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Publicación da iniciativa, BOPG núm. 470, do 15.07.2007
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Ábrese a sesión ás catro e trinta e tres minutos da tarde.

Debate e votación do Ditame da Comisión non permanente de investigación para coñecer as causas do deterioro da Vía

de alta capacidade do Salnés, e do voto ou votos particulares, se é o caso. (Punto primeiro da orde do día.)

Presentación do Ditame da Comisión: Sr. presidente da Comisión (Tojo Ramallo) (S). (Páx. 6.)

Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición sobre o Ditame e defender os votos particulares: Sra. Da Silva Mén-

dez (BNG) (Páx.) 7., Sr. Losada Álvarez (S) (Páx. 10.) e Sr. Gómez Alonso (P) (Páx. 13.)

Rolda dos grupos parlamentarios para que se definan sobre o voto particular do G. P Popular de Galicia:Sra. Da Silva Méndez

(BNG) (Páx. 16.), Sr. Losada Álvarez (S) (Páx. 17.)

Réplica do Sr. Gómez Alonso (P) (Páx. 18.)

Votación do voto particular presentado polo G. P. Popular de Galicia (documento núm. 25833): rexeitado por 36 votos a favor, 37

en contra e ningunha abstención. (Páx. 19.)

Votación do Ditame da Comisión non permanente de investigación para coñecer as causas do deterioro da Vía de alta capaci-

dade do Salnés: aprobado por 37 votos a favor, 36 en contra e ningunha abstención. (Páx. 20.)

Comparecencia do sr. presidente da Xunta de Galicia para informar sobre o contido e balance da súa recente visita ins-

titucional a Cuba e México. (Punto segundo da orde do día.)

Intervención do Goberno: Sr. presidente da Xunta de Galicia. (Páx. 20.)

Rolda dos grupos parlamentarios: Sr. Aymerich Cano (BNG) (Páx. 25.), Sr. Rego González (S) (Páx. 27.) e Sr. Núñez Feijoo (P). (Páx.

29.)

Réplica do Goberno: Sr. presidente da Xunta de Galicia. (Páx. 31.)

A señora presidenta abre unha rolda especial de aclaracións, con dúplica do Goberno. (Páx.) Nesta rolda interveñen o señor

Aymerich Cano (BNG) (Páx. 36.), o señor Rego González (S) (Páx. 37.), o señor Núñez Feijoo (P) (Páx. 38.) e o señor presidente da

Xunta de Galicia. (Páx. 40.)

O señor Ruíz Rivas pide a palabra ao abeiro do artigo 104 do Regulamento, ao que non accede a señora presidenta. (Páx. 42.)
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Comparecencia da señora conselleira de Educación e Ordenación Universitaria para informar sobre o resultado da aná-

lise do Sistema Educativo Galego. (Punto segundo da orde do día.)

Intervención do Goberno: Sra. conselleira de Educación e Ordenación Universitaria (Sánchez Piñón). (Páx. 43.)

Rolda dos grupos parlamentarios: Sr. Parga Núñez (BNG) (Páx. 46.), Sr. Meijón Couselo (S) (Páx. 48.) e Sra. López Besteiro (P).

(Páx. 50.)

Réplica do Goberno: Sra. conselleira de Educación e Ordenación Universitaria (Sánchez Piñón). (Páx. 52.)

A señora presidenta abre unha rolda especial de aclaracións, con dúplica do Goberno. (Páx. 52.) Nesta rolda interveñen o señor

Parga Núñez (BNG) (Páx. 54.), o señor Meijón Couselo (S) (Páx. 55.), a señora López Besteiro (P) (Páx. 56.) e a señora conselleira

de Educación e Ordenación Universitaria (Sánchez Piñón). (Páx. 57.)

Suspéndese a sesión ás nove e quince minutos da noite.
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Ábrese a sesión ás catro e trinta e tres minutos da tarde.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señoras e señores depu-

tados, prégolles que ocupen os seus escanos e que garden

silencio para iniciar a sesión plenaria correspondente ao día

18 de decembro de 2007.

Á orde do día non se lle dá lectura por estar publicada no

Boletín Oficial do Parlamento de Galiza número 470, do día

15 de decembro de 2007.

Entramos na orde do día. Pídolles, unha vez máis, que gar-

den silencio e, a ser posíbel, que apaguen os teléfonos móbi-

les ou os manteñan en silencio, dado que ultimamente pare-

ce que temos algo de problemas co inhibidor.

Debate e votación do Ditame da Comisión non permanen-
te de investigación para coñecer as causas do deterioro
da vía de alta capacidade do Salnés, e do voto ou votos
particulares, se é o caso

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Entramos no primeiro

punto da orde do día, de debate e votación do ditame da

Comisión non permanente de investigación para coñecer as

causas do deterioro da vía de alta capacidade do Salnés, e do

voto ou votos particulares, se é o caso.

Tal e como se acordou na Xunta de Portavoces. iníciase este

debate coa presentación do ditame da Comisión por parte do

seu presidente, o señor Tojo Ramallo.

O señor TOJO RAMALLO: Señora presidenta.

Señorías, o Pleno da Cámara, na súa sesión do día 26 de

decembro de 2006, acordou por unanimidade a creación

dunha comisión de investigación para coñecer as causas do

deterioro da vía da alta capacidade do Salnés, logo da trans-

acción acadada coas solicitudes das deputadas e deputados

do Grupo Popular de Galicia, dos Socialistas de Galicia e do

Bloque Nacionalista Galego.

A Mesa da Cámara, logo da audiencia da Xunta de Portavo-

ces na reunión do 29 de xaneiro de 2007, acordou a deno-

minación e composición paritaria desta Comisión, que se

integrará por nove deputados e deputadas, por tres de cada

grupo parlamentario.

A Comisión constitúyese o día 15 de febreiro de 2007 cos

deputados e deputadas designados polos respectivos grupos

parlamentarios, que son os seguintes.

Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, don Xosé

Cuíña Crespo, don Alejandro Gómez Alonso, don Manuel

Santos Ruíz Rivas.

Polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, dona

María Carmen Cajide Hervés, Abel Fermín Losada Álvarez

e Luís María Tojo Ramallo.

Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

dona María Carmen da Silva Méndez, Bieito Lobeira

Domínguez e María Modesta Riobó Dios.

Asemade, nesta sesión constitutiva elexiuse a súa mesa: Presi-

dente, Luís Tojo Ramallo; vicepresidente, dona María Modes-

ta Riobó Dios; e secretario, don Manuel Santos Ruíz Rivas.

As normas de funcionamento da Comisión aprobáronse por

unanimidad na sesión da Comisión do 20 de marzo de 2007

e nela recóllese o obxecto e a duración, así como a súa orga-

nización, funcionamento, medios de acción, plan de traballo,

comparecencias e ditame.

O plan de traballo da Comisión, que se aprobou por unani-

midad na sesión da Comisión do día 10 de maio de 2007,

estrutúrase en catro fases consecutivas, cuxo desenvolve-

mento detallamos a continuación.

Primeira fase. Solicitude e análise de documentación e infor-

mes técnicos das empresas concesionarias e dos colexios

oficiales de enxeñeiros de camiños, canles e portos de Gali-

cia e enxeñeiros técnicos de obras públicas.

As contestacións ás solicitudes de documentación e infor-

mes efectuáronse nos días 29 de maio de 2007 aos colegios

de ingenieros técnicos de obras públicas de Galicia e inge-

nieros de camiños, canales e portos. O 30 de maio, aos res-

ponsables da décimoquinta da Garda Civil. O 30 de maio, 1,

8 e 12 de xuño, á Consellería de Política Territorial, Obras

Públicas e Transportes.

Na segunda fase de comparecencias, aos representantes da

Administración e altos cargos de empresas e colegios oficiales
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de ingenieros de camiños, canles e portos de Galicia, e inge-

nieros técnicos de obras públicas de Galicia. Nesta fase com-

pareceron en Comisión un total de vinte persoas, en oito

sesións que tiveron lugar do 14 ao 21 de xuño, ás que hai que

engadir dúas comparecencias máis substanciadas na Ponencia.

Na terceira fase, a Ponencia, en concreto a Ponencia encar-

gada de elaborar o proxecto de ditame, que se designou pola

Comisión na sesión do 21 de xuño. Constitúyese o 28 de

xuño coa presencia, ademais do presidente desta Comisión,

dos seus ponentes titulares: señor Gómez Alonso, polo

Grupo Parlamentario Popular de Galicia; señor Losada

Álvarez, polo Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia; e

señora Da Silva Méndez, polo Grupo Parlamentario do Blo-

que Nacionalista Galego.

Na segunda reunión, que tivo lugar o 1 de outubro, organi-

záronse os traballos de Ponencia e solicitáronse dúas com-

parecencias que se substanciaron na reunión de Ponencia do

15 de outubro.

Posteriormente, os días 12 e 21 de novembro elaborouse o

proxecto de ditame, que se aprobou o día 22 de novembro

por maioría, co posicionamento a favor do señor Losada

Álvarez, ponente do Grupo Parlamentario dos Socialistas de

Galicia e da señora da Silva Méndez, ponente do Grupo Par-

lamentario do Bloque Nacionalista Galego, e en contra do

señor Gómez Alonso, ponente do Grupo Parlamentario

Popular de Galicia.

A cuarta fase, debate e aprobación do ditame pola Comisión,

na sesión do día 11 de decembro, así como da enmenda á

totalidade cun texto alternativo do Grupo Popular de Gali-

cia. Logo do rexeitamento desta emenda á totalidade, o dita-

me aprobouse por maioría co voto a favor dos grupos parla-

mentarios Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista

Galego e en contra do Grupo Parlamentario Popular de Gali-

cia, que se publicou no Boletín 468, do 12 de decembro.

Asemade, dentro do prazo establecido ao efecto, o Grupo

Parlamentario Popular de Galicia presentou un voto particu-

lar, documento 25833, que publicouse no Boletín Oficial

correspondente, número 469, do 14 de decembro.

Cómpre, pois, rematar, señorías, logo do debate e votación

do ditame de Comisión e o referido voto particular, coa

aprobación se é o caso, do ditame da Comisión de investi-

gación para coñecer as causas do deterioro da vía de alta

capacidade do Salnés na sesión plenaria do día de hoxe.

Quixera, señora presidenta, agradecer persoalmente aos

ponentes e aos membros da Comisión a especial cortesía e o

respecto que mantiveron ao longo das sesións con esta Pre-

sidencia e que fixeron moi doada a dirección da mesma.

Máis nada e gracias.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Tojo.

Ábrese agora a rolda dos grupos parlamentares para posicio-

namento respecto do ditame e defensa dos votos particulares.

Ten, en primeiro lugar, polo Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego, a palabra a señora da Silva Méndez.

A señora DA SILVA MÉNDEZ: Grazas, señora presidenta.

Señorías.

Señora conselleira.

Efectivamente, hoxe temos a debate o ditame da Comisión

de investigación das causas de deterioro da vía do Salnés e

o debate tamén do voto particular que mantén o Grupo Par-

lamentario Popular ao Ditame aprobado pola Ponencia e

pola Comisión de investigación.

En primeiro lugar, para aclarar e para defender o ditame apro-

bado pola Comisión, quería sinalar unhas cuantas cousas.

Ao respeito, e seguindo máis ou menos o guión aprobado

por unanimidade para a elaboración do ditame ao respeito do

procedemento administrativo e construtivo da VG.4.1, do

que se denominaba naquel momento vía rápida do Salnés,

que é vía de alta capacidade do Salnés, e que neste momen-

to está coas obras de desdoblamento como todas e todos

sabemos, decir que o estudo informativo para a elaboración

da vía do Salnés se aproba o 4 de febreiro do ano 1991. Ese

mesmo estudo informativo, o estudo informativo para a ela-

boración da VG.4.1, sométese a exposición pública o 9 de

febreiro do ano 1991. E curiosamente a asistencia técnica
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para a redacción dese estudo, que xa estaba dende o 9 de

febreiro do 1991 a exposición pública, licítase o 27 de

febreiro.

Aquí aparece o primeiro problema administrativo na trami-

tación de todo o expediente, tanto para a elaboración do pro-

xecto como para a execución das obras desta vía. Un pro-

xecto que aínda non está licitado, polo tanto non pode estar

aínda elaborado, xa está sometido a exposición pública. Non

me estraña que o Partido Popular diga que executaban as

cousas moi rápido, xa tiñan a exposición pública algo que

nin sequera podía existir porque non estaba licitada a asis-

tencia técnica que tiña que elaboralo.

O 9 de setembro do 1991 apróbase o proxecto de trazado e

o 20 de novembro do 1991 apróbase a declaración de efec-

tos ambientais. En aquel momento recordar que non existía

a Consellaría de Medio Ambiente e que, polo tanto, as com-

petencias en medio ambiente residían na propia Consellería

de Política Territorial. É curioso que se aprobe o proxecto de

trazado o 9 de setembro e que sexa o 20 cando se aprobe a

declaración de efectos ambientais.

Pero o 31, o 31 de setembro, é decir, antes do 20 de novem-

bro, apróbanse os proxectos construtivos básicos para os tres

tramos nos que se divide a obra. E o 15 de novembro, sem-

pre con anterioridade á aprobación da declaración de efectos

ambientais, licítanse os tres tramos. Os tres tramos que serí-

an: un primeiro tramo, Sanxenxo-Meaño; un segundo tramo,

Meaño-Meis; e un terceiro tramo, Meis-Barro,  os 18 quiló-

metros que en total constituían esa vía.

Curiosamente, esto é algo que calificou o Partido Popular no

debate en Comisión deste ditame como un procedemento

ordinario. É ordinario ter a exposición pública un estudio

informativo antes de que esté licitada a súa elaboración e é

ordinario licitar a obra antes de ter a declaración de efectos

ambientais, resaltando que naquel momento non podía haber

problema de conflito entre unha consellería e outra porque

residían todas as competencias na mesma consellería. En

todo caso, había un conflito dentro da propia consellería.

O procedemento tamén foi calificado polo Partido Popular

como derivado –a aprobación do trazado e a licitación do

mesmo– de pormenorizados estudos de impacto ambiental.

A verdade é que todo o proceso administrativo da tramita-

ción, tanto da elaboración do proxecto como da súa licita-

ción, demostran que eses pormenorizados estudios de

impacto ambiental debían ser na imaxinación de alguén,

porque non se corresponden para nada en como foi tramita-

do todo o proceso.

Resaltar, porque así se puxo de manifesto nas comparecen-

cias que houbo en Comisión, como resalta da documenta-

ción obrante á que tivo acceso a Comisión de investigación,

a ausencia de cálculos hidráulicos no proxecto construtivo;

ausencia que foi xustifica polos técnicos que elaboraron os

proxectos decindo que co sistema drenante transversal for-

migón in situ previsto nos proxectos inicialmente aprobados

era xustificada a non necesidade de cálculos hidráulicos, e

que, polo tanto, con ese sistema drenante transversal formi-

gón in situ se cumplían todas as necesidades para que o sis-

tema drenante transversal funcionase correctamente.

Aquí é donde durante a execución da obra, que tamén debeu

ser un procedemento ordinario, aparece a primeira cuestión a

resaltar. O sistema drenante de formigón in situ que estaba nos

proxectos modificouse polo sistema de aceiro corrugado,

tubos Arco, que foi o que finalmente se colocou nesta vía.

Decir que nin das comparecencias nin da documentación

obrante no expediente se deriva en absoluto ningunha xusti-

ficación de carácter técnico, máis alá da axilidade na colo-

cación deste sistema drenante, que xustifique esta modifica-

ción. Das comparecencias técnicas dedúcese que a única

razón foi a axilidade na execución das obras, e esto mismo

recoñece o Partido Popular na súa proposta de ditame que

mantén como voto particular, cando na conclusión cuarta di:

No tocante á utilización de tubos de aceiro corrugado o

representante da empresa, dunha das empresas adxudicata-

rias dun dos tramos, afirmou que naquel tempo non había

fabricantes de formigón armado en Galicia, motivo polo cal

se contactou coa empresa Arco Syistems, que é a que pro-

porciona os tubos de aceiro corrugado, para proveer coa

maior celeridade os tubos para as drenaxes transversais. As

propias conclusións do Partido Popular din que a razón da

substitución foi a celeridade nas obras.

