
 

A Galicia do futuro. 
Proposta para un acordo amplo de reconstrución post COVID19. 

    

 

O noso país precisa mirar ao futuro. A sociedade galega merece que miremos ao presente 

e ao futuro con altura, desde o compromiso colectivo con todos os bens comúns que 

temos como país e como pobo como coordenadas básicas para construir a Galicia que virá 

logo da pandemia. 

A reconstrucción social e económica do noso pais pasa por fortalecer o público como 

estrutura democrática esencial e insustituible ao tempo que coidamos e potenciamos 

elementos fundamentais de cohesión e autogoberno como a protección social e os 

coidados, a sanidade e as estruturas públicas así como unha reactivación da economia 

acompañada dunha modernización do modelo productivo. 

A medida que respostamos a crise sanitaria do Coronavirus, faise cada vez máis evidente a 

gravísima situación económica, social e laboral á que nos enfrontamos como pais. Unha 

situación que está a golpear con virulencia pola vulnerabilidade na que se atopa o país tras 

anos de desmantelamento do sector público e de falla de políticas económicas públicas. 

Unha conxuntura que pon en evidencia todas as carencias do modelo económico, 

ecolóxico, social e laboral das ultimas décadas. A cidadanía galega está vendo con total 

claridade que a necesidade de contar cun sector público forte que garanta a seguridade e 

o benestar da poboación. Un sector público que a pesar dos recortes que sufríu na década 

da austeridade é quen de salvar a vida da xente nos hospitais ou de protexer as persoas que 

deixan de cobrar o seu salario. 

Esos recortes centráronse nos grandes servizos públicos como o ensino, no que se deixaron 

de investir 371 millóns de euros en 10 anos e na sanidade, que en 2019 gastou 200 millóns 

de euros menos que en 2009. 

O gasto real da Xunta de Galicia en 2019 aínda está 2.145 millóns de euros por debaixo do 

gasto real de 2009 despois dunha década de políticas que procuraron a perda de peso do 

público co obxectivo da entrada do sector privado no negocio da saúde, ensino e servizos 

sociais. Agora ben, se temos en conta que esas diferenzas se produciron todos e cada un 

dos dez anos entre 2009 e 2019, os recortes acumulados nesta década superan no 

conxunto do gasto público os 25.000 millóns de euros, tendo en conta a variación do IPC. 

O ámbito da sanidade é simbólico para retratar as consecuencias das políticas de 

austeridade e erosión do público sufridas na última década. As privatizacións e recortes 

provocaron un grave deterioro en todas as compoñentes do sistema sanitario. Dende 2009 

a 2019 os recursos que se deixaron de investir no sistema sanitario galego acumulan unha 
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cifra de 5.396 millóns de euros en termos reais, provocando un grave deterioro en todas as 

compoñentes do mesmo, dende o persoal ata as instalacións, pasando polos medios 

auxiliares de protección ou nos recursos para a investigación e a prevención. Esta 

diminución de recursos implicou unha minoración moi importante (máis dun 12% do total) 

das camas así como una reducción das infraestructuras sanitarias: o noso pais conta hoxe 

con menos hospitais e centros de atención primaria que hai 10 anos. 

De forma paralela a diminución de inversión pública en sanidade, deuse unha aposta pola 

privatización na xestión da atención aos maiores e dependentes. Un modelo 

mercantilizado que derivou nun deterioro no servicio advertido tanto por familias das 

persoas usuarias e persoal traballador do ámbito sociosanitario como polo propio Consello 

de Contas, órgano que sinalou o incumplimento da normativa e a non actuación correctora 

ou sancionadora por parte da administración. 

Esta realidade, consecuencia das políticas de austeridade, foi ligada paralelamente a unha 

maior regresividade das políticas fiscais. En resumo: mais beneficio para os grandes 

patrimonios e en detrimento da xente traballadora. Para revertir esta situación, é precisa 

unha reforma do financiamento autonómico e local que retire as limitacións que 

obstaculizan a suficiencia orzamentaria para garantir a calidade e universalidade dos 

servizos públicos. 

