíos asociados
coa irrupción das novas tecnoloxías e a globalización. Os principais retos que debe abordar
a política cultural do goberno galego son tres:
1) A viabilidade do sector cultural galego, isto é, as xenericamente denominadas ‘industrias
culturais’, rótulo que abrangue desde as editoriais ata as compañías de teatro, pasando
polos medios de comunicación, produtoras musicais e audiovisuais, etc. Cómpre lembrar
que o sector cultural supón arredor do 2,7% do PIB da Europa dos 27 e emprega a cinco
millóns de persoas, mentres que en Galicia a súa contribución ao PIB supera o 2%. A viabilidade do sector cultural pasa en primeiro lugar pola ampliación dos públicos, prioritariamente en Galicia e, segundo os casos, tamén no exterior.
2) A adopción e adaptación ás novas tecnoloxías, coas dificultades e posibilidades que
estas abren en todos os terreos. As novas tecnoloxías non só están revolucionando a información e a comunicación, senón todo o ciclo cultural en moitos ámbitos, e moi particularmente nos aspectos da produción, a difusión e o consumo; en definitiva, están obrigando
a redefinir de xeito radical o modelo de negocio para unha boa parte das empresas do
sector cultural.
3) A redefinición das políticas públicas, da gobernanza da política cultural, nun contexto de
grave crise económica e de severa limitación dos orzamentos públicos. Tradicionalmente,
a Xunta de Galicia e o resto das institucións públicas mantiveron unha política de subvencións á actividade cultural falta de transparencia, sen criterios obxectivables, carente de
visión estratéxica, guiada por criterios de rendibilización política no curto prazo, cando non
de clientelismo partidista.
As percepcións públicas (e especialmente as políticas) oscilan entre a visión da cultura
como un adorno de ocasión ou un gasto superfluo, a súa confusión como unha modalidade da diversión ou a súa instrumentalización para o adoutrinamento. Cómpre mudar radicalmente isto. A cultura é un fenómeno con moitas e moi importantes dimensións: garantía da cohesión e progreso dunha sociedade (en canto fundadora dos seus valores compartidos e base da súa identidade colectiva), elemento enriquecedor do seu capital
humano (capacitadora para a aprendizaxe, a creatividade e a innovación), sector económico dinámico, amplo e diversificado, de importancia crecente e dificilmente deslocalizable,
que require unha alta cualificación. Ademais, a cultura posúe un poderoso potencial para
incrementar o valor doutros produtos e ámbitos, incrementando o súa capacidade de
atracción (pénsese por caso en produtos como os viños ou en sectores como o turismo).
En definitiva, Compromiso por Galicia non concibe a cultura como un gasto sen retorno,
senón como un investimento que altamente rendible. A cultura engade valor canto mellora
da calidade de vida e canto factor para o desenvolvemento.
As principais dificultades para a completa normalización da cultura galega no marco deses
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novos desafíos non proceden tanto do aspecto creativo senón da difusión e distribución
dos bens culturais e do acceso a eles dos públicos. A cultura galega precisa de gañar públicos máis amplos, estender e diversificar o seu mercado, do mesmo xeito que á sociedade
galega lle cómpre un máis amplo e intenso acceso aos bens culturais. Por tanto, as políticas públicas en materia cultural non deben limitarse ao estímulo da creatividade e ao
fomento da produción de bens culturais (con seren estes aspectos de importancia básica),
senón que deben orientarse prioritariamente cara a dotar eses produtos dunha maior
visibilidade (para o que é imprescindible a implicación dos medios de comunicación de
masas, públicos e privados), reforzar as redes de distribución e facilitar o acceso e a participación dos diferentes públicos.
A cultura, como manifestación dinámica do coñecemento e a experiencia, debe estar
presente en todos os plans estratéxicos sectoriais que iluminen o proxecto de país, aportando os activos dos que dispomos, que son máis dos que parece. Para iso compre reconstruir a urdime cultural de Galicia sobre a base da cooperación e o traballo en rede onde a
Administración apoie, facilite, coordine e marque as pautas dunha política cultural seria,
transparente e responsable, lonxe do dirixismo, a intromisión, o nepotismo e a competencia desleal que se practica na actualidade.