Decir que non eran tubos de formigón prefabricados os que

estaban no proxecto, senón de formigón in situ, e que, polo

tanto, nunca podería ser ese cambio, a ausencia de tubos pre-

fabricados, o que xustificase e motivase a substitución. O
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que si é certo é que o sistema drenante polo que se optou

finalmente é bastante máis rápido, como así dixeron todos os

comparecentes técnicos e como así tamén conclúe o Partido

Popular nas conclusións, na súa proposta de ditame.

Non existe ningunha documentación a respeito dos traballos

de control e da execución destas obras. Non existe nin no

expediente administrativo que ten a Consellaría de Política

Territorial, e que na súa integridade fixo chegar a esta Comi-

sión, nin existe na empresa encargada dese control, xa que o

representante desa empresa dixo que por razóns do tipo de

arquivo que ten a empresa, e dado o tempo transcorrido, se

desfixeran –teñen un sistema, e así o dixo textualmente, de

arquivo dinámico– de toda a documentación sobre o control

da execución das obras.

Polo tanto, non existe ningunha documentación que acredite

que foron ben instalados ou mal instalados, o que si é certo é

que o tempo, o pouco tempo transcurrido desde a súa instala-

ción, e o estado de deterioro no que se atopaban, demostra que

problemas houbo coa súa instalación e que problemas houbo

coa súa colocación e coa idoneidade do sistema utilizado.

Tamén se puxo de manifesto ao longo das comparecencias e

da documentación que ten a Comisión de investigación que

as obras de conservación non tuveron en conta o sistema

drenante, así o di o informe técnico da UTE que dende o ano

2003 é a encargada do mantemento, decindo textualmente

no informe que non se fixeron inspeccións nin ensaios dos

tubos Armco. Polo tanto, non houbo ningún tipo de control

nin de conservación do sistema drenante transversal.

E empezan as incidencias, e as incidencias con esta vía empe-

zaron no ano 2004, como así quedou de manifesto polos

informes que ten a Comisión de investigación. Unha vez que

se iniciaron as obras de desdoblamento  empezan a aparecer

problemas según se vai avanzando nos traballos de limpeza e

se pode ver en que situación está o sistema drenante, e así

tamén o pon de manifesto o informe, a proposta de ditame

que fai o Partido Popular. É curioso que cando o ditame apro-

bado pola Comisión di que a razón foi a axilización das obras

e di que non estaba previsto inicialmente a substitución dos

tubos e que foi o seu estado o que provocou que houbese eses

desplomes, o Partido Popular di que a Comisión fai un dita-

me manipulado. Pero nas súas propias conclusións, a pesar

do que quere concluír, recoñece eses problemas.

Na páxina 22 do ditame do Partido Popular aparece –como lle

decía con anterioridade– que foi a celeridade o que provocou

a substitución dos tubos e tamén aparece nas conclusións

recollido –léolle textualmente–: “Durante a fase de constru-

ción detectáronse sete obras de drenaxe que non estaban con-

templadas no proxecto de construción” –refírese ao proxecto

de construción do desdoblamento para a súa conversión en

autovía–, “xa que durante a elaboración foi imposible detec-

talas debido a que se atopaban ocultas pola maleza e non se

correspondían cos canles previamente definidos”. Eso pono o

Partido Popular no seu ditame. O que quere dicir: Como a

obra executada non se correspondía coa obra proxectada,

como a documentación existente non reflectía a realidade da

obra executada e o mal estado de conservación e a falta de coi-

dado do sistema drenante impedía saber realmente o que

había, cando se elabora o  proxecto de desdoblamento gober-

nando o Partido Popular, se pon de manifesto a imposibilida-

de de saber o estado real no que estaba o sistema drenante, e

así o recoñece o Partido Popular na proposta de ditame que

fai, como acabo de ler textualmente.

Continuamos. Según se iban avanzando os traballos, vese o

estado no que están e empezan a haber incidencias aínda

máis graves, pero en zonas nas que os traballos de desdo-

blamento o único que estaban facendo era limpeza, desbro-

ce e permitir o acceso para coñecer o estado real.

Hai problemas en outubro, hai problemas en novembro, con-

tinúa habendo problemas en novembro, e eso provoca que

haxa que tomar unha decisión. E unha decisión, como todas

as deputadas e deputados sabemos, ten que basearse en dúas

cuestións, porque gobernar é precisamente tomar decisións

en función dos informes e dos avales técnicos e en función

das necesidades da sociedade.

En función dos informes técnicos tómase a decisión política

de que o máis seguro para os usuarios da vía, e o máis segu-

ro –non nos esquezamos– para os traballadores que teñen

que executar esas obras, é o corte da vía. Pero o corte da vía

se deriva da necesidade de substituír o sistema drenante dada

a situación na que se atopaba de colapso.

Xa para rematar, e concluíndo, o obxecto da Comisión de

investigación eran as causas de deterioro. As causas de dete-

rioro puxeron de manifesto con sorpresa –hai que recoñecer

que moitas das comparecencias técnicas que houbo foron de

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 111
18 de decembro de 2007

9



especialistas non vinculados nin á execución da VG.4.1 nin

á execución do desdoblamento– que era moi pouco tempo

para ter un deterioro tan elevado, que houbera problemas

coa colocación e que houbera problemas co mantemento.

Tamén puxeron de manifesto que o ph do solo non cambia

en dous días. As características do solo polo que discorría e

polo que discorre esa autovía fundamentalmente se deben á

propia composición do solo e esa composición non é algo

que se altere en quince días, como todos sabemos, a non ser

que o que se utilice para estudiar a variedade do ph do solo

sexan especulacións e non coñecementos científicos e empí-

ricos. Polo tanto, o obxecto da Comisión, que era estudiar as

causas do deterioro, conclúe que as causas do deterioro

foron o colapso do sistema drenante e que as razóns do

colapso foron o estado de deterioro no que estaba o sistema

drenante. Colapsa porque está en mal estado, e así se com-

probou que a inmensa maioría deles, en todos os tramos

–obras executadas por empresas diferentes–, estaban en mal

estado.

Tamén se observan problemas derivados –e así o puxeron de

manifesto os técnicos– da precipitación na elaboración dos

proxectos e da precipitación na execución das obras, e que

as decisións que primaron foron axilizar a obra por encima

da súa calidade e da súa posterior seguridade.

Recordar aquí que algúns técnicos comparecentes alleos á

Administración puxeron de manifesto a necesidade de coi-

dar ao máximo a elaboración dos proxectos, o plazo de exe-

cución das obras e non deixar que os ciclos electorais, que

teñen o tempo que teñen, sexan os que primen o ritmo de

execución das obras, sexan os que determinen a que ritmo se

executen as obras, senón as necesidades da propia obra.

Tamén se puxo de manifesto a falta de control na custodia da

documentación, porque non obran en poder da Consellería

de Política Territorial nin da súa delegación territorial as

órdenes que se tiveron que dar en algún momento, porque se

teñen que dar por escrito, para modificar os proxectos –por-

que supoño que o Partido Popular non considerará ordinario

modificar proxectos sen ningún tipo de orden por escrito–

nin aparece a documentación do control que o Grupo Popu-

lar. Algún membro do Grupo Popular dixo que vira, pero

desde logo non está nin na Consellería de Política Territorial

nin na súa delegación territorial nin as empresas foron quen

de facilitarnos.

E xa para rematar, porque xa se acabou o tempo, decir que

agardamos desde o Grupo Parlamentar do Bloque Naciona-

lista Galego que a experiencia da vía do Salnés sirva para

que non se repita, para que as obras se executen con maior

control, para que os proxectos se elaboren con rigor, para

que se siga escrupulosamente...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas.

A señora DA SILVA MÉNDEZ:...–remato– o procedemento

administrativo, que está para garantir como se invisten os

fondos públicos. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señora da

Silva Méndez.

Ten a palabra, polo Grupo Parlamentar dos Socialistas, o

señor Losada Álvarez.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Si, moitas gracias, señora presi-

denta.

Señorías, señora conselleira, atopámonos eiquí pra manifes-

tar a posición do Grupo Socialista ante o dictame da Comi-

sión de investigación para coñecer as causas do deterioro da

vía de alta capacidade do Salnés.

Queremos comenzar cuns feitos de carácter obxectivo que

non é posible refutar. Hai un antecedente en novembro do

ano 2004. Nese momento, no quilómetro 5.5 desta vía, un

punto no que existe un drenaxe transversal, prodúcense tres

accidentes en menos de 24 horas, con resultados graves en

termos de vidas humans e de feridos. Os servicios de emer-

xencia apuntan á existencia dunha zona sen drenaxe. A pesar

desto, a Consellería de Política Territorial, nese momento

dirixida polo señor Núñez Feijoo, rexeitou este extremo e

garantiu o correcto funcionamento do drenaxe. Se ve que o

revisaron, tuveron que facelo. Dalgunha forma, vamos falar

de realismo máxico latinoamericano, porque certamente

todos os técnicos aseguraron que era imposible acceder a

unha boa parte das obras de drenaxe transversal desta vía

–falarei despois do que esto significaba–.

Despois do ano 2004, no ano 2006, aparecen os primeiros ou

os segundos problemas. O 12 de xuño do ano 2006 –insisto,

xuño, antes do verao e antes das chuvias de outono– prodú-
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cese no quilómetro 0.6 o primeiro esmagamento dun tubo e

a rotura da súa base. O 14 de xuño –dous días despois– ocu-

rre unha nova incidencia similar no punto quilométrico 14.8.

Durante os meses de xuño, xullo e agosto a dirección de

construción da sociedade concesionaria AUSAL, como

manifestou nas comparecencias na Comisión, realizou unha

serie de inspeccións nas que se detectaron problemas en

numerosas obras de drenaxe transversal, salientando polo

seu mal estado especialmente sete delas. Polo tanto, todos

estes problemas están detectados moito antes cronoloxica-

mente de que ocurran as chuvias de outono que desencade-

naron verdadeiramente o derrube desta vía.

O 20 de outubro do ano 2006 se produce xa un socavón na

plataforma, no punto 0.8, e á vista destos feitos a Conselle-

ría de Política Territorial, primando claramente a seguridade

dos usuarios, realiza unha inspección de todos os drenaxes

transversales desta vía, atopando como graves os danos exis-

tentes polo menos en cinco máis das sete xa detectadas ini-

cialmente.

Posteriormente, o día 27 de novembro prodúcese un novo

afundimento en dous momentos do día e prodúcese o corte

da estrada e o desvío do tráfico da totalidade da VG.4.1 pola

rede de estradas da zona.

Xa fóra de servicio, o día 28 de novembro prodúcese un

novo afundimento da plataforma, e nesa mesma noite acci-

déntanse tres vehículos de protección –dous deles da Garda

Civil e outro de protección–, que caen a ese socavón.

Podemos falar, polo tanto, a pesar dos intentos de disfrazar

a realidade, de que literalmente a vía do Salnés se veu abai-

xo no ano 2006, trece anos despois de ser construída.

Vamos ahora a abordar cal foi o procedemento administrati-

vo e construtivo desenvolvido no ano 93. Hai unha caracte-

rística inicial, que é a reducidísima duración deste proceso.

Algúns exemplos, que foron xa plantexados pola voceira do

BNG, mostran eu penso que fundamentalmente a sensación

de impunidade coa que o Partido Popular realizaba as obras

públicas durante o seu mandato.

O 27 de febreiro do ano 91 sae no BOE a licitación da asis-

tencia técnica pra redactar un estudio informativo que leva-

ba vinte días en información pública. Polo tanto, primeiro

desfase, e seguimos falando de realismo máxico por non

falar doutra cousa.

O 20 de maio do 91 apróbase definitivamente o estudio

informativo, pero nese momento, efectivamente, non existía

declaración de impacto ambiental deste proxecto. E o 9 de

setembro deste mesmo ano apróbase o proxecto de trazado,

pero nese momento, insisto, seguía sen haber declaración de

impacto ambiental, que vai a ser ditada con posteridade,

concretamente o 20 de novembro do ano 2001. Eu creo que

é unha boa mostra de cal foi o procedemento xeral de elabo-

ración. A obra, efectivamente, se inaugura o 24 de xuño do

ano 93, exactamente 4 meses antes das eleccións autonómi-

cas dese ano. Eso si, a acta de recepción da obra obtense tres

anos máis tarde, no ano 96; e seguimos no realismo máxico.

¿Cales foron as cuestións relativas aos proxectos que apare-

ceron durante o desenvolvemento desta Comisión, e polo

tanto tanto nas comparecencias como na documentación

existente? A primeira ten que ver co proxecto construtivo

inicial, e é a absoluta carencia de estudios técnicos; estudios

técnicos de moitos tipos. O que neste caso nos afecta, o que

ten que ver co estado das obras de drenaxe transversal, son

os cálculos hidráulicos. Efectivamente, hai unha absoluta

carencia de estudios sobre as características, o volume, a

capacidade da auga que vai atravesar por esas obras de dre-

naxe transversal. Dá a sensación de que se poñen pra que

non as utilice ninguén, é decir, que se poñen sin que faga

falta que se poñan, porque non aparece ningún tipo de xus-

tificación técnica de por que se colocan aí; pero, lamenta-

blemente, a auga, que non estaba nos papeles do proxecto

construtivo do Partido Popular, si que estaba nos regatos do

Salnés.

Indudablemente non se estudia, polo tanto, nin a capacidade

que deben de ter, se teñen que ser máis delgadas ou máis

grosas, e menos todavía o tipo de material que se debe de

empregar. É certo que no proxecto construtivo aparece un

tipo de material concreto, formigón armado in situ, en prin-

cipio o máis axeitado para este tipo de obras e o que resiste

mellor o paso do tempo ante unhas características determi-

nadas da auga existente no Salnés. Pero o certo, e logo vere-

mos outra fase deste realismo máxico, é que o formigón in
situ desapareceu. Desapareceu, xa non estaba nos estudios

que xustificaban nos papeles, pero desapareceu material-

mente cando se fixo a obra, e no seu lugar aparecen tubos de
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aceiro corrugado galvanizado, tubos que certamente –e os

técnicos o dixeron– se utilizan en obras públicas, pero sem-

pre se utilizan en determinadas circunstancias, xustificado

técnica e empiricamente, e sempre cuns mecanismos de pro-

tección axeitados. Ningunha das tres cuestións se tiveron en

conta. Non se tiveron en conta as características físicoquí-

micas da auga, non se tiveron en conta as características físi-

cas do solo do Salnés e non se aplicou ningún mecanismo de

protección; se colocaron sin protección de formigón nos

seus extremos, e o que é mais grave aínda, se colocaron sen

ningún tipo de protección entre o que sería a propia estrada

e o propio tubo.

A cuestión de por que se cambiaron esos tubos é unha cues-

tión que sigue movéndose no ámbito da maxia, inda que nos

vamos aproximando digamos que á chistera do mago, nos

vamos aproximando á chistera do mago. Certamente, todos

os técnicos que compareceron dixeron que a única razóns

que se lles ocurría era axilizar o proceso construtivo. Efecti-

vamente, estos tubos son por un lado máis baratos que os

tubos de formigón armado in situ e ademais se colocan con

máis rapidez, polo tanto, este parece o motivo fundamental.