A crise tamén pon en evidencia a fraxilidade do sistema produtivo, da especialización e a 

estrutura empresarial do país. Alén da necesaria reflexión ao respecto da necesidade da 

relocalización da industria e actividade económica como garantía de suministro de bens 

esenciais e tamén como camiño cara unha economía máis sostible, a situación actual é 

enormemente preocupante, porque dende que empezou a alerta sanitaria unha parte 

considerable da economía e do emprego están paralizados e sometidos a un grave risco. 

Unha de cada tres persoas asalariadas do noso país deixou de traballar e de xerar salarios 

dende o 12 de marzo. Unha situación que afecta con similar gravidade ás máis de 200.000 

persoas que traballan como autónomas; moitas das cales pediron a prestación por cese da 

actividade do seu negocio. Existen tamén persoas que quedan sin ningún ingreso e as que 

temos que dar resposta no marco da extensión da protección social. 

Esta cifra amósanos o enorme desafío que supón a reconstrución da economía e a 

necesidade dun gran acordo que mobilice todos os recursos do país. En caso contrario, as 

consecuencias sobre o emprego e o benestar poden ser dramáticas.    

O tempo para empezar a reconstrucción apremia. Precisamos urxentemente dun gran 

acordo polo futuro, polo público. Un acordo amplo por unha reconstrucción económica e 

social do pais que conleva necesariamente unha viraxe, unha redefinición total das 

políticas públicas deixando definitivamente atrás as políticas de austeridade. 
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Un acordo polo público, pero tamén polo común que vaia mais alá da lóxica partidista 

para involucrar ao conxunto da sociedade galega. Loxicamente as forzas políticas que a 

representan pero tamén a organizacións da sociedade civil, aos sindicatos, ás organizacións 

agrarias, ao cooperativismo, as empresas e ao tecido productivo, á Universidade, ao 

coñecemento e á ciencia, ás organizacións e colectivos sociais, en definitiva, o mellor da 

sociedade civil galega. Neste acordo amplo, o sector público, que é o sector esencial da 

economía galega debe convertirse no gran motor desa reconstrución económica. 

Un acordo para reconstruír o pais, para acadar a saída mais rápida á crise económica, que 

non deixe a ninguén atrás, que despregue un escudo social que protexa aos máis 

vulnerables e que corrixa as carencias que debilitan a nosa cohesión como país e como 

sociedade. O desafío que temos por diante, é unha oportunidade para abordar un cambio 

de modelo e correxir aquelas políticas que esta crise evidenciou insuficientes ou erróneas, 

dende o modelo de coidados dos nosos maiores, á educación, pasando pola vivenda ata o 

modelo produtivo e de consumo. 

Os servizos públicos, o traballo, a protección social, a diversificación produtiva que nos dea 

estabilidade e seguridade no suministro de bens de primeira necesidade, os dereitos da 

cidadanía en definitiva, teñen que ocupar o centro do novo pais que temos que construír 

entre todos e todas a través dun acordo amplo que garanta: 

1. A recuperación do nivel de recursos orzamentarios necesarios para blindar e 
reforzar o sector publico galego, empezando pola sanidade e a política social de 

coidados dos nosos maiores.  
2. A reactivación da economía e a modernización do modelo produtivo. 
3. O fortalecemento dos sistemas de protección social e coidados para dar a máxima 

cobertura a todas as persoas que carezan dos recursos suficientes para garantir 

unha vida digna.  
4. Un cambio e mellora do sistema fiscal, do modelo e dos sistemas de 

financiamento autonómico e local que permita maior soberanía e 
progresividade fiscal. 

5. Potenciar a nosa posición como país no marco do Estado e da Unión Europea. 
 

Por todo isto, Galicia en común-Anova Mareas, propón ao resto de forzas políticas, sociais 

e económicas un gran acordo para a reconstrución social de Galicia, baseado no diálogo, a 

cooperación, a solidariedade e o convencemento de que a saída á crise pasa por impulsar 

políticas económicas destinadas a protexer da crise o tecido económico, ás traballadoras e 

ás maiorías sociais. 
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