LIÑAS ESTRATÉXICAS
As orientacións estratéxicas globais que guiarán a acción de goberno de COMPROMISO
CON GALICIA no ámbito da cultura son as seguintes1:
1. Restitución da cultura como valor central do desenvolvemento humano, persoal e
comunitario, como forza de cohesión social, e como instrumento de mellora da calidade
de vida e o benestar.
2. Formulación da identidade galega como proxecto compartido para soster unha estratexia que nos permita actuar como comunidade de cultura e comunicación con personalidade propia, aberta aos horizontes do diálogo e a relación intercultural.
3. Consolidación e difusión da marca cultura galega para visibilizarnos no ámbito internacional, converténdoa nun identificador de Galicia e os seus produtos.
4. Fomento das políticas positivas para a promoción, dinamización e enriquecemento da
identidade propia, revalorizando o noso rico patrimonio artístico, histórico e monumental,
así como a nosa lingua e a nosa produción cultural.
5. Aposta pola democracia cultural como garantía de acceso aos bens culturais e do protagonismo e a participación activa da cidadanía na cultura. As administracións públicas non
deben renunciar ao seu liderado como elemento de coordinación, articulación e estímulo
de proxectos culturais motores.
6. Racionalización das accións culturais mediante a planificación, a avaliación e o seguimento das actuacións, e o rendemento público de contas. É imprescindible mellorar a
transparencia e efectividade das axudas públicas ao sector, superando os vicios do favoritismo, a arbitrariedade e a opacidade. O Consello da Cultura Galega, como organismo
público independente do goberno e representativo das institucións culturais, debe ser
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potenciado no seu papel de organismo de estudo e análise, asesoramento, diálogo e participación interesectorial e avaliación.
Máis en concreto, as liñas estratéxicas da política con respecto ás industrias culturais serán
as seguintes:
1. Ámbito empresarial
a. Promoción do emprendemento cultural con políticas de apoio ás iniciativas empresariais
e de formación e cualificación profesional e empresarial. Os incentivos á xeración de
empresas deben ser continuados ata a consolidación destas, a través de programas de
acompañamento das iniciativas.
b. Fomento da vertebración e a cooperación entre as empresas culturais mediante clústers
sectoriais ou intersectoriais. Cómpre mellorar a articulación do tecido económico da
cultura, pois o sector produtivo está baseado en empresas e micorempresas que favorecen
a versatilidade, pero tamén se ven pexadas por limitacións para afrontar grandes proxectos.
Debe fomentarse a cooperación empresarial para atinxir economías de escala que permitan afrontar iniciativas de certo calado.
c. Realización dunha análise dos públicos para definir mellor a oferta de bens culturais e
establecer estratexias de fidelización e ampliación. Boa parte da sociedade galega permanece allea á mellor produción cultural, por tanto, deben definirse estratexias para favorecer
o acceso do conxunto da cidadanía e estimular o consumo cultural e a participación
cidadá en proxectos culturais.
d. Implicación do sistema galego de I+D+i na transformación das industrias culturais existentes nun piar das novas industrias da creatividade e o coñecemento.
e. Acompañamento desde o goberno galego do cambio de modelo de negocio de moitas
empresas culturais, de xeito que o dixital se converta nunha plataforma para a súa proxección e o aumento do público.
2. Proxección exterior
a. Promoción da produción cultural propia e da súa exportación como valor intanxible para
Galicia no contexto da globalización, tornándoa nun activo de identificación para os produtos galegos de calidade. O goberno galego debe deseñar unha estratexia para proxectar
a imaxe de Galicia no mundo, baseada nun amplo consenso interno e orientada á súa
internalización.
b. Aproveitamento dos vencellos con outras culturas do exterior para mellora a conectividade estratéxica da cultura galega: comunidades galegas no exterior, lusofonía, mundo
céltico, comunidades culturais menores, Latinoamérica… Cómpre artellar unha plataforma
de proxección cultural cara ao exterior.
c. Impulso ao modelo de xestión da acción cultural no exterior baseado na coordinación e
na integración a partir de plataformas con acompañamento político pero cun encadramento independente dos poderes públicos.
3. Novas tecnoloxías
a. Definición e activación fun plan dixital para a cultura galega cunha axenda anticipadora,
que permita situar a cultura galega na vangarda das novidades tecnolóxicas. Débense
ampliar os espazos existentes na rede, e crear outros novos, para dispoñibilizar o patrimonio e a creación cultural galegas.
b. Aproveitamento da potencialidade das Tecnoloxías da Información e a Comunicación
(TIC) para ampliar o acceso á cultura e a ampliación de públicos.