Certamente, se toma por parte do Goberno do Partido Popu-

lar esa decisión política de axilizar os traballos e, a partir de

aí, a cadea de mando digamos que se envolve nunha nebu-

losa onde non é posible precisar quen toma exactamente a

decisión de que o proceso de axilización do conxunto das

obras se concrete, neste caso, na substitución do formigón

armado in situ polos tubos de aceiro corrugado. E, efectiva-

mente, esta modificación do proxecto existe sólo parcial-

mente e, en todo caso, igual que no caso do proxecto inicial,

sin ningún tipo de xustificación técnica.

Hai, efectivamente, un proxecto modificado para un dos tres

tramos, o tramo chamado tramo 3, Meis-Barro, pero non

existe ningún expediente de proxecto modificado para os

treitos 1 e 2. En todo caso, se fixeron igual, se substituíron

da mesma maneira todos –e cando digo todos tamén aquí os

técnicos se sorprenderon desta cuestión–, todos os tubos de

formigón armado, por tubos de aceiro corrugado. Pero insis-

to que no caso dos treitos 1 e 2 sin ningún tipo de proxecto

modificado. Seguimos movéndonos imaxino que nesa sen-

sación de impunidade. No tramo xustificado, ou intentando

xustificar a modificación do proxecto, se fala do aforro de

tempo como o interese público máis significativo á hora de

substituír esos tubos. Bueno, o aforro de tempo era o intere-

se público fundamentalmente preelectoral do Partido Popu-

lar, non era en absoluto o interese público dos cidadáns e dos

usuarios desa vía. E, efectivamente, se intenta axilizar a exe-

cución das obras. Se dice textualmente: Para axilizar a exe-

cución das obras de drenaxe se propón o cambio das tuberí-

as, taxeas e alcantarillas previstas por tubo de aceiro corru-

gado de igual capacidade hidráulica, manténdose o precio

por metro previsto no proxecto. Deso tamén falaremos un

pouco máis tarde. Pero o que si é certo é que estos tubos se

substituíron sin que existiran en dous casos proxectos modi-

ficados, e no caso no que existía o proxecto modificado, as

xustificacións eran dunha absoluta debilidade argumental e

cunha absoluta falta de estudios técnicos que xustificaran

esta substitución. De feito, nesta Comisión de investigación

se declarou por parte de responsables tanto actuais como

naquel momento existentes na consellería que non se poden

certificar unidades de obra que non se contemplen no pro-

yecto ou, no seu defecto, no modificado correspondente.

Pois nesta obra en dous dos tramos se certificaron unidades

de obra que non estaban nin no proxecto nin no modificado,

alguén terá que explicar onde estaban, e seguimos movén-

donos no realismo máxico.

Se intentou por parte dos responsables da consellería no ano

93 acudir ao chamado artigo 50 da Lei de contratos pra xus-

tificar este cambio. Este artigo fala da posibilidade, efecti-

vamente, de substituír algúns tipos de compoñentes de obras

pero sempre pra mellorar a calidade destas e sempre co fin

de mellorar, digamos, o ben público. Neste caso, vendo o

resultado obxectivo da obra, dificilmente se pode acreditar

ningún destos dous condicionantes, e ademais, en todo caso,

ten que existir unha constancia escrita de que o contratista

lle propón ao director de obra esta proposta de substitución

e o director de obra a acepta. Ningunha destas constancias

escritas existen na documentación que se dispuxo na Comi-

sión. Polo tanto, insisto que a pregunta sería, en todo caso,

cales foron os beneficios para os cidadáns, porque non se

empregaron materiais de mellor calidade, non se incremen-

taron as dimensións da obra e, dende logo, á vista dos resul-

tados trece anos despois, dificilmente se pode falar dun

beneficio para os cidadáns.

Efectivamente, a ausencia de estudios levou a que estos

tubos non foran protexidos pra evitar nin acción química

nin acción física da corrosión e da abrasión, e progresiva-

mente se foron deteriorando. Este deterioro progresivo,
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ademais, veu claramente reforzado por unha absoluta falta

de políticas de conservación e manteñemento por parte do

partido Popular nas infraestruturas que construía. Inaugu-

rou a obra catro meses antes das eleccións autonómicas,

fíxose a foto, e a partir dese momento se esquenceu dra-

maticamente desta obra. Cando digo que os técnicos da

empresa concesionaria do desdobramento non puderon

acceder fisicamente a algúns destos drenaxes transversais

pola existencia de maleza que impedía este acceso, signifi-

ca cal era o interés do partido Popular pola conservación e

o manteñemento das infraestruturas. Pero, en todo caso,

tampouco debería de sorprendernos este escenario, porque

quero recordar –e hoxe pechamos pola mañá o pleno de

presupostos– a crítica dura, a crítica vía enmendas, ao des-

mantelamento dos fondos destinados a conservación e

manteñemento de estradas por parte do Partido Popular. A

liña política sigue sendo a mesma, é decir, a utilización

unicamente de accións políticas de cara á foto, e todos

sabemos que o manteñemento e a conservación de estradas

non é demasiado produtivo para a foto. Tanto é así, que o

señor Núñez Feijoo, cando accedeu á Consellería de Polí-

tica Territorial e á Vicepresidencia do Goberno, reduciu á

mitad, a misérrima partida presupostaria existente, que era

de 900.000 euros. Estamos falando de 900.000 euros para

eliminar puntos negros das estradas. Por certo, que esta era

unha estrada cun nivel de siniestrabilidade moi elevado.

Reduciuno á metade porque 900.000 euros se ve que lle

parecían moitos, e deixouno en 550.000. Afortundamente,

hoxe nos presupostos sólo pra esta partida hai 22 millóns

de euros, eu creo que isto demostra cales son as priorida-

des duns e outros. Polo tanto, temos –insisto– unha execu-

ción errática dun proxecto construtivo na que non se expli-

ca nin se analizan convenientemente as necesidades das

modificacións. E a segunda parte, igual de grave que a pri-

meira, é o esquencemento absoluto dunhas obras públicas

xa mal feitas, dunhas obras públicas xa mal feitas. Esto

explica que o ano pasado aos galegos, á parte do seu peri-

go, do perigo da vida dos usuarios...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señor Losada, pídolle

que vaia rematando.

O señor LOSADA ÁLVAREZ:... –remato, señora presidenta– lle

costara 8 millóns de euros no caso do arreglo e 2,3 millóns

máis no caso das vías alternativas que houbo tamén que

arranxar.

Moitas gracias.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Losada.

Ten agora o turno para a súa intervención, polo Grupo Par-

lamentar Popular, o señor Gómez Alonso.

O señor GÓMEZ ALONSO: Gracias, señora vicepresidenta.

Señoras e señores deputados, señorías, ao ex conselleiro de

Política Territorial, ao señor Cuíña Crespo, cando fai balan-

ce da súa xestión ao longo de trece anos á fronte do departa-

mento de Obras Públicas, sempre lle gusta decir que ben

pudo haber sido esta imperfecta, pero presume de haber sido

impecable. Este Grupo Parlamentario Popular, que durante

dazaseis anos cos seus dirixentes gobernou este país, tamén

pode asumir e presumir de que ben puidemos ter imperfec-

cións, pero a nosa xestión ao longo de dazaseis anos á fron-

te de Galicia foi, sen dúbida algunha, impecable.

O señor ex conselleiro de Política Territorial, cando compa-

receu na Comisión de investigación da vía rápida do Salnés,

afirmou rotunda e categoricamente que se sentía responsable

politicamente do acontecido. Esta afirmación honra o ex

conselleiro de Política Territorial, sentíase responsable, por-

que esta afirmación é coherente coa súa actitude política

exercida ao longo de trece anos de conselleiro de Política

Territorial, que foi sempre unha acción política responsable.

Sentíase responsable porque, durante trece anos de conse-

lleiro de Política Territorial, sempre dou a cara, señorías,

sempre dou explicacións, nunca se negou a que o investiga-

sen nin neste Parlamento nin por outras vías. Foi precisa-

mente a súa responsabilidade o que lle fixo ser o primeiro en

ir a visitar as obras. Foi precisamente a súa responsabilidade

o que lle fixo dar a cara e querer saber que había pasado con

esa vía.

Os deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular

nos preguntamos: ¿Esta mesma actitude de responsabilidade

é da que pode presumir o señor Suárez Canal cos incendios

pasados no pasado verán, no cal nin siquiera quixo que se

investigase a fondo e aceptou unha Comisión de estudo?

¿Desa misma actitude e responsabilidade pode presumir a

actual conselleira de Política Territorial, que se negou por

dúas ocasións, cos apoios dos Grupos Parlamentarios do

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 111
18 de decembro de 2007

13



Bloque e do PSOE, a que investigasen o sobrecoste das

obras do Barbanza? ¿Acaso poden vostedes presumir desa

misma responsabilidade, señorías? (Aplausos.) Non, voste-

des non poden presumir desa misma responsabilidade. Ten-

taron por todos os medios de manipular esas declaracións do

ex conselleiro de Política Territorial, e tamén hai que decilo

claramente, o ex conselleiro de Política Territorial mantivo

en todo momento unha actitude positiva e construtiva en

torno á Comisión e aos traballos da Comisión. Ausentouse e

non participou na elaboración do ditame. Ausentouse na

meirande parte das sesións porque algúns diputados decían

que se sentían coartados, que se sentían presionados, se el

estaba alí para poder exercer libremente a súa laboura parla-

mentaria. Esta actitude positiva e construtiva do señor Cuíña

–hai que decilo claramente– contrasta coa pouca altura ins-

titucional da actual conselleira de Política Territorial, por-

que, señorías, non é propio dun conselleiro desprestixiar os

seus antecesores dun xeito tan gratuíto.

Señorías, os traballos da Comisión de investigación vémolos

neste ditame que vostedes hoxe defenden. Ditame que, por

certo, veu directamente da Consellería de Política Territo-

rial. ¿Para eso fixemos este traballo ao longo de doce meses?

¿Para eso aprobamos unha investigación fai preto dun ano?

¿Para eso, señorías? Se o ditame xa estaba elaborado dende

decembro de 2006,  ¿para que nos engañamos? O ditame xa

estaba elaborado fai un ano, cando a Xunta de Galicia veu

como todo o noso territorio sufría os efectos das riadas;

comprobou como, polos efectos dos incendios, estes, coas

intensas choivas, se incrementaron en todo o país, cando

Vilagarcía estaba literalmente afundida e cando ao señor

presidente da Xunta de Galicia non lle quedou máis remedio

que decir que iso era por culpa do urbanismo do PP. Pero

cando este caeu na conta de que en Vilagarcía non goberna-

ba o PP, non lle quedou máis remedio que decir que a culpa

de todo isto habían sido unhos tubos por efecto da socava-

ción na vía do Salnés. E esta é a realidade, señorías.

Para facer un ditame hai que ter perspectiva histórica. Apro-

bamos a Comisión de investigación en decembro do ano

2006, non escomenzamos os traballos oficialmente de apro-

bación do plan de traballo e de comparecencias ata cinco

meses despois. ¿Alguén se preguntou por que? Porque

nunca existeu, por parte dos grupos parlamentarios que

apoian o bigoberno, unha verdadeira intención de averiguar

as causas do deterioro dos tubos da vía do Salnés. Pero si uti-

lizaron argumentos peregrinos, sen ter ningunha proba en

contra, cando se afundiu a vía e cando Vilagarcía estaba aso-

lagada pola auga, de desprestixiarnos utilizando calificativos

de queso gruyère, de que a utilización deses materiais e esas

tubaxes era terceiromundista e de que habíamos executado

unha chapuza. Claro, a faena había que acabala, señorías.

Dedicaron cinco meses a preparar os seus comparecentes;

adicaron cinco meses a preparar os seus expedientes e a súa

documentación; dedicaron cinco meses a preparar unha

estratexia de defensa e ataque contra o Partido Popular; esa

é a realidade señorías. Todos os comparecentes que viñeron

da mao da señora conselleira traían instrucións claras para

exercer unha burda manipulación dos oíntes. Por tanto,

dende que se iniciaron os traballos da Comisión de investi-

gación ata este dictamen, toda a actuación da señora conse-

lleira non foi máis que un cúmulo de falsedades.

Rematan hoxe oficialmente os traballos desta Comisión coa

aprobación do dictamen cos vosos votos; dictamen elaborado

dende a consellería; dictamen elaborado a instancia de parte

por quen foi xuez e parte nun mismo proceso; un dictamen

que non é máis que un cúmulo de xuícios de valor e conside-

racións políticas, e por iso nós mantemos un voto particular e

unha emenda á totalidade cun texto alternativo no cal o que

facemos é un extracto fiel de todos e cada un dos apartados

da documentación que lle foi remitida a esta Comisión. É un

extracto fiel, non son xuícios de valor, señorías.

Tentaron por todos os medios, ao longo destes meses, xustifi-

car que a vía do Salnés se había aprobado administrativamen-

te dun xeito irregular ou con anomalías administrativas,  que

se había aprobado sin os correspondentes estudios medioam-

bientais, e iso é mentira, señorías. Na vía rápida do Salnés, tal

e como aparece no estudio informativo, para a elección dos

itinerarios foron elixidos cos correspondentes estudios

medioambientais, tal e como amosa que para o itinerario Pon-

tevedra-Vilargarcía escolleuse a alternativa 2 porque presen-

taba maiores ventaxas ecolóxicas e medioambientais e para o

itinerario Pontevedra-Vilagarcía desbotáronse as alternativas

5 e 6 e 7 porque tiñan impactos medioambientais moi negati-

vos e elixeuse a alternativa 4 en base a un estudio pormenori-

zado do impacto ambiental. Naquelas datas vostedes lembra-

rán que non existía Consellería nin Ministerio de Medio

Ambiente, existía unha Comisión Galega de Medio Ambien-

te, un comité técnico, que era quen precisamente asesoraba

para que esta Comisión dictaminase.
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A segunda das mentiras é que os tubos non figuraban no pro-

xecto. Os tubos figuraban nos correspondientes pliegos de

prescricións técnicas particulares, señorías, e se utilizaron

unhas tubaxes porque tamén o permitían os pliegos xerais de

prescricións técnicas do Estado. E se utilizou impunemente,

claro, a sabendas de que non se había remitido o expediente

e baixo a versión de que non constaba nas actuales depen-

dencias da consellería. Pero é que non existe constancia de

que ese expediente se perdese no cambio de Goberno, polo

tanto, o expediente nos consta que hasta o cambio de Gober-

no existía, e houbo probas testimoniales que verifican a súa

existencia. Pois as súas señorías, aproveitándose desa situa-

ción, dixeron e afirmaron ao longo destes meses que eses

tubos se colocaron dun xeito irregular, que non se habían

feito os correspondentes ensaios. Pero claro, despois vamos

ao proxecto construtivo e di que é obligatorio, por parte da

construtora, a contrastación dun laboratorio oficial para o

ensaio de todos os materiais. E cando no proxecto modifica-

do se xustifican os cambios do mesmo, se deixa clara cons-

tancia de que estes tubos se ensaiaron e que, ademais, a uti-

lización destes tubos non foi para acelerar a execución das

obras, foi precisamente para a construción de pasos non pre-

vistos no proxecto orixinal e para mellora da seguridade vial

da vía rápida; e no apartado das drenaxes, para a mellora do

mantenimento dos regadíos existentes.

O propio responsable da execución dese proxecto modifica-

do e dese treito, a construtora responsable, José Malvar

Construcciones, o seu responsable, don Ignacio Aldach, des-

velou en aquela data que non había fabricantes en Galicia de

tubo de formigón armado de 1800 milímetros, motivo que

ocasionou que se contactase coa empresa Arco Systems para

proveer con maior celeridade os tubos de aceiro corrugado.

O propio responsable da empresa GOC, que foi a encargada

de pór ese laboratorio alí, a pé de obra, mentras se executa-

ron as obras, e cunha importante partida orzamentaria para

ensaiar todos e cada un dos materiais, incluídas as tubaxes,

señorías, dou constancia e verificou que ese laboratorio exis-

teu. Polo tanto, os tubos se colocaron correctamente, por

moito expediente que vostedes non queiran entregar á Comi-

sión de Investigación.

E, señor Losada, vostede non pode decir nin preguntar,

como fixo na última Comisión, dónde está el dinero que se

ahorró en la vía del Salnés. Pero ¿é que vostede non veu a

documentación da Comisión, na cal nos contratos de adxu-

dicación das obras se establece que as obras serán aboadas

pola Comunidade Autónoma de Galicia mediante certifica-

ción da obra executada e ademais establece unha cláusula de

revisión de precios? (Aplausos.) Polo tanto, é unha proba

máis de cal era o seu verdadeiro talante, e para eso están as

liquidacións provisionales e para eso están as liquidaciones

definitivas.

Claro, como esto xa estaba completamente desbotado, ata-

quemos a conservación. Pero si a conservación a fixo unha

UTE, Pontenor UTE, e di textualmente: Durante ese perío-

do, que foi do 2 de xuño ao 31 de maio, no se detectaron pro-

blemas de drenaje transversal en la carretera. Y en cuanto a

las operaciones de conservación, en el caso de las tajeas y

demás elementos de drenaje transversal os traballos consis-

tiron en limpezas puntuais onde se observaban pequenas

obturacións destes elementos; en ningún momento se detec-

taron inundacións nin acumulacións de auga nas leiras colin-

dantes. É dicir, que aínda faltando documentación, señorías,

non houbo unha proba testimonial que dixese, en primeiro

lugar, que recibiran instrucións directas do ex conselleiro

Cuíña sobre a utilización dos materiales, e moito menos que

a actuación do director da obra, que, por certo, era o mellor

enxeñeiro que tiña a Xunta de Galicia, non fose a corres-

pondente ao proxecto ou á normativa para executar obras en

Galicia ou en España. Pero, dado que esto forma parte agora

da especulación porque falta un expediente e se negan a ver

a evidencia das probas testimoniais e da documentación que

se nos remiteu, o que si que temos que decir é que o que non

ten claro este grupo parlamentario é que a decisión de pechar

a vía do Salnés fose por motivos estritamente técnicos. Nós

seguimos mantendo que foi por motivos políticos e que a

decisión de pechar a vía do Salnés foi unha decisión política

da conselleira. Se equivocou, é verdade, pero foi unha deci-

sión política da señora conselleira.

Da documentación remitida a esta Comisión de investiga-

ción, no tocante ao peche e execución das obras o único que

podemos comprobar é que existiu neglixencia desta Admi-

nistración para executar e controlar a execución das obras,

señoría. No propio pliego de prescricións técnicas se esta-

blece que se deberán de prever as obras de drenaxe que ase-

guren que mentras non estea funcionando correctamente o

drenaxe definitivo as augas non perturben a execución das

obras nin a posibles terceiros afectados por estas. Así

mesmo, establece o pliego, e é obligación da Xunta contro-
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lalo, que se analizará a influencia da construción das obras

nas correntes de augas subterráneas. E tamén establece o

pliego de claúsulas administrativas que as obras deben de

compatibilizarse en todo momento co servicio e coa entrada

en servicio da vía, que nunca se pechará a vía, que sempre

se primará o servicio do tráfico da vía rápida do Salnés. Polo

tanto, señorías, está claro que por parte destas bancadas

houbo interés en investigar as causas do deterioro desas

tubaxes e por parte destas bancadas o único interés foi con-

vertir unha comisión de investigación nunha auténtica comi-

sión de manipulación.

Moitas gracias.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Gómez Alonso.

Rolda de posicionamento sobre o voto particular dos grupos

parlamentares.

Ten, polo BNG, a palabra a señora Da Silva Méndez.

Señor Pérez Ares, esto non é un partido de futbol, ¿eh?, é o

Parlamento de Galiza.

A señora DA SILVA MÉDNEZ: Grazas, señora presidenta.

Pois si a xestión foi imperfecta pero impecábel –a do señor

Cuíña, refírome–, como vosté dixo, dígalle a este Parlamen-

to se o cesaron por xestión imperfecta ou por xestión impe-

cábel, porque o que é certo é que foi o Partido Popular o que

cesou o señor Cuíña.

A respecto das afirmacións que acaba de facer vostede, sin

un fío argumental, realmente teño moitísimas dificultades

para seguilo; teño que recoñecer a miña incapacidade, por-

que o fío argumental que ten é moi difícil.

Vamos a ver, empezamos polo procedemento administrativo

ordinario. Está a exposición pública un estudio informativo

que aínda non está contratado, e eso é ordinario. Modifícase

un proxecto sin ningunha orden técnica, sin ningún aval de

ningún tipo, e eso é ordinario. E recórdolle, porque nas com-

parecencias estivemos todos os membros da Comisión e da

Ponencia, que o autor, o representante da empresa Interur-

ban, autora do proxecto inicial,  afirmou na Comisión que se

opta polo formigón in situ por cuestións de seguridade; os

autores do proxecto, que tiña formigón in situ e que se modi-

ficou sen ningún tipo de razón de carácter técnica máis alá

de axilizar. E engadiu: E hai que xustificar a modificación

tecnicamente. E eso díxoo o autor do proxecto inicial que

contrataron vostedes, que é o autor do estudio informativo

do proxecto de trazado e do proxecto de construción. Aclá-

rese, señor Gómez Alonso, ¿eso é ordinario, facer unha

modificación sin ningún soporte técnico, cando o propio

autor do proxecto que vostedes contrataron di que é impres-

cindíbel facelo? Claro que nos pregos xenéricos está ese sis-

tema drenante, pero é que nesta obra non estaba, e non esta-

ba porque os autores do proxecto así o decidiron, e sen nin-

gún tipo de xustificación técnica máis alá –como tamén pon

vosté nas súas conclusións– que acelerar as obras, se toma

esa decisión.

Hai outras cousas que tamén sorprenden. Di vosté que

non se iniciaron os traballos até cinco meses despois de

acordada a constitución da Comisión e que eso sería para

ir preparando os comparecentes. ¿Cantos escritos presen-

tou o Partido Popular dirixidos á Mesa do  Parlamento,

porque para outras cousas si os presentou, para instar a

reunión da Comisión de investigación? ¿Cantas veces

reclamou durante eses meses o Partido Popular que se ini-

ciasen xa os traballos da Comisión? ¿E que comparecen-

tes viñeron preparados a esa Comisión? Porque, a verda-

de, e teño aquí as comparecencias, entón... O señor Emi-

lio García Gallego, en aquel momento director xeral de

Obras Públicas, dedicouse a culpar ao que naquel

momento era delegado da falta da documentación exis-

tente e a decir –e díxoo textualmente na súa intervención–

que non podía estar o decurso de todas as incidencias das

obras, que había cousas que loxicamente se lle escaparí-

an. E eso díxoo un dos comparecentes, o que naquel

momento, no momento de execución das obras, era o

director xeral de Obras Públicas. Preguntados todos os

responsables políticos pola falta de documentación que a

vostede lle consta que existía, é gravísimo o que acaba de

decir, ¿eh?, porque na Delegación de Política Territorial

de Pontevedra non está e na Consellería de Política Terri-

torial non está.

Os responsables da consellería cando se executou a obra din

que non saben dela, e uns din que a tiñan que custodiar na

consellaría e outros din que a tiñan que custodiar na delega-
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ción, pero ningún se responsabiliza nin di en ningún

momento que a viu, por se acaso. Porque, claro... Algo ao

que se atreveu vostede. O seu é moi sorprendente.

Señor Gómez, vou rematando porque se acaba o tempo,

me queda un minuto. O seu, ao respecto deste tema, non

deixa de ser máis que sorprendente. Vostede non fai xuí-

cios de valor nas súas conclusións. Voulle ler a conclu-

sión 11. Bueno, non a trouxen... (Risos.) A conclusión 11,

da que me acordo, di que a Consellería de Política Terri-

torial toma as decisións de pechar a vía –máis ou menos–

sin ningún tipo de aval técnico nin de ningún tipo. Bueno,

existe e está documentado tecnicamente e administrativa-

mente todas as decisións tomadas polas incidencias e

todas as decisións tomadas como consecuencia do colap-

so da vía. Vosté se atreve a facer este tipo de afirmacións

cando do expediente inicial se tramita administrativamen-

te, como dixemos, está feito un proxecto que aínda non

está licitado e non existe ningún tipo de soporte docu-

mental sobre a obra que foi realmente executada. É que

polo menos puderon facer unha cousa, porque tempo

tuveron desde que acabaron a vía hasta que deixaron o

Goberno. Si cambiaron, polo menos deixaran documen-

talmente reflectido cal era a obra realmente executada,

porque, polo menos, de facelo mal, que se supera qué era

realmente o que había. Nin eso foron capaces de facer, e

teñen a cara de decir que se manipula.

E, señor Gómez Alonso, vosté quería chegar a unha conclu-

sión, e era que non tiña nada que ver o colapso da vía co

estado do sistema drenante...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas.

A señora DA SILVA MÉNDEZ: Non pudo chegar a esa conclu-

sión, porque así o demostraron os informes técnicos e as

comparecencias.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señora Da

Silva Méndez.

A señora DA SILVA MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.

(Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Polo Grupo Parlamentar

dos Socialistas, ten a palabra o señor Losada Álvarez.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Si, moitas gracias, señora presi-

denta.

Señor Gómez, quen trouxo eiquí ao señor Cuíña foi vostede,

eu non o citei nin unha sola vez na miña intervención.

(Aplausos.) Nin unha sola vez. Falei das políticas do Partido

Popular e falei da acción política de quen tiña responsabili-

dades posteriores ao señor Cuíña como conselleiro de Polí-

tica Territorial e ahora preside ese partido.

Mire, vostedes siguen... sei que sona a tópico, pero siguen na

mentira e na manipulación. Eu sei que vostede... (Interrup-
cións.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Tranquilidade pídolla eu

aos señores e señoras deputados.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Estou perfectamente tranquilo,

estou perfectamente tranquilo, non se preocupe pola miña

tranquilidade.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Perdón.

Señor Abel Losada, perdone un momento. Señora López

Abella, de momento dirixo eu o Pleno, pídolle...

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Si, efectivamente, mentira e

manipulación.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Bueno, señor, señor

Losada, perdóneme un momento. Perdonen un momento.

Señora López Abella, pídolle que, coa mesma meticulosida-

de coa que escoita a intervención do señor Losada, escoite a

do señor compañeiro que dixo que se decían falsedades por

parte dalgún membro do Goberno. Son imputacións de

carácter político a xuízo desta Presidencia, e, por tanto,

pídolles que deixen continuar ao señor Losada a súa inter-

vención.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Moitas gracias, señora presiden-

ta.

Mentira e manipulación. Cando eiquí se dice, cando eiquí se

dice que este dictamen se fixo na Consellería de Política

Territorial, se está falando do que se facía antes. Este dicta-
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men o fixeron os membros da Ponencia, e eso é mentira e

manipulación. (Aplausos.) E o manteño. E o manteño.

Señor Gómez, falaba vostede de que se fixeron pasos non

previstos. ¿Non previstos por quen? É que non... ao igual

que no caso da voceira do BNG, me resulta un pouco difícil.

Mire, formigón in situ. In situ, eu non sei moito latín, pero

significa fabricalos no lugar, precisamente porque non había

fábricas nese momento que o subministraran. Por eso o de

facelos exactamente no lugar, exactamente no lugar, e, por

certo, eso os encarecía. Os outros eran máis baratos, e a obra

costou o mismo, o dixen na Comisión e o repito eiquí, por-

que é exactamente certo. Os outros, os que puxeron, eran

máis baratos que os de formigón in situ, e a obra, e a certifi-

cación da obra, costou o mismo. Non dixen nada máis que

eso, pero eso, desde logo, o manteño, o manteño. Supoño

que a vostede non lle gusta escoitalo, pero, en todo caso, o

manteño.

Vamos a ver, a obra executada. Bueno, vostede mezcla prio-

ridades, seguridades, en fin, urbanismo de Vilagarcía, que

caiu a vía do Salnés... De verdade que resulta difícil a veces

rebatir algunhas das súas intervencións. Mire, vostede tiña

un obxectivo que era situar o problema donde non estaba. O

problema estaba nunha chapuza que se fixo no ano 1993 e

vostede tentou durante todo o desenvolvemento da Comi-

sión de investigación, e na última Comisión, situalo nas

obras de desdobramento. Como se diu conta de que eso non

era posible, abandonou ese intento, porque os problemas da

vía do Salnés eran os tubos oxidados que viu toda Galicia en

fotografías neste Parlamento, na propia Comisión. E non

estamos no realismo máxico, os tubos non se oxidan nun

momento, se oxidan en anos nos que pasa a auga e pasan

materiais por alí para os que non está preparado ese tubo. Eu

creo que é capaz –relativamente fácil, insisto– de entendelo.

Pois ese foi o obxectivo fundamental desta Comisión, qué é

o que se fixo mal. E o que se fixo mal –e insisto que non

falei de diñeiro hasta que falou vostede, igual que non falei

do señor Cuíña hasta que falou vostede–, o que se fixo mal

foi poñer unhos tubos de peor calidade, non axustados ás

condicións físicoquímicas do terreo e que se afundiron  trece

anos despois.

Mire, vostede eu comprendo que, en fin, algo ten que decir

e algo ten que facer. No seu dictamen, na súa proposta de

dictamen, fala de barras corrugadas e de aceiro corrugado.

Efectivamente, estuvo vendo as prescricións técnicas, pero

llo expliquei na Comisión e se quere llo volvo a explicar.

Cando falan eiquí de barras corrugadas son os armazóns do

formigón armado, non son tubos drenantes polos que pasa a

auga. Eu entendín, de verdad, pero ao mellor é que son un

pouco naïf, entendín que xa vostede o comprendera na

Comisión, pero vexo que non. Esto, esto que pon eiquí, é

unha auténtica metedura de pata da que calquera persona

minimamente seria se ten que avergonzar. Barras corruga-

das, insisto, é o armazón do formigón armado, por eso se

chama formigón armado, porque leva un armazón de aceiro

corrugado. E eiquí do que estamos falando, do que estamos

falando eiquí, é de tubos, de tubos que substituíron, que

substituíron os tubos que estaban no proxecto, por motivos

fundamentalmente de axilizar as obras pola proximidade das

eleccións cun custo menor para a empresa, en principio, e co

mismo custo para os cidadáns galegos. Un custo ao que se

engaden os 8 millóns de euros que costou substituílos e que

ademais correu serio peligro a vida dos usuarios da autovía

do Salnés. Esa é a cuestión fundamental desta Comisión,

señor Gómez Alonso.

Moitas gracias. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Losada Álvarez.

Polo Grupo Parlamentar Popular ten a palabra o señor

Gómez Alonso.

O señor GÓMEZ ALONSO: Gracias, señora vicepresidenta.

Señorías.

Señor Losada, se vostede non falou do señor Cuíña é porque

simple e sencillamente ten mala conciencia. (Risos.) Ten

mala conciencia. (Aplausos.) Ten mala conciencia. Sábeo,

ten mala conciencia.

Mire, voulle explicar unha cousa para que o entenda. Sor-

préndeme que vostede nos queira decir a este grupo parla-

mentario qué é o que di a documentación remitida á Comi-

sión de investigación. Pero ¿cantos días estivo vostede na

sala da documentación da investigación? ¡Se vostede tan

sólo está vindo aquí ao dictado da señora conselleira e non
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veu un sólo papel! Vostede está tocando de oído, señor Losa-

da. (Aplausos.) Pero, ¿como di que non figuraban os tubos

de aceiro galvanizado corrugado no proxecto? ¿Vostede non

sabe que un proxecto construtivo consta dunha memoria,

anejos, planos, pliegos de prescricións técnicas e orzamento,

e orzamento? Pois no pliego de prescricións técnicas se di

textualmente e se fala dos tubos de aceiro corrugado galva-

nizado. Aceiro de chapa corrugada de tipo comercial, cun

contido de carbono inferior a 12 centésimas, de característi-

cas similares ao ST33DIM. Esto é aceiro galvanizado corru-

gado. Ou ¿acaso o mellor enxeñeiro que tiña a Xunta de

Galicia vai utilizar unhas tubaxes que non están permitidas

nos pliegos que el elaborou ou que permiten os pliegos

xerais de prescricións técnicas do Estado, señor Losada?