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c. Promoción da creación de contidos para a rede, así como para verter ao formato dixital o
patrimonio e a produción cultural, para facilitar a súa difusión, dispoñibilidade e preservación.
d. Explotación das posibilidades da rede no campo da coordinación, aproveitamento de
recursos, conexión de proxectos e establecemento de dinámicas colaborativas entre os
axentes culturais.
MEDIDAS GLOBAIS
1) Recuperación da Consellería de Cultura, un asunto estratéxico para unha cultura como
a nosa. A súa eliminación non respondeu a un criterio profesional senón a un propósito
destrutivo contra a cultura galega e, ao mesmo tempo, de submisión cara a Madrid.
2) Creación do Fondo Cultural Galego, cumprindo dunha vez por todas o mandato estatutario (art. 32 do Estatuto de Autonomía de Galicia), implementándoo de acordo ás novas
circunstancias. Significa blindar un fondo mínimo para a cultura, evitando o tradicional
espolio económico ao que se somete.
3) Establecemento da Casa das Fundacións Culturais como un centro de xestión e coordinación das fundacións culturais galegas que non producen fondos en cantidade suficiente
para o seu funcionamento normal. É urxente racionalizar o mapa das fundacións culturais
e existe xa un estudo previo realizado polo Consello da Cultura Galega, que é o primeiro
paso nesa dirección.
4) Revisión do Plan Estratéxico da Cidade da Cultura, que na súa versión actual é un despropósito. O complexo do Gaiás debe captar fondos de fóra da Galicia para axudarse a
funcionar e abandonar a dinámica de competencia desleal que lle fai ao tecido cultural do
país. Non se entende que os departamentos de produción de actividades concentren practicamente o 99% do persoal e o de captación de negocio, que sería un departamento de
vendas e relacións externas, unha persoa só. Tampouco se entende que a maior parte dos
cartos que gasta se vaian para fóra de Galicia. A Biblioteca de Galicia debe funcionar como
unha efectiva Biblioteca Nacional e o Arquivo de Galicia debe restaurarse na súa plena
autonomía.
MEDIDAS SECTORIAIS
EDICIÓN, LIBRO E BIBLIOTECAS2
Tal como se recoñece na Lei 17/2006 do Libro e da Lectura de Galicia, o sector editorial
galego é un sector estratéxico para o país, unha marca de riqueza cultural de valor incalculable, o sector máis importante da industria cultural de Galicia. O traballo realizado pola
industria editorial galega veu contribuíndo ao mantemento da diversidade cultural, unha
responsabilidade das institucións públicas tal como se recolle na Declaración Universal da
UNESCO sobre a Diversidade Cultural. O libro galego contribúe a manter ese espazo de
centralidade que ten e debe ter a cultura, como recoñeceu o Consello de Europa, que considera a cultura como “alma da democracia”.
Dende 2009, coa chegada ao goberno da Xunta de Alberto Núñez Feijoo e o Partido Popular, os fondos destinados pola Xunta de Galicia ás políticas públicas de lectura descenderon
globalmente entre o 50% e o 65%, poñendo en grave risco a viabilidade do sector editorial
privado en Galicia. As compras de novidades editoriais en lingua galega destinadas a biblioPROGRAMA ELECTORAL
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tecas públicas reducíronse de 1.250.000 euros (2009) a 500.000 euros (2012), o que supón
un recorte do 60% ao longo da lexislatura. Abonde con sinalar que se precisarían triplicar
os fondos destinados pola Secretaría Xeral de Cultural en 2011 a esta partida para cumprir
o compromiso establecido pola devandita Lei 17/2006.
O mesmo sucede coas axudas que viñan sendo convocadas ao longo de dúas décadas
pola desaparecida Consellaría de Cultura, destinadas a Grandes Proxectos Editoriais e a
tradución de obras para o galego e dende o galego, que viven o peor momento da súa
historia: redución ao 50% do seu importe, alongamento do pagamento dos seus importes
a un terceiro exercicio no exercicio 2011… E igual acontece coas axudas para a edición de
materiais didácticos impresos e dixitais destinados ao sistema educativo non universitario
convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, que pasaron de obter unha dotación superior ao millón de euros en 2009 a unha redución de case o 50% en 2010 (501.617
euros); a unha inaudita supresión no mes de setembro da adxudicación da convocatoria de
2011 (400.000 euros); á recente adxudicación da convocatoria de 2012 (350.000 euros),
todo o cal supón unha redución do 65% ao longo da lexislatura.