Pero, claro, como vostede durante toda a Comisión se dedi-

cou a tocar de oído, pois é o que ocurre.

O que si non quedou claro ao longo da Comisión de investi-

gación é por que se deron contradicións entre os propios

informes da concesionaria e as decisións políticas que adop-

tou a conselleira. O que si non se nos explicou é por que se

decideu o peche político da vía rápida do Salnés cando exis-

tían outras solucións e alternativas. O que si non se nos

explicou é por que a concesionaria, das 28 tubaxes que tiña

a vía, tan sólo prevía a substitución en 12. E ademais o pre-

vía ben por bypass ou por [...], nunca cortando a vía. Che-

garon as riadas, despois dos incendios, Vilagarcía quedou

asolagada, e, claro, houbo que pechar a vía rápida do Salnés

para centrar a atención do punto informativo lonxe do que

era o auténtico problema no noso país.

Pero o caso, señorías, é que rematamos esta Comisión de

investigación sen saber realmente por que se deterioraron as

tubaxes. Si sabemos que finalmente se aprobou un proxec-

to modificado o mesmo día que este grupo parlamentario

rexistraba nesta Cámara a súa solicitude de Comisión de

investigación. Pero para adaptar as tubaxes debido ás riadas

e debido aos incendios a un período de retorno de 500 anos.

O que non sabemos aínda ao día de hoxe é por que se dete-

rioraron esas tubaxes, porque simple e sencillamente aquí

non se quixo investigar. Nos propios informes que nos

remiteu se di textualmente que pode cambiar a orografía do

chan dun territorio ben por modificacións do peaxe, ben por

incendios, ben por cambios ocasionados por empresas...

Pero desa clase de cambios que puderon ocasionarse nese

territorio e que foron incrementados polos incendios, aquí

non se quixo falar nunca, ¡nunca! Ahora, eso si, tráese a esta

Cámara un dictamen ao dictado da señora conselleira e se di

con toda impunidade que todo indica que a decisión de

cambiar os tubos de formigón polos de aceiro corrugado

non foi técnica e proviña da cúpula da Consellería de Polí-

tica Territorial.

Pero, ¿quen dos comparecentes que formou parte da vía

rápida do Salnés, da construción, á pregunta deste voceiro,

que lla fixen a todos os comparecentes, dixo que recibira ins-

trucións do señor Cuíña? ¿Quen? ¿Quen? ¿Quen, señorías?

Ninguén. Porque nunca recibiron instrucións do ex conse-

lleiro de Política Territorial. ¡Nunca, señorías! Agora, eso si,

os efectos das chapuzas que fan outros os estamos a ver estes

días en Vilagarcía. Hai protestas en Ribadumia porque por

culpa das obras existen inundacións en algunhos pobos.

Incluso neste Parlamento, xa que vostedes presumen de

facer grandes obras públicas, aquí se nos remiten denuncias

de problemas da entrada en servicio de obras que pon en ser-

vicio a señora conselleira, concretamente no concello de

Cabana. Hai unha denuncia que foi remitida aquí sobre a

construción dunha estrada, da AC-141 coa N-651, que pro-

vocou a seca do río [...]. Se nos remiten fotos. ¿Saben quen

remiteu esta denuncia a este Parlamento? Carlos Fernando

Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentario do Bloque

Nacionalista Galego, señorías. Este é o resultado da súa xes-

tión, este é o resultado da soberbia.

O caso é que a única decisión política que adoptou o ex con-

selleiro de Política Territorial foi construír a vía rápida do

Salnés porque era necesaria. E os efectos é que vostedes a

acabaron convertindo nunha auténtica ratoneira.

Nada máis e moitas gracias. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Gómez Alonso.

Procedemos á votación, polo que lle rogo ás súas señorías

que ocupen os seus escanos.

Procedemos a pechar as portas e votamos, en primeiro lugar,

o voto particular do Grupo Parlamentar Popular de Galicia,

documento 25833.

Votamos.
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(Votación.) (Pausa.)

Presentes na Cámara, 73; votos favorables, 36; votos en con-

tra, 37.

Por tanto, non se aproba o voto particular.

Votamos a continuación o Ditame da Comisión non perma-

nente de investigación para coñecer as causas do deterioro

da vía de alta capacidade do Salnés.

Votamos.

(Votación.) (Pausa.)

Presentes na Cámara, 73; votos a favor, 37; votos en contra,

36.

Queda, por tanto, aprobado o Ditame da Comisión non per-

manente de investigación para coñecer as causas do deterio-

ro da vía de alta capacidade do Salnés.

Comparecencia do Sr. presidente da Xunta de Galicia,
para informar sobre o contido e balance da súa recente
visita institucional a Cuba e México

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Pasamos a continuación

ao seguinte punto da orde do día, de comparecencias en

Pleno, substanciando, en primeiro lugar, a do señor presi-

dente da Xunta de Galiza, por petición propia, para informar

sobre o contido e balance da súa recente visita institucional

a Cuba e México.

Ten a palabra o señor Pérez Touriño.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Pérez Touriño):

Señora presidenta.

Señoras e señores diputados, comparezo diante desta Cáma-

ra para dar conta, como fixen en ocasións anteriores, da

miña visita institucional á República de Cuba e aos Estados

Unidos de México.

Como saben vostedes, e convén que o reitere no limiar desta

exposición, as viaxes institucionais do presidente da Xunta

constituyen –ao meu modo de entender– unha ferramenta

fundamental para a acción exterior que estamos a deseñar e

a consolidar como comunidade. Pero, ademais, nesta oca-

sión a viaxe estaba ateigada dun forte simbolismo, porque

quixen, quixemos, conmemorar o centenario do himno gale-

go e facelo  na cidade de La Habana. Alí é onde a melodía

de Pascual Veiga e os versos de Pondal soaron por vez pri-

meira fai agora cen anos. Dende que en 1984 acadara a con-

dición xurídica e o rango oficial, a través da lei de símbolos

de Galicia, esa composición poética-musical que se estreou

o 20 de decembro de 1907 é un patrimonio común de todos

os galegos, un chamamento a construírmos o gran soño

colectivo e unha orgullosa proclama de galeguidade. Ao

abeiro destas notas e destes versos quixemos festexar o cen-

tenario do noso himno baixo o lema da unión, unión de todos

os cidadáns galegos sexa cal sexa a súa forma de pensar, as

súas opcións políticas ou as súas crenzas en calquera mate-

ria. A unión certamente que reclamaba a voz de Curros Enrí-

quez hai un século precisamente, tamén dende a capital

cubana onde rematou os seus días. Non ten, pois, outro sig-

nificado xustamente a participación no acto conmemorativo

da presidenta do Parlamento de Galicia e dos representantes

de todos os partidos políticos desta Cámara. Esa presenza,

que agradezo, veu a refacer o carácter identitario dese sím-

bolo que a todos nos pertence e supuxo a reafirmación dun

pobo e da súa identidade propia no concerto de España, de

Europa e do mundo.

O himno galego, como a nosa bandeira azul e branca, ou

como a Real Academia nacen, como ben saben as súas seño-

rías, na emigración. O himno de Galicia, como tantas e tan-

tas iniciativas que serviron para que Galicia fose máis dona

de si, é fillo do amor dos emigrantes, da súa inextinguible

lembranza da terra nai, dos corazóns saudosos que nunca

esquenceron os eidos natais.

Xa que logo, a conmemoración de La Habana foi tamén

unha homenaxe á emigración, aos homes e ás mulleres que

tiveron que deixar Galicia na procura dunha vida mellor, das

oportunidades que non atopaban na súa terra e dun futuro

que gañar para si mesmos e para os seus fillos.

Señoras e señores deputados, en todas as misións propias da

viaxe do presidente da Xunta existen tres niveis de actuación

prioritarios que eu diría que son interrelacionados e indivisí-

beis pero que están ben definidos. Son as relacións institu-

cionais, os contactos de carácter económico e empresarial e
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a atención á cidadanía galega no exterior. O peso de cada un

destes niveis loxicamente é ben diferente en cada viaxe, pero

os tres son permeables e complementarios, posto que a

actuación institucional beneficia a consideración e o trata-

mento dos cidadáns e das cidadás galegas no exterior, mello-

ra as posibilidades das nosas empresas, contribuíndo a favo-

recer os intercambios e a remover os obstáculos que poidan

existir para os seus investimentos.

A dimensión institucional, como non podía ser doutro xeito,

é o primeiro dos niveis a que me refiro. Fortalecer os lazos

históricos e culturais que nos unen cos países irmáns de Lati-

noamérica e abrir novos vieiros, tecer novas oportunidades,

constituyen, señorías, un dos meus maiores empeños dende

que asumín como presidente de todos os galegos o compro-

miso de dotar o noso país dun peso específico, dunha pre-

senza relevante, no contexto internacional.

Quero que Galicia, a voz dos seus cidadáns, o eco da súa

cultura e da súa lingua, a defensa dos seus intereses, sexa

escoitada en todos os ámbitos e recantos do mundo global.

Quero que o noso país se introduza polas portas que abriron

os nosos emigrantes, que aproveite os dividendos dese enor-

me capital histórico que significa a comunidade galega no

exterior.

Inscríbense así neste contexto os numerosos e frutíferos

encontros que mantiven cos máximos mandatarios de Cuba

e de México nesta última viaxe. Tiven a ocasión así de man-

ter unha entrevista con presidente dos Estados Unidos de

México, doctor Felipe Calderón, con quen puxemos os ali-

cerces dunha alianza estratéxica entre o país azteca e Gali-

cia.

Neste encontro –o primeiro, por certo, destas características

que mantén cun presidente dunha comunidade autónoma

española–, acordamos estreitar os lazos de cooperación e

coincidimos en valorar a posición estratéxica de Galicia, que

ten a oportunidade de convertirse en bisagra do Tratado de

libre comercio que subscribiron México e a Unión Europea

recientemente.

Existe unha relevante presenza da empresa galega en Méxi-

co, como é ben sabido, e tamén hai algún proxectos promo-

vidos por capital mexicano que buscan emprazamento no

noso territorio. Pero ambos os dous concordamos, en defini-

tiva, que aínda cabe moita máis Galicia naquel gran país e

tamén cabe moito máis México en Galicia.

O presidente Calderón interesouse especialmente polo noso

potencial en áreas como o textil, o sector da construción e

inmobiliario, a medicina, a nanotecnoloxía e a náutica. E

decidimos seguir traballando co apoio recíproco das institu-

cións mexicanas e galegas para desenvolver un intercambio

que interesa a ambos os dous países.

Ao tempo aproveitei para presentar ao presidente mexicano o

noso proxecto da Cidade da Cultura, que nace, como saben,

con vocación de tender pontes entre Europa e Latinoamérica.

Así mesmo, na xuntanza co xefe do goberno do Distrito

Federal, Marcelo Ebrard, decidimos elaborar un acordo

marco de colaboración entre Galicia e a cidade de México

para fortalecer as relacións institucionais, económicas, cul-

turais e comerciais. En particular, abrimos a axenda para

favorecer o intercambio de funcionarios e o intercambio de

experiencias e de formación no ámbito da función pública,

intensificar a cooperación en investigación, de maneira máis

sobranceira en aspectos como o medio ambiente e as políti-

cas de agua e de residuos, as políticas de transportes, así

como nos lazos culturais entre ambas as dúas rexións.

Na mesma esfera das relacións institucionais, en Cuba tiven

a oportunidade de entrevistarme co vicepresidente do Con-

sello de Ministros, José Ramón Fernández, co vicepresiden-

te do Consello de Estado, don Carlos Lage Dávila e co

ministro de Relacións Exteriores, Felipe Pérez Roque. A

todos eles trasladeille o compromiso do pobo galego e do

seu Goberno de apoiar aquelas iniciativas que redunden na

mellora do nivel de vida dos seus cidadáns. Cómpre dicir ao

respecto que Cuba está xustamente no inicio dunha moi deli-

cada transición, nun momento decisivo da súa historia. Nese

proceso expreseille aos mandatarios cubanos que Galicia

respecta a autonomía do pobo cubano e das súas institucións

para atopar o seu camiño á democracia, as súas propias vías

de evolución e de futuro. Nós colaboraremos en todo o que

poidamos nesa tarefa.

Coa ministra de Investimentos Estranxeiros e Colaboración

Económica, Marta Lomas, asinamos un acordo marco de

cooperación ao desenvolvemento no que Galicia aportará

máis de 1,5 millóns de euros ata o ano 2009.
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Esa rúbrica marca o principio dunha época de incremento

das relacións coa illa e o desenvolvemento de numerosos

proxectos que deben contribuír a mellorar a vida de moitos

cidadáns cubanos.

Moitas desas medidas están enfocadas cara á área de rehabi-

litación de vivenda, á mellora do medio ambiente, pero

tamén incluyen transferencias e intercambio en materia de

posgrao e no ámbito propiamente tecnolóxico coas súas uni-

versidades. Esa vontade de colaboración do pobo galego

sustentado en anos e anos de estreita relación e amizade cos

pobos respectivos, xunto á firme decisión da Xunta de Gali-

cia neste sentido, foi a que trasladei aos mandatarios cuba-

nos cos que me entrevistei.

Señorías, todos os contactos institucionais que mantiven

nesta viaxe –como nas anteriores, por certo–, responderon

exactamente ás mismas coordenadas: velar polos intereses

de Galicia, promover frutíferas relacións de intercambio,

conquistas novos espazos no mundo global e amplificar a

nosa voz para fortalecer a imaxe de marca da nosa comuni-

dade, de Galicia.

Como sucedera en ocasiones anteriores co presidente da

Arxentina Néstor Kirchner, ou coa súa sucesora Cristina

Fernández, co presidente de Brasil, Lula da Silva ou co ex

presidente de Chile Ricardo Lagos, ou co presidente de

Uruguai Tabaré Vázquez, nas miñas entrevistas cos man-

datarios cubanos ou co presidente de México puiden cons-

tatar unha vez máis a consideración, o peso, a forza que ten

Galicia nas máis altas instancias de Iberoamérica. Xa o

teño dito, pero quero reiteralo unha vez máis: o tratamento

dispensado ao presidente da Xunta, propio do xefe de

goberno dun estado, é un motivo de orgullo para todas as

galegas e todos os galegos e un camiño pletórico de opor-

tunidades para Galicia.

Señorías, permítanme salientar que me atopo altamente

satisfeito, especialmente satisfeito, da dimensión empresa-

rial desta viaxe, que supuxo sen dúbida dar un paso adiante

nese afán por asentar sobre bases sólidas a internacionaliza-

ción da economía galega. Cuba e México son dúas áreas

económicas moi interesantes e prometedoras, diría das máis

prometedoras e interesantes para as nosas empresas e a nosa

actividad económica. Os nosos empresarios, encabezados

polo presidente da Confederación de Empresarios, don

Antonio Fontenla, e polo presidente das cámaras de comer-

cio de Galicia, don Francisco Cruz, puideron comprobar in
situ que existen amplas posibilidades de cooperación en

ámbitos como o textil, a náutica, as pescas, infraestruturas,

ramas nas que a especialización de Galicia está ampliamen-

te recoñecida e nas que o seu saber poden facerlle servir de

chave que abra a porta de mercados máis ambiciosos.

Como acabo de apuntar, Cuba atópase nunha encrucillada de

cambio, de renovación. E nese contexto os intereses galegos

están chamados a representar, sen dúbida, un papel relevan-

te, sempre achegándonos dende o respecto, a lealdade e a

mutua colaboración.

Na actualidade existen grandes posibilidades na illa, estou

convencido, para poder ampliar e diversificar as relacións

con Galicia; e por iso reiterei e quero volver a dicir a men-

saxe, aos nosos empresarios e innovadores, de que nos con-

vén involucrarnos neste proceso e investir en Cuba con

vocación de futuro.

Na xuntanza que mantiven coa asociación de empresarios en

Cuba, dos que tiven a honra de recibir a súa insignia de ouro

–que afecta, ou representa, acolle, a 181 asociados, 14 deles

empresarios galegos de orixe–, puxéronse de manifesto as

grandes posibilidades de investimento en áreas diversas,

pero nomeadamente en infraestruturas e en servizos.

Cabe salientar asemade que a preparación técnica e cultural

dos traballadores cubanos supera a maioría a media dos

pobos centroamericanos, un feito que abre un abano de nota-

bles posibilidades cando se reduzan as restricións de todo

tipo que hoxe determinan e están presentes en Cuba. Estou

convencido de que a nutrida e variada delegación empresa-

rial que nos acompañou nesta viaxe tivo a oportunidade de

ser protagonista de primeira liña e de comprobalo directa-

mente.

Do mesmo xeito, México é unha das maiores economías de

Iberoamérica, xunto co Brasil; é exactamente a décimo cuar-

ta no ránking mundial, e, sen dúbida, debe ser e será un des-

tino importante para as nosas empresas. Na actualidade debo

dicir que México mantén unhas altas dosis de estabilidade,

tanto política como económica. Rexistra un crecimento

anual do 3%, e Galicia ten que constituír para eles un terri-

torio á súa vez sedutor para os investidores.
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En contrapartida, México ofrécese como un país atractivo

para os investimentos estranxeiros en sectores como o turis-

mo, as infraestruturas ou as enerxías renovables. Os empre-

sarios galegos, por certo, coñecen moi ben a realidade mexi-

cana. Moitos dos nosos paisanos, o sabemos, manteñen

empresas ás dúas beiras do Atlántico e son un referente de

éxito tanto alí como aquí. En só dous días de estancia, a

axenda de contactos empresariais foi densa, intensa e frutí-

fera. Dela quero destacar especialmente catro xuntanzas nas

que participaron os máis relevantes empresarios do país

azteca.

En primeiro lugar, acompañado polo director xeral de Caixa

Galicia mantiven un almorzo de traballo con cinco dos prin-

cipais magnates mexicanos. Nesta reunión participaron don

Roberto Salinas, cabeza do grupo que leva o seu nome e pro-

pietario da televisión azteca; o galego Olegario Vázquez

Raña, presidente do grupo Ángeles, un dos principales hol-
dings empresariais de México; don Daniel Montull, do

poderoso grupo Bimbo; don Carlos Fernández González,

presidente director xeral do grupo Modelo, que concentra o

65% do mercado mexicano da cervexa, e Emilio Azcárraga,

presidente do grupo de comunicación Televisa.

Algún destes poderosos empresarios xa teñen proxectos en

marcha en Galicia e outros están deseñando plans de inves-

timento en España, que en boa medida pasan ou poden pasar

pola nosa comunidade autónoma. Do que foi un almorzo pri-

vado só podo indicarlles o especial interese que amosaron

sobre a dispoñibilidade de solo industrial na nosa comunida-

de.

En segundo lugar, tiven ocasión de presidir a presentación

da Unión Mexicana de Empresarios Galegos, que viña de

constituírse recientemente. Asociación, por certo, que se

suma ás xa existentes en Arxentina, Brasil, Portugal, Uru-

guai e Venezuela. Esa é a liña, señorías, que debemos de

seguir fomentando.

E, en terceiro lugar, compartín un xantar de traballo con

máis de 200 empresarios galegos e mexicanos que puxeron

en común as posibilidades de intercambios comerciais de

investimento en ámbolos dous países.

Finalmente, tiven a oportunidade de manter un encontro de

primeiro nivel coa división rexional da patronal mexicana a

través de Valentín Díaz, presidente do Consello Empresarial

mejicano de Comercio Exterior, Investimento e Tecnoloxía,

co director xeral dos centros comerciais Palacio de Hierro e

co responsable da firma Inditex en México. Nesta última

xuntanza acordamos crear un foro permanente... regular

–perdón–, de intercambio empresarial, celebrar unha feira de

produtos galegos e promover unha bolsa de contratación de

proxectos para fomentar o investimento entre ámbolos dous

países.

A exposición e venda de produtos galegos prevista para

outubro do ano que vén, no marco dunha quincena de Gali-

cia en México, terá como escenario o establecemento de

Palacio de Hierro, unha compañía que xenera un negocio

anual superior aos 8.000 millóns de euros. De xeito inme-

diato, manteranse contactos entre a Confederación Galega

de Empresarios e as cámaras de comercio cos seus equiva-

lentes mexicanos para definir a axenda e as características

dese evento. Coincidindo con esa quincena de Galicia en

México que pretendo teña carácter bianual, programarase

unha serie de actos culturais resultado do acordo acadado co

xefe de Goberno do Distrito Federal. Este acordo plasmara-

se nun convenio de colaboración e intercambio que permita

dar a coñecer a nosa cultura na cidade de México.

O terceiro eixo da viaxe consistiu no contacto coa cidadanía

galega no exterior. Tanto en Cuba como en México compar-

tín cos nosos emigrantes diversos encontros e actos cheos de

significado para o noso país, para a nosa identidade colecti-

va e para a nosa común historia.

En Cuba, onde residen na actualidade 8.764 cidadáns de

orixe galega, mantivemos un encontro con 49 representantes

dos distintos centros e asociacións galegas no Centro Rosa-

lía de Castro. Estaban representados, ademais dos residentes

na Habana, representantes de Holguín, de Villaclara, de San-

tiago de Cuba e de Guantánamo.

En México puiden escoitar as demandas e inquietudes da

colectividade galega no país azteca, donde residen 7.688 cida-

dáns de orixe galega. O acto celebrouse no Centro Galego da

capital mexicana, que conta con máis de 1.500 asociados.

Galicia conta –o saben ben as súas señorías– cunha das redes

máis extensas e mellor configuradas de representantes en

todo o mundo. Os nosos emigrantes e as institucións que
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souberon crear, moitas delas xa centenarias, defenden o

nome de Galicia alí onde están. Eles e os seus descendentes

son o noso patrimonio máis universal. Por iso temos a obri-

ga de conservar ese inapreciable capital, de defendelo e de

protexelo de toda contaminación partidaria, das tentacións

mezquinas ou electoralistas, de intereses pouco claros que

menoscaben a unidade ao redor dun asunto de país.

Non quero rematar esta rendición de contas sin mencionar o

convenio que asinei co rector da Universidade Nacional

Autónoma de México, don José Narro Robles, polo que se

crea unha cátedra extraordinaria, de carácter interdisciplina-

rio, que terá a misión de difundir a lingua galega na área das

letras, as humanidades, as artes e as ciencias sociais. A cáte-

dra estará asentada no Instituto de Investigacións Filolóxicas

da UNAM, considerada hoxe unhas das máis prestixiosas

universidades hispanas no mundo, na que estudan preto de

300.000 alumnos, con máis de 34.000 doutores e investiga-

dores e na que se ten detectado un incremento notorio do

interese polo galego. Con este convenio afiánzase a presen-

za da nosa lingua e da nosa cultura en México, país no que

ata agora non existía ningún centro de estudios galegos.

Os Estados Unidos Mexicanos súmanse así ao grupo de paí-

ses de Latinoamérica nos que o galego xa está presente nas

universidades, como Cuba, Arxentina, Brasil, Uruguai ou

Chile. A cátedra, señorías, concíbese como un foco de acti-

vidades docentes con valor curricular, pero tamén de activi-

dades de extensión cultural, xa que está prevista a organiza-

ción de foros, seminarios, etc.  Ademais, tamén se poderán

impartir cursos de preparación para os exames que dan

dereito ao certificado de lingua galega. Coa sinatura deste

convenio son xa corenta e cinco as universidades do mundo

que contan cun centro de estudios galegos.

Remato, señorías, referíndome ao exilio galego. Ningún país

pode construír o seu futuro se un manto de amnesia lle impe-

dira observar o seu pasado. Porque un país non é máis que a

memoria colectiva que se proxecta cara o porvir. Entende-

rán, xa que logo, o significado último do acto que pechou a

miña  axenda do viaxe, un acto celebrado no histórico Ate-

neo Español de México e que obedeceu a tres finalidades

ben definidas.

En primeiro lugar, tratábase de reparar unha débeda de gra-

titude que temos contraída cos exiliados galegos que duran-

te a Guerra Civil e despois dela atoparon xenerosa acollida

en México. Naquel país transcorreron as súas vidas, desen-

volveron a súa actividade, sen racharen nunca as raíces que

os mantiñan unidos á súa terra de orixe ata adquiriren esa

doble nacionalidade que caracteriza aos transterrados.

Obreiros e profesionais, intelectuais, artistas, militares, ás

veces familias enteiras, atoparon alí refuxio, comprensión e

respecto. Exiliados españois, entre eles moitos galegos, que

a través dos seus respectivos oficios e profesións contribuí-

ron a entrelazar e fusionar dúas culturas, dous países, dúas

bandeiras. Por vez primeira, Galicia, representada polo pre-

sidente da Xunta, acudía a agradecerlles o seu sacrificio e o

seu traballo, o seu papel de orgullosos mensaxeiros dun

pobo que, a través da súa cultura e da súa lingua específica,

só aspira a establecer lazos de irmandade con todos os pobos

do mundo. Hei de decir que a resposta acadada pola convo-

catoria foi altamente masiva. Fillos e netos de galegos des-

tacados, como Arturo Souto, Luis Souto, Carlos Velo, Flo-

rencio Delgado, Gurriarán, descendentes dos hermanos

Mallo, a viúva de Elixio Rodríguez ou a familia de Xoan

Vicente Viqueira reafirmaron coa súa presenza o seu com-

promiso de seguiren alimentando as turbinas da galeguidade

que a todos nos une, por riba de fronteiras.

En segundo lugar, quixen expresar en nome de todos os

galegos o noso agradecemento e hospitalidade a México,

unha illa de  liberdade na que se refuxiou unha parte de Gali-

cia en tempos de guerra. Hospitalidade plasmada na xenero-

sa política de asilo impulsada polo presidente Lázaro Cárde-

nas, que facilitou a acollida dos nenos evacuados en 1937 á

cidade de Morelia e posteriormente a dúcias de exiliados

tralo remate da Guerra Civil.

Finalmente, tamén me propuxen poñer en valor a Lei da

memoria histórica, que vén de ser aprobada polo Congreso

dos Deputados. Unha lei que establece compensacións econó-

micas para as vítimas da Guerra Civil, que recoñece a nacio-

nalidade española aos descendentes de emigrados exiliados e

que lle confire ao Ateneo Español de México o carácter de

institución  histórica do exilio. Foi unha  maneira fondamente

emotiva de honrar, señorías, a todos os homes e mulleres que

desde o exilio seguiron a construír Galicia. E paralelamente a

render tributo á terra que xenerosamente os acolleu.

Señoras e señores deputados, se tivera que condensar en

media dúcia de palabras este viaxe a Cuba e México, diría
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que se abriu e que se pechou con dous actos altamente emo-

tivos, cunha significación de país que mira adiante cunha

amplia memoria da súa propia historia. Entre un e outro, no

miolo dunha axenda normalmente apretada, conseguirmos

abrir novas portas á proxección internacional das nosas

empresas, afianzamos a nosa presenza institucional en dous

países irmáns de Latinoamérica e mantivemos ese contacto,

que eu desexo sexa permanente, cos homes e mulleres da

diáspora que integran a Galicia do exterior. Demos, en defi-

nitiva, un paso adiante na conformación desa Galicia uni-

versal coa que estou seguro que todos soñamos.

Moitas gracias. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señora

presidente.

Rolda dos grupos parlamentares.

Ten, en primeiro lugar, polo Grupo Parlamentario do Bloque

Nacionalista Galego, a palabra o señor Aymerich Cano.

O señor AYMERICH CANO: Moitas gracias, señora presidenta.

Señorías.

Señor presidente, efectivamente, o 20 de decembro do ano

1907 estreouse na Habana, no teatro do Centro Galego recén

construído, o himno galego pola primeira vez. Non foi

casualidade, que a Habana e que a Cuba de principios do

século XX fose o lugar onde se estreou o himno, de onde veu

a bandeira e onde tamén moitos emigrados galegos nese país

–daquela colonia española ate 1898– crearon tamén, impul-

saron tamén, a creación da Academia Galega.

Cuba, a finais do século XIX, era un fervedoiro de galegos,

expulsados do país pola fame, pola política, pola promoción

da emigración galega por parte da monarquía española co fin

de branquear a poboación da colonia caribeña ou tamén de

moita xente moza que fuxía para Cuba simplemente para

escapar das aventuras imperialistas españolas no Rif, no

norte de África. Foron moitos, pois, os galegos que no

estranxeiro descubriron a súa patria. Basta dicer que en

Cuba, na Habana, había máis de cen xornais e revistas gale-

gas, moitos deles xa escritos na nosa lingua, e que foron

prestados por esa emigración galega en Cuba grandes servi-

zos á nosa patria; xa citei a bandeira, o himno, a academia e

tamén as escolas, que eles financiaron escolas en Galiza,

escolas, por certo, laicas e libertadas do control eclesiástico.

Fontenla Leal, nacido en Ferrol no ano 1864, emigrado a

Cuba canda neno, é un exemplo desta emigración. Nunca

esqueceu o seu país e nunca deixou desde Cuba de alentar

iniciativas patrióticas. Del partiu a encarga a Pondal e a

Veiga do actual himno galego, e a iniciativa –cen anos des-

pois temos perspectiva para xulgala– foi feliz. O himno

galego é unha rara combinación de calidade literaria e musi-

cal –na súa versión orixinal, claro é– e de espírito popular,

nun himno que desde un principio foi asumido masivamen-

te polo pobo galego. E esa conexión co pobo galego permi-

tiulle ao himno sobrevivir ás prohibicións –á prohibición da

ditadura de Primo de Rivera, á prohibición da ditadura fran-

quista– e permítelle tamén sobrevivir e saír máis forte de

ataques como os que nos últimos tempos está a receber da

dereita española. Todos temos aínda na memoria o que se

dixo nun diario afín ao Partido Popular español este verán

sobre o himno galego ou o que un político galego tamén

dixo, comparando o noso himno co Cara al sol. ¡Que se lle

vai facer!, nós temos himno con letra e música, outros non

poden dicer o mesmo. E isto permitiu que o himno galego

actual, oficializado a través da Lei de símbolos de 1984, pre-

valecese sobre outras propostas, porque houbo tamén outras

propostas para serveren de himno galego. Unha propulsada

por Alfredo Brañas, con música de Taibo, que recolle aque-

les versos de: “Cantai, galegos, o himno xigante dos pobos
libres, dos pobos grandes. Cantai, galegos, a idea santa da
independencia da nosa patria”. Por certo, Alfredo Brañas

dálle nome a unha fundación do Partido Popular de Galicia.

Houbo tamén un intento episódico, a finais dos anos seten-

ta, de converter o poema En pé, de Cabanillas, daquela recén

musicado por Juan Pardo –Xoan Pardo–, no himno nacional,

un intento episódico, pero será ben lembrar algúns dos ver-

sos de Cabanillas, por certo, xusto aqueles que constituíron

o lema, as palabras dun coñecido cartaz da Federación de

Mocidades Galeguistas, “Xa está no vento a bandeira azul e
branca. A oliva nunha man, a fouce noutra. Berremos alto e
forte: a nosa terra é nosa”. Juan Pardo había despois de

facer o himno, pero do Partido Popular.