O conxunto das empresas do sector están enfrontando enormes dificultades nesta
conxuntura económica, que mingua a demanda e o consumo, con reducións das vendas
dalgunhas liñas de produto de ata o 40% nas canles finais de comercialización. Coincidente
no tempo coa transformación produtiva xa mencionada que esixe ás empresas a compatibilidade dos dous sistemas produtivos, o tradicional e o dixital, coa complexidade que isto
comporta. A fabricación de materiais para os soportes dixitais, un sector inmaduro e cun
modelo de negocio aínda incerto, debe ser financiado polas empresas co retorno do libro
en papel, que continua sendo o único modelo rendible actualmente.
Propostas
1. Edición e libraría
a. Consideración do sector do libro como parte da industria cultural de relevancia estratéxica para Galicia, segundo se recolle no Preámbulo e no artigo nº 2 da Lei do Libro e da
Lectura. Recollendo a proposta da Asociación Galega de Editores, impulsaremos a elaboración dun Plan Estratéxico para o desenvolvemento do libro en Galicia e a creación dunha
liña específica de axudas da Consellaría de Economía e Industria para a renovación tecnolóxica das empresas editoriais, a dixitalización de contidos, a formación do seu persoal e a
promoción comercial dos seus produtos.
b. Elaboración e posta en marcha dun plan de apoio á rede de librarías, desenvolvendo o
establecido no artigo 11º da Lei do Libro e da Lectura.
c. Creación do Bono Cultura, instrumento de apoio ao consumo cultural e á dinamización
das canles de comercialización de produtos culturais. Como mostra a experiencia levada a
cabo noutros lugares, o bono cultura incrementa a visibilidade dos produtos culturais, estimula o seu consumo e beneficia ao pequeno e mediano comercio.
d. Establecemento dunha comisión de traballo interesectorial (profesorado, editoras,
expertos, administración) que aborde todos os aspectos relacionados coa produción do
libro educativo dixital.
2. Bibliotecas e lectura
a. Posta en funcionamento dun sistema áxil de adquisición periódica de novidades editoriais en galego destinadas ás bibliotecas públicas de Galicia, desenvolvendo o establecido
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nos artigos 7º e 16.3 da Lei do Libro e da Lectura. Habilitarase unha partida orzamentaria
para garantir e actualizar periodicamente a adquisición de novidades editoriais en galego
destinadas a bibliotecas públicas.
b. Ampliación e mellora da rede bibliotecaria en colaboración coas entidades locais e co
Ministerio de Cultura en base a un proxecto global, desenvolvendo o establecido no artigo
22º da Lei do Libro e da Lectura. Fomentaranse as actividades de promoción do libro
galego nas bibliotecas públicas contando coa colaboración das empresas editoras e das
asociacións de creadores.
c. Desenvolvemento da rede de bibliotecas escolares e de aula en todos os centros educativos non universitarios sen exclusións (art. 13, 16.3) e fomento da creación de bibliotecas
familiares (art. 24), así como dotación de fondos, instalacións e apoio á formación de
persoal especializado, segundo se recolle no artigo 21.10 da Lei do Libro e a Lectura.
d. Organización de campañas periódicas de fomento da lectura para facilitar a divulgación
de obras de creadores galegos en todo tipo de espazos públicos, co fin de promover o
coñecemento popular das súas obras literarias.
e. Incentivación de fomento da lectura desde os medios audiovisuais, contando coa Televisión de Galicia e cos medios que ofrece Internet.
3. Proxección exterior
a. Elaboración dun plan plurianual de tradución ao galego de obras relevantes da literatura
internacional, desenvolvendo o establecido no artigo 6º da Lei do Libro e da Lectura.
b. Creación dunha Oficina de promoción internacional da literatura e do libro galego. Esta
entidade, dependente da Consellaría de Cultura, encargaríase da difusión das axudas á
tradución de obras publicadas en galego a outras linguas, de organizar a presenza institucional nas feiras internacionais do libro e do espallamento a través da rede do libro e a
literatura galega.
c. Creación dunha sección das industrias culturais dentro da estrutura do Instituto Galego
de Promoción Exterior. O seu obxectivo sería o estudo da promoción da exportación do
libro e outras industrias culturais, conforme prevé o artigo 19 da Lei do Libro e da Lectura.