O centenario do noso himno nacional é unha magnífica oca-

sión para renovar o noso compromiso con aquilo ao que

politicamente Pondal nos convocaba hai máis de cen anos:
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acordar do sono da dominación estranxeira e, atendendo á

voz dos devanceiros, simbolizados nos rumorosos piñeiros,

libertar e engrandecer a nación galega. Ese é o sentido do

himno galego, o sentido desenvolvido a través de dúas pri-

meiras estrofas de interrogación, de pregunta, e nas dúas

últimas –as que o franquismo prohibiu con máis saña e as

que, por certo, ás veces non se interpretan nos actos oficiais

por parte dos poderes galegos–, nas dúas últimas a contesta-

ción, a contestación a esa pregunta atribuída aos rumorosos,

nos que Pondal simbolizaba o espírito do noso pobo nos

devanceiros.

Neste centenario penso que é unha boa ocasión, ademais,

para cumprir algunhas outra mandas. Debemos restaurar a

letra orixinaria. No ano 1996, a deputada nacionalista Pilar

García Negro rexistrou unha  iniciativa, que foi aprobada

unanimemente polo Parlamento de Galiza, para restaurar a

letra orixinal do himno.

É sabido que a letra que se fixou e que se adopta no anexo

da Lei de símbolos como himno galego non respeita a escri-

ta orixinal de Pondal. Non é culpa da Lei de símbolos que

votara daquela unanimemente o Parlamento –tamén, por

certo, Mariano Rajoy, que formaba parte da Cámara. Non é

culpa, como digo, da Lei de símbolos que se diga “chan” no

canto de “clan”, que é o que escrebera Pondal, ou que se

diga “féridos”, que non se sabe o que é –así O Mundo logo

fai interpretacións un pouco estrambóticas–, no canto de

férridos, que era o que decía Pondal, e aínda hai algunha gra-

lla mais. Penso que debemos cumprir o que este Parlamento

acordou hai case doce anos por unanimidade.

Temos tamén que popularizar e difundir o himno, e iniciati-

vas como as que vai haber esta semana, impulsadas polo

Goberno galego, penso que son un bon exemplo que debe ter

continuidade no ano do centenario non só en actos oficiais,

non só en actos institucionais, senón tamén –porque iso é

respectar o espírito do himno, o espírito de Pondal– darlle ao

himno ese carácter popular que sempre tivo: dar a coñecer a

súa letra, dar a coñecer o que significa. E isto, señores do

Partido Popular –diríxome a vostedes porque sei que é unha

querencia súa–, non é facer nada que non estexa nas leis,

porque saben vostedes –e non o aprobou este Goberno, xa

viña de atrás– que o coñecimento dos símbolos de Galiza

forma parte do currículum educativo nas estapas non uni-

versitarias, polo tanto, nós queremos que a lei se cumpra e

que os contidos que están nos currícula educativos do ensi-

no non universitario tamén se leven a efecto.

E, en terceiro lugar, xa o dixen, penso que no centenario

cumpre tamén respeitar o himno, interpretalo, íntegro e fiel-

mente.

É certo que a súa viaxe, señor Touriño, acompañada por

unha delegación parlamentaria –penso que é a primeira vez

que na viaxe dun presidente da Xunta hai unha delegación

do Parlamento, non no conxunto da viaxe, ao menos si

nunha parte–, non se dedicou só á celebración deste cente-

nario do himno, houbo tempo tamén pra outras actuacións,

pra outras iniciativas, que poderíamos enmarcar no sentido

xeral naquilo que se denomina acción exterior da Xunta de

Galiza. E temos eiquí un problema, eu xa llo dixen desde

esta tribuna na súa anterior comparecencia con ocasión

dunha viaxe ao cono sul latinoamericano. Mentres non

resolvamos, señorías, o problema do voto emigrante, o pro-

blema do voto exterior, calquer iniciativa de acción exterior,

de política exterior, dos poderes públicos galegos dirixidas

aos países onde viven importantes colectividades galegas, de

orixe galega, vai estar sempre baixo a sombra da sospeita. É

duro decilo, pero é así. Vai estar sempre contaminado, aínda

que a viaxe fose escrupulosa, como sei que foi esta no res-

peito que debe ser á institucionalidade dunha viaxe oficial e

non partidaria, pola dúbida de se a cercanía das eleccións, se

os actos realizados coa colectividade, tiveron ou non carác-

ter electoral. Aínda que non fose así, mentras non resolva-

mos este problema, non nos imos librar da dúbida.

E é certo que houbo xa iniciativas pra comezar a pór este

problema en vías de solución. O 14 de novembro do ano

2007, convocados polo conselleiro de Presidencia, portavo-

ces dos tres grupos parlamentarios reunímonos para analizar

e pór enriba da mesa propostas de reforma da lexislación

eleitoral. A día de hoxe, só hai unha proposta enriba da mesa,

a proposta do Bloque Nacionalista Galego, e a nosa propos-

ta, señorías, é clara. Nós entendemos que só deben votar os

residentes no exterior que naceran en Galiza ou que residi-

ran neste país algunha vez, e, se non, explíquenlles aos que

non estean de acordo con esta afirmación, díganlles aos

galegos que quen nunca residiu en Galiza, quen non a coñe-

ce, quen non naceu en Galiza, ten dereito a condicionar a

expresión da vontade dos galegos, é dicer, que quen non

naceu nin residiu en Galiza ten dereito a determinar quen
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nos goberna ou quen nos representa. Desde logo, o Bloque

Nacionalista Galego, e penso que a maioría dos galegos con-

nosco, non están de acordo.

En segundo lugar, que só voten os residentes no exterior que

non teñan recoñecido ese dereito no país no que residan. Nós

pensamos que non debe haber supercidadáns que votan nun

país e que votan noutro. Se non están de acordo, pensamos

que a maioría dos galegos pensan coma nós, díganllelo.

En terceiro lugar, entendemos que os emigrantes deben votar

e deben contar. Galiza segue perdendo escanos no Parla-

mento español. Nas próximas eleccións do 9 de marzo a pro-

vincia da Coruña vai perder un escano, antes xa o perdera

Lugo, antes xa o perdera Pontevedra, antes xa o perdera

Ourense, e, sen embargo, cada vez son máis os galegos ins-

critos no  CERA que votan pero que non computan a efectos

de repartición de escanos. Explíquenlle tamén aos galegos,

señores do Partido Popular, como é que Galiza non conta a

estes efectos.

E por último, entendemos que o dereito de voto debe limi-

tarse ás eleccións xerais, nin ás eleccións municipais nin ás

eleccións autonómicas.

Esta é a nosa proposta, unha proposta para ser discutida.

Estamos esperando polas propostas dos demais grupos.

Máis nada e moitas grazas.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Aymerich Cano.

Polo Grupo Parlamentar dos Socialistas ten a palabra o señor

Rego González.

O señor REGO GONZÁLEZ: Moitas gracias, señora presidenta.

Señorías.

Señor presidente da Xunta de Galicia, unha vez máis, vos-

tede, despois dunha viaxe ao exterior, comparece diante

desta Cámara para rendir contas do seu traballo nesa viaxe,

comparece para transmitir aos ciudadanos do noso país

aquelo que aconteceu durante a súa estancia nos países que

ten visitado.

Certamente, esto para nós é moi gratificante, porque, como

as súas señorías saben, non era habitual que esto se produci-

ra no pasado, é habitual dende que o señor Pérez Touriño

chegou á Presidencia da Xunta de Galicia; por certo cum-

prindo un mandato, cumprindo un compromiso, que tiña

contraído cos ciudadanos nas pasadas eleccións e tamén con

este Parlamento no debate de investidura. Polo tanto, pri-

meira cuestión que dota de normalidade a súa comparecen-

cia hoxe aquí, utilizar a primeira institución do noso país

para rendir contas diante dos ciudadanos do traballo da

Xunta de Galicia, especialmente polo que ten que ver coa

axenda exterior do seu presidente.

Para nós, señor presidente, a súa presencia no exterior, a

nova política exterior da Xunta de Galicia, realizada a través

da Presidencia de vostede, certamente ten dado resultados

ben relevantes para a nosa comunidade. Fai poucos días este

Parlamento celebraba –como vostedes saben– uns actos de

acercamento aos ciudadanos, que se titulan “Convivir. Con-

vivencias”, na cidade de Tui, e alí interviñan distintos repre-

sentantes institucionais, un deles o presidente da Cámara

municipal de Valença, e alí nos explicaba a todos os deputa-

dos e ciudadanos que había naquel acto, señor presidente,

como fora a través do seu encontro co Primeiro Ministro de

Portugal, concretamente en Valença, como se habían dado os

primeiros pasos para impulsar unha actuación estratéxica e

priorizala, como a conexión en alta velocidade entre Porto e

Vigo. Recordábanolo alí aos deputados da Cámara galega

que alí estábamos e aos ciudadanos en xeral o presidente da

Cámara municipal de Valença.

Nós si sabíamos doutras viaxes que vostede fixo, como a do pre-

sidente da Unión Europea a Bruxelas, para desbloquear a finan-

ciación do porto exterior de Coruña e algunhas outras, e esta vez,

señor presidente, fixo vostede unha viaxe institucional, concre-

tamente a La Habana, que nós entendemos que contribuíu dunha

forma importante á universalización dos nosos símbolos, espe-

cialmente do noso himno, cecais un pouco máis aínda, e desde

logo non queremos deixar pasar o noso grupo parlamentario a

oportunidade de agradecerlle que vostede teña contado cos por-

tavoces deste Parlamento e coa Presidencia do Parlamento para

poder participar tamén en ese acto, porque así entendemos nós

que se produxo que todos fumos capaces, todas as institucións

do noso país, especialmente as máis relevantes, o Parlamento e

o Goberno que emana del, de conmemorar un día tan relevante

como o día que naceu o himno de Galicia e dos galegos.
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Polo tanto, foi un acto de moita emotividade, foi un acto que

nos sirveu a todos os que alí tuvemos a honra de estar para

tamén percibir o moito cariño que nos teñen por aí fóra, o

moito aprecio que nos teñen a todos, e como disfrutan tamén

cando conmemoramos cuestións tan relevantes para todos

nós.

Polo tanto, eu creo que a universalización das nosas señas de

identidade son certamente relevantes, e vostede eu creo que

cometeu un grande acerto coa celebración deste acto e ade-

mais facer que nel participaran as primeiras institucións do

noso pobo. Pero tamén, como vostede ten dito aquí, se ten

aproveitado unha vez máis esta viaxe institucional para,

coma sempre, entablar relacións e contactos cos primeiros

responsables institucionais dos países que visita, co máximo

respecto, coa máxima lealtade, pero poñendo sempre en

valor os intereses de Galicia e dos galegos e presentándose e

sendo recibido, señor presidente, como un auténtico jefe de

Estado, e eso nada pode enorgullecernos máis a Galicia e aos

galegos. Polo tanto, en este tema si que é conveniente que os

galegos teñan a máxima referencia, porque aquí está algo

que vostede sempre recorda, que son o gran espacio de opor-

tunidade que teñen para Galicia, para os galegos e para o seu

Goberno, os galegos que temos residindo no exterior. Voste-

de o recordou hoxe aquí, pero o recorda cada vez que ten

oportunidade, e eso eu penso que é tremendamente gratifi-

cante.

Vimos tamén con certa claridade como os representantes

empresariales tuveron un importante oco na súa axenda, os

de aquí e os de aló. Vimos como os emprendedores poden

atopar espacios de oportunidade cada vez que o seu presi-

dente sale ao exterior e destaca por enriba de todo o fortale-

cemento da marca Galicia, da marca dos galegos, e do que

representamos en Galicia e no resto do mundo. Polo tanto,

tamén aí ábrense grandes espacios de oportunidade, non

solamente cos representantes institucionais deses países

senón tamén con todo o tecido empresarial, con todos os

emprendedores que temos espallados por todo o mundo e

cos que desde aquí queren participar nos espacios de opor-

tunidade que se lle abren en distintos países no que é o

mundo globalizado, no que é a economía internacional.

Tampouco perdeu vostede esta vez, señor presidente, ao

noso xuício, a oportunidade que lle brindou esta viaxe para

ter contacto coas colectividades galegas no exterior, cos seus

representantes; nós, por certo, participamos en algúns deles.

Desde logo, comportamento máis institucional será difícil

velo. Vostede, concretamente na Habana, chegou a afirmar

que algunhas políticas que vostede estaba levando a cabo

con respecto aos seus contactos coas colectividades galegas

no exterior, señor presidente, o facía vostede como presi-

dente de todos os galegos, que estaba convencido de que o

fixera o presidente anterior e que estaba convencido tamén

que o farían os presidentes que viñeran máis tarde. Polo

tanto, maior comportamento institucional é difícil de atopar

nun presidente dunha comunidade autónoma.

Señor presidente da Xunta de Galicia, nós entendemos que

as súas viaxes ao exterior están marcadas hoxe e estiveron

sempre por un comportamento institucional exquisito, polo

máximo respecto a todos os galegos que temos residindo

fóra. E nós, señor presidente, que non negamos ningún deba-

te sobre as posibilidades de participación electoral dos resi-

dentes galegos no exterior, si é certo que hai un momento

para debatir esto e houbo unha ponencia parlamentaria,

señor presidente da Xunta de Galicia. Os grupos parlamen-

tarios sabemos que a houbo e sabemos que algunhos a aban-

donaron, e por eso non funcionou, tamén o sabemos; e, polo

tanto, será bon que aproveitemos todos os espacios de opor-

tunidade que temos as forzas políticas do  arco parlamenta-

rio para abordar con sinceridade e con rigor, seguramente, os

espacios de participación electoral dos nosos residentes

galegos no exterior. (Aplausos.) Ahora ben, señorías, lles

quero decir que o espacio para facelo non nos parece que

seña, señor presidente, unha comparecencia como a que vos-

tede acaba de facer hoxe aquí, que está basada na lealtade

cos nosos emigrantes e está basada nun exquisito tratamen-

to institucional a unha viaxe que vostede acaba de facer e na

que acaba de participar nada menos que este Parlamento. E

nos parece que hai pouca, escasa, aportación, se queremos

resolver o verdadeiro problema, se entendemos que o é, de

participación dos nosos emigrantes nos distintos procesos

electorales.

Nós non negamos, senón todo o contrario, foi precisamente

vostede, señor presidente, o primeiro que planteou neste Par-

lamento a necesidade de que os emigrantes galegos puideran

votar en urna e coas mismas garantías que todos os demais.

Foi vostede o que o planteou aquí, e fomos os socialistas

tamén os que estuvemos en disposición de que esto puidera

ser posible. Outros tentaron evitalo con outro tipo de plante-
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xamentos que nós non discutimos e que non nos negamos a

falar deles, ahora, tamén decimos con moita claridade e con

moita rotundidade que nós queremos o máximo respecto

para os residentes galegos no exterior, e en tanto en cuanto

non modifiquemos a lei, o que nos toca facer é respectalos e

comportarnos con eles como demócratas que somos, porque

estamos seguros que eles tamén o son.

Os socialistas galegos vamos a estar aí e vamos a estar en

disposición de facer as reformas lexislativas que sexa preci-

so, pero sobre todo basadas no respecto aos residentes gale-

gos no exterior, e xa lles digo que nós somos pouco partida-

rios de recortar dereitos dos galegos, nos é igual os que

viven aquí que os que viven aló. Aos socialistas galegos

recortar dereitos sempre nos costou moi caro, nos facilita

moito máis garantizárllelos aos ciudadanos. Polo tanto,

señor presidente, conte vostede co apoio decidido do noso

grupo para ser o presidente de todos os galegos, dos de aquí

e mais dos de aló.

Moitísimas gracias.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Rego González.

Polo Grupo Parlamentar Popular de Galicia ten a palabra o

señor Núñez Feijoo.

O señor NÚÑEZ FEIJOO: Moitas gracias, señora presidenta.

Señorías.