TEATRO E ARTES ESCÉNICAS
Como medidas inmediatas, o goberno galego debe retomar urxentemente o diálogo co/as
profesionais do sector e regularizar os pagamentos das administracións públicas, conforme á lei. Tamén se debe proceder á revisión do estatuto da Axencia Galega das Industrias
Culturais (AGADIC) e das unidades de produción actualmente dependentes dela. A xestión
da AGADIC debe estar encamiñada á organización e priorización de obxectivos a través de
plans estratéxicos plurianuais nos que sexa posíbel realizar unha avaliación real de necesidades, finalidades e cumprimento dos programas. Alén diso, e co fin de que a acción política institucional sexa realmente efectiva, cómpre dotar de autonomía xurídica e orzamentaria ás dúas unidades de produción pública (Centro Dramático Galego e Centro Coreográfico Galego), permitíndolles un deseño propio da súa acción e unha efectiva capacidade
autoorganizativa co fin de acadar os obxectivos derivados da devandita planificación. Isto
debe concretarse no seguinte:
1. Esixencia entre as atribucións executivas da dirección da AGADIC recollidas no seu estatuto dun modelo de xestión que garanta a implementación desde a institución de liñas
estratéxicas de actuación sobre as artes escénicas en Galicia a medio e longo prazo.
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2. Inclusión entre os órganos de goberno da AGADIC (Consello Reitor) de vogais pertencentes ao sector profesional e de audiencia (público) das artes escénicas en Galicia.
3. Elaboración dun estatuto propio e desvencellado da AGADIC para o Centro Dramático
Galego.
4. Elaboración dun estatuto propio e desvencellado da AGADIC para o Centro Coreográfico Galego.
Tamén son imprescindibles outras accións encamiñadas á consolidación e lexitimación das
actividades escénicas por medio da fidelización de públicos. As ditas acción serían adscribíbeis á actividade da AGADIC pero desenvoltas cunha necesaria dinámica transversal que
implique todos os demais espazos institucionais. Entres outras, salientan:
1. Creación da Escola Superior de Danza, de xeito que se completaría a oferta formativa
pública e institucional das artes escénicas na Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Creación do Museo-Arquivo e Centro de Documentación das Artes Escénicas de Galicia.
3. Implicación da RTVG nos procesos de promoción e coñecemento das artes escénicas de
Galicia.
4. Investimento nunha liña de estímulos ao sector editorial para a edición da creación
dramática, a investigación en artes escénicas e a tradución da dramática universal.
5. Estabelecemento, no Plan Estratéxico da Cidade da Cultura, dunha liña de actuación
específica para as Artes Escénicas no que teña un especial relevo a produción das compañías e institucións públicas galegas.
6. Elaboración dun plan de activación escénica dos espazos municipais.
7. Investimento na creación, no marco dos concellos de entre 25000 e 50000 habitantes
de Escolas Municipais de Teatro e Danza.
SECTOR AUDIOVISUAL
1. Sacar todas competencias do sector audiovisual do AGADIC e mantelas nunha estrutura
propia que una as facetas produtiva e comercializadora. O Audiovisual é estratéxico hoxe
en todo o mundo.
2. Fomento da difusión do audiovisual galego, sobre todo longametraxes, no circuíto convencional de salas, tanto comerciais como alternativas (municipais, institucionais…).
3. Elaboración dun programa de accións promocionais cara ao exterior do audiovisual
propio en colaboración coas empresas produtoras e os creadores.
4. Estimulo á creación de cine clubs (clubs da imaxe, ao estilo dos clubs de lectura) para
promover a difusión do audiovisual propio e mais do audiovisual de terceiros países.
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5. Implicación da Televisión de Galicia na promoción e difusión do audiovisual propio en
franxas de máxima audiencia, máis alá das series de ficción.
6. Fomento das novas tecnoloxías como ferramenta creativa e tamén como canle difusora
global, con especial atención ao factor da lingua.
7. Promoción de liñas de estímulo para os novos creadores, con preferencia aos formados
nas diferentes facultades e escolas do audiovisual en Galicia.
8. Fomento da dobraxe de cine comercial de calidade e das estreas cine en versión orixinal
con lendas en galego.
9. Promoción coas empresas do cinema doméstico, da introdución das lendas en galego
entre os idiomas que ofertan.
LINGUA
O mandato de Alberto Núñez Feijoo durante os últimos catro anos será lembrado, sen
dúbida, pola súa política agresiva contra o noso idioma, orientada a fomentar o seu desprestixio social e promover a súa desoficialización. Urxe recuperar o compromiso do
goberno galego nas políticas de defensa e promoción da lingua, procurando restaurar o
consenso que presidiu a elaboración e aprobación do Plan Xeral de Normalización da
Lingua Galega aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia en 2004. Neste Plan
séntanse as bases para unha política proactiva, abranxente e transversal de recuperación e
impulso ao idioma galego. Aínda que o sistema educativo debe ter un papel central nesa
política, non se pode cargar nel todo o peso da responsabilidade, senón que se debe poñer
a énfase noutros sectores: a prioridade debe ser a recuperación do galego entre a mocidade e o incremento da súa presenza nos medios de comunicación, as actividades e produtos de lecer (especialmente os audiovisuais e as novas tecnoloxías) e o ámbito
económico-laboral, coa colaboración das empresas e os axentes de cada un deses sectores e no marco de accións específicas contempladas en varios dos apartados anteriores
(véxase en particular Edición, Libro e Bibliotecas e Audiovisual).
Máis en concreto, Compromiso por Galicia coida imprescindible adoptar as seguintes
medidas de goberno:
1. Elaboración dun plan plurianual de actuacións integradas nos distintos sectores, seguindo as directrices do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, e primando os sectores
de mocidade, medios de comunicación e lecer e económico-laboral.
2. Reestruturación e reforzamento da Rede de Dinamización Lingüística, que pasará a
denominarse Rede para a Normalización da Lingua Galega.
3. Conversión do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades nun centro
de apoio á Secretaria Xeral de Política Lingüística, en particular nas áreas de análise da situación social da lingua galega, de creación de recursos aplicados á normalización da lingua
galega (especialmente no tocante ás novas tecnoloxías) e de elaboración e difusión de
terminoloxías (en colaboración co Instituto da Lingua Galega e a Real Academia Galega).
4. Fomento da investigación e da formación nas áreas relacionadas coa planificación e a
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normalización lingüística, en colaboración coas Universidades galegas.
5. Creación dunha rede de centros de estudos galegos no exterior, racionalizando os
recursos destinados a subvencionalos, dotándoos dunha unidade de apoio e dunha dirección académica, autónoma da administración.
6. Elaboración dun decreto de promoción do idioma galego no ensino a partir do Plan
Xeral pola Normalización, refrendado por unanimidade no Parlamento Galego, coa finalidade de asegurar que o alumnado remate os seus estudos obrigatorios con plena competencia nas dúas linguas oficiais, tal como prevé a Lei de Normalización Lingüística. Previamente, o goberno galego debe proceder de xeito inmediato á derrogación do decreto
79/2010, pernicioso para a supervivencia do noso idioma ao facer que moito estudantado
galego non acade a competencia mínima na lingua propia de Galicia.
7. Implantación de liñas de galego en Educación Infantil que posibiliten un ensino na nosa
lingua nos primeiros anos de escolarización.
8. Implantación progresiva dos Programas Integrados de Linguas, única vía efectiva de que
o alumnado aprenda a lingua propia e desde ela adquira outras linguas.
9. Fomento, desde a administración, da elaboración de recursos didácticos, actualizados e
de calidade, para impartir aulas en galego, e de recursos para a súa aprendizaxe por parte
do alumnado estranxeiro e do que ten necesidades educativas especiais.
10. Dotación ao Programa Abalar de materiais en galego (escasísimo incluso para aquelas
materias que deben impartirse na nosa lingua), para que non fique abeirado nas novas
tecnoloxías tal e como está a acontecer.
11. Recuperación do programa educativo “Preescolar na casa” e reforzamento das escolas
rurais, cunha adecuada dotación de recursos TIC en galego.
12. Implicación de toda a comunidade educativa no proceso de normalización, a través de
asesoramento de inspección educativa, campañas específicas, cursos...
13. Introdución progresiva do Portugués como materia optativa en todos os centros de
ensino co obxectivo de potenciar o coñecemento do galego como porta aberta ao portugués, que tantas saídas laborais e económicas vai ofrecer nos vindeiros anos.
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