En primeiro lugar, señor presidente, quero agradecerlle a súa

comparecencia para informar da súa recente viaxe a Cuba e

a México. Mire, señor presidente, outra vez o Goberno do

BNG volve a ausentarse cando vostede fala. Se eu fixera

igual que a metade do seu Goberno, vostede falaría sólo co

seu grupo, e eso, evidentemente, sería sorprendente en

democracia.

Pero mire, despois da intervención do señor voceiro está

todo claro. Despois dunha intervención do voceiro do Parti-

do Socialista en contra do Bloque Nacionalista Galego está

todo moi claro. Eu non sei, señoría, se eiquí debo de actuar

como representante da oposición ou como representante do

Goberno. Eu, en todo caso, vou actuar conforme ao que qui-

xeron os galegos, como partido que gañou as eleccións e

como grupo maioritario desta Cámara. (Aplausos.) Vou

actuar exclusivamente deste xeito.

Eu lle agradezo, señoría, a súa comparecencia e lle reitero o

posicionamento do noso grupo en relación cos viaxes ao

exterior do presidente da Xunta, sempre foi a mesma. Cando

o viaxe do presidente cumple dous obxectivos, a defensa dos

intereses de Galicia e o amparo e apoio dos galegos residen-

tes no exterior, nós valoramos positivamente esta viaxe.

Señor presidente, nós valoramos en términos xerais positi-

vamente a súa viaxe a Cuba e a México. Lembre que son os

mismos argumentos, son os mismos argumentos polos que

lle dimos o noso apoio na súa viaxe de Arxentina e Uruguai

en marzo do 2006 e foron os mesmos argumentos polos que

non apoiamos nin podemos apoiar a súa última viaxe de

outubro deste ano, do 2007, donde vostede utilizou a viaxe

con fins partidistas e donde, incluso, con diñeiro público da

Xunta de Galicia se financiaron actos convocados polo Par-

tido Socialista. Por eso, señoría, con ese mismo argumento

nós apoiamos a viaxe recente en Cuba e en México. Por eso,

señoría, nós pretendemos unha coherencia, unha certa cohe-

rencia. Cando o Goberno se equivoca, o denunciamos, e

cando o Goberno acerta, non temos ningunha dificultade en

decilo.

Señoría, é obrigado, non obstante, facer algunha reflexións

ou algunhas preguntas en relación coa súa viaxe. Centrarei,

en consecuencia, esta intervención en tres apartados: a con-

memoración do centenario do himno, os aspectos da viaxe

de Cuba e México, e un pequeno repaso sobre os cumpri-

mentos coa emigración, cos residentes no exterior.

Señoría, nós apoiamos e impulsamos a decisión de conme-

morar o centenario da primeira interpretación pública do

himno galego, nos parece ben. Nos parece ben que, ademais,

este acto central se celebrara no mesmo lugar onde se tocou

por primeira vez fai cen anos, na Habana. Nos parece ben

polo recoñecemento merecido á emigración na historia de

Galicia, e nos parece ben, señorías, porque foi a emigración

a clave dos símbolos actuais de Galicia, tanto do himno

como da bandeira. Proba disto, señoría, é que nós impulsa-

mos o seu acto na Habana.

Como vostede sabe, esta proposición non de lei, presentada

no rexistro da Cámara un mes antes da súa viaxe, propoñía
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xustamente esto, que un grupo do Parlamento galego dos

tres grupos parlamentarios o acompañaran a facer esta viaxe.

E propoñíamos algo máis, decíamos que era necesario facer

unha edición especial, conmemorativa, para fomentar o

coñecemento e a difusión do himno galego, proposta que

reiteramos formalmente no día de hoxe.

Non só apoiamos esto, señorías, senón que participamos, e

así o deputado Santalices participou en representación do

noso grupo, e así eu mesmo participei no programa especial

da televisión galega nunha entrevista que me propuxeron.

Señoría, como ve o PP, desde sempre, sabía e sabe a impor-

tancia dos símbolos de Galicia. Foi xustamente fai vinte e

tres anos un presidente do Partido Popular, presidente da

Xunta, Xerardo Fernández Albor, quen aprobou por unani-

midade na Cámara a Lei de símbolos.

En 1984 se aprobou esa lei e o seu artigo 1 dice moi clara-

mente: A bandeira, o himno e o escudo de Galicia simboli-

zan a súa identidade como nacionalidade histórica. O himno

cumpre brillantemente a súa función de integración e de

unión da galeguidade. Foi acollido libremente polos galegos,

foi clave o papel da emigración na súa difusión e no seu

espallamento polo mundo. E, en terceiro lugar, creo –polo

menos ata o de agora– que ninguén cuestionou politicamen-

te este himno como himno común de todos os galegos. Creo

que este himno identifica con maestría a Galicia e aos gale-

gos, e eu creo –polo menos ata o de agora– que o Grupo

maioritario da Cámara coincide co resto dos grupos, non hai

un galego no mundo que non se emocione ao escoitar o

himno galego.

Señoría, creo que a oposición cumpliu, creo que a oposición

propuxo, participou e valora positivamente a celebración do

himno e respectou, incluso, o formato da súa celebración. Eu

sinto e lamento, señoría, que o Goberno non aceptara o for-

mato da celebración do himno.

Señoría, ¿en que condición interviu o señor Quintana no

programa televisado pola televisión galega o mesmo día que

vostede estaba na Habana facendo o centenario do himno

previamente pactado, no formato pactado? ¿Acaso o señor

Quintana participou como representante dunha forza políti-

ca? ¿Quere decir, señoría, que a forza política minoritaria

neste Parlamento ten un programa televisado pola TVG e á

forza política maioritaria neste Parlamento nos ofreceron

unha entrevista nun programa da TVG? ¿Quere decirse esto?

Señoría, se o señor Quintana non participou como represen-

tante dunha forza política, todavía é peor. Se participou

como un membro do Goberno, señoría, vostede estará comi-

go que é evidente que temos dúas xuntas, que a Xunta non

está xunta e que nin siquera se pon de acordo para celebrar

o himno. E eso creo realmente, señor Touriño, que Galicia

non o merece. O día 8 hubo dúas celebracións, unha na

Habana e outra na Cidade da Cultura. ¡Que sarcasmo, señor

Touriño!

Señoría, creo que a oposición estuvo á altura das circunstan-

cias e o Goberno non está. Cada vez que hai un acto solem-

ne en Galicia o Goberno se parte en dous. No 25 de xullo o

Goberno e a oposición están xuntos celebrando a ofrenda ao

Apostol, e a metade do Goberno na praza da Quintana con

unha manifestación. E agora, no centenario do himno, outra

vez xuntos na TVG, nunha entrevista, no formato que voste-

de plantexou, e a metade do Goberno nun programa televi-

sado noutro lugar e noutro horario.

Señoría, vostede saberá, pero creo que esto non é bo. Non é

bo para as institucións, non é bo para os temas fundamentais

do galego e non é bo para o seu liderazgo. En todo caso,

señoría, seguro que me dirá que o señor Feixoo outra vez

está esaxerando. Alá vostede, señor Touriño.

Señoría, creo que é bo seguir, efectivamente, a senda marca-

da polo anterior presidente da Xunta nas súas viaxes inter-

nacionais. É bo que se profundice na senda marcada, é bo

que se siga coa cooperación en Cuba, como empezamos nos

anteriores gobernos.

É moi importante os encontros coa colectividade galega en

Cuba. Señoría, a situación persoal da colectividade galega

en Cuba sabe vostede cal é, moi delicada. O salario medio

de un galego en Cuba son dez euros ao mes, e eso é moi deli-

cado. O que botamos en falta en Cuba é un pouco máis de

valentía e determinación, señor Touriño. Non é incompatible

o respecto ás institucións cubanas cun xesto máis concreto

co pobo cubano apoiando as súas ansias de democracia e de

libertad. Non é incompatible manter e profundizar nas rela-

cións coas autoridades cubanas cun posicionamento claro en

favor da libertad, da democracia e dos dereitos humanos en
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Cuba. Eso non é incompatible, señor Touriño, e por eso

botamos en falta esa valentía e esa determinación.

Creo que é bo tamén esa viaxe cos empresarios. Recorde que

o señor Fraga na última visita levou 70 empresarios a Méxi-

co, e me parece ben que vostede leve tamén a un grupo

importante. Me parece ben tamén, incluso, que diga que se

van a organizar os empresarios en México. Xa están organi-

zados, como vostede sabe, en Arxentina, en Uruguai, en Bra-

sil, en Chile, en USA, en Venezuela, eso está ben. E me pare-

ce ben que diga que vai a conseguir unha nova cátedra.

Temos arredor de corenta cátedras de galego en todo o

mundo, unha máis creo que é acertado, e vai vostede pola

senda correcta. O que si nos gustaría, señoría, é que agora,

no turno de réplica, nos aclarara exactamente en qué consis-

tiron as súas propostas e as súas concrecións cos empresa-

rios.

Remato, señora presidenta, con dúas cuestións.

Señoría, vostede nesta lexislatura incumpriu os dous com-

promisos que tíñamos coa emigración, os dous compromisos

fundamentais, os da dignificación da emigración. Mire,

señoría, vostede en marzo do 2006 dixo: Este Goberno que

presido e o Goberno de España imos a ser os que poñamos

en marcha a posibilidade certa de votar en urna.

Señoría, nesta última viaxe xa non dixo nada. Señoría, van a

vir as eleccións e os emigrantes non van a poder votar en

urna. Vostede tiña o consenso desta Cámara para que os emi-

grantes votaran en urna e vostede e o seu partido político

desaproveitaron catro anos para que os emigrantes volvan

outra vez a votar utilizando os correos.

Mire, señoría, se o voceiro do BNG non se fía da limpeza

das súas actuacións, vostede ten que imaxinar que nós temos

dificultades para fiarnos das mesmas, sobre todo se a meta-

de do seu Goberno as fai públicas e as denuncia publica-

mente neste Parlamento.

Señoría, a segunda cuestión que vostede incumpliu é moi

clara. Na penúltima viaxe que vostede fixo, dixo literalmen-

te: Os netos dos emigrantes terán dereito á nacionalidade

española. E a lei que o seu partido político votou dice lite-

ralmente que serán os netos dos exiliados pola Guerra civil

e a ditadura. Leo literalmente o precepto da lei. Pode voste-

de chamarme o que queira, o único que fago é de lector lite-

ral do precepto da lei.

Señor presidente, os pasaportes non se poden facer depender

das ideoloxías. Señor presidente, as diferencias por razón de

raza, de sexo, de relixión, de opinión ou calquera outras cir-

cunstancias están en contra do artigo 14 da Constitución,

que acabo de ler literalmente. (Aplausos.) Señor presidente,

a Constitución española dice que non se pode facer ningún

tipo de discriminación nin por opinión nin por calquer outra

condición. A súa lei, a Lei da memoria histórica, a lei que a

vostede lle permitía chegar alí e decirlle que os netos van

adquirir a nacionalidad, é unha lei que atenta contra a digni-

dad dos emigrantes. E lle reitero, señor Touriño, tiña voste-

de unha posibilidad, igual que nós, decir si á nacionalidade

dos netos, si á dignificación da emigración, si a regulala no

Código civil, si a modificar a nacionalidade no Código civil

e non utilizar unha lei de memoria histórica para darlle a

nacionalidade aos emigrantes por razón do exilio ou da dic-

tadura. Esto, señorías, creo que non está de acordo coa Cons-

titución española do ano 1978.

Moitas gracias, señora presidenta, pola súa amabilidade.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Núñez Feijoo.

Turno de réplica do señor presidente da Xunta de Galiza.

Ten a palabra o señor presidente.

O PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Pérez Touriño): Seño-

ra presidenta, señorías, quero que as miñas primeiras pala-

bras sexan para agradecer aos tres grupos parlamentares a

avaliación positiva da viaxe, moi en particular o que ten sig-

nificado a conmemoración do centenario do noso himno, o

que revela xustamente a fortaleza da unión e a fortaleza dos

símbolos que nos dignifican, que nos representan, que nos

identifican e que nos unen como cidadanía, como país e

como pobo.

Quero, pois, agradecer á Cámara, aos tres grupos parlamen-

tarios da Cámara, a súa disposición dende o primeiro minu-

to para integrarse nesta delegación e para formar parte, polo

tanto, cabeceira común dunha conmemoración que sin dúbi-

da proxectou a Galicia no mundo, en particular no mundo da
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galeguidade, no mundo da Galicia exterior, e que creo que

foi, honradamente, un éxito colectivo e común dos grupos

parlamentarios da Cámara, en definitiva, e, polo tanto, da

democracia e de Galicia.

Gracias a todos e, en particular, aos seus responsables

máximos.

Bueno, creo que, non sei, probablemente sexa unha preten-

sión vaga, pero non deixarei de insistir nesa reflexión e de

transmitila á Cámara. Eu creo que debéramos de ser capa-

ces, certamente vexo que vamos dando pasos, pero clara-

mente insuficientes, creo que debéramos de ser capaces de

abandonar a tentación permanente de utilizar a axenda

exterior da comunidade, a través da figura institucional do

presidente da Xunta de Galicia, que actúa no exterior nece-

sariamente e inexcusablemente con vontade decidida, máis

alá de que poda equivocarse nalgunha ocasión, como todo

ser humano, pero, dende logo, lles podo garantizar que con

vontade decidida no exterior de representar lealmente a

todo o país, e, en definitiva, á institución que parlamentar-

mente representa.

E a axenda exterior dun país é dun alto interés, e debéramos

–decía– de superar esa tentación permanente de ter unha

visión curta da axenda exterior, da dimensión exterior, da

presenza da nosa comunidade. E debéramos de abandonar a

tentación de ter ou atribuír unha visión permanentemente

partidaria e instrumentalista da acción exterior. E, por certo,

sinceiramente o creo, non hai ningunha razón que o xustifi-

que, non hai ningunha razón que o xustifique.

Creo que non é tan difícil pensar e ser capaz de establecer

unha hipótesis verificable paso a paso de que este país, Gali-

cia, a día de hoxe ten todos os mecanismos de funciona-

mento democrático suficientes para, como un país maduro e

baixo o control desta Cámara, poder exercer o control da

acción do Executivo, e en particular do seu presidente, e

poder facer da axenda exterior un ben de país, un ben colec-

tivo, algo que sexa útil a toda a colectividade. Creo que esa

debe ser a aspiración, dende logo, do presidente da Xunta,

pero creo que de toda a Cámara. E, claro, esta tentación per-

manente de utilizar cada viaxe ao exterior para ver de arri-

mar a ascua á sardiña A ou B e de utilizala dende o punto de

vista electoral ou partidario sinceiramente creo que é un

flaco favor á democracia e á comunidade.

Dende o primeiro día da miña toma de posesión como presi-

dente da Xunta me puiden confundir en moitas cousas, segu-

ro, seguro; para eso está esta Cámara, para criticalas. Pero,

dende logo, lles podo dicir que na axenda exterior puxen a

mellor vontade e o mellor dos meus acertos para facer con

exquisito rigor todas as presencias internacionais do presiden-

te da Xunta de Galicia. Por eso pretendo dirixirme á Cámara

ou quero dirixirme á Cámara con insistencia e reflexión sobre

que vale a pena intentar construír un espacio común da pre-

sencia exterior do presidente do Executivo. E, dende logo,

quero ofrecer dende xa as portas abertas cara ao futuro á hora

de preparar, programar ou planificar ou dar contas, en todo

caso –é a miña práctica habitual dende o primeiro minuto–, de

cada viaxe, da axenda e de todas e cada unha das actuacións,

e, por certo, responsabilizarme de todas e de cada unha delas.

E quero dicir con claridade á Cámara que teño pra min que

nunca me confundín á hora de utilizar un criterio partidario

ou mezclar un criterio partidario. E quen poda decir que

dende unha tribuna pública o presidente da Xunta de Galicia

nun acto público poda poñer unha cinta, traer un documento

ou esgrimir unha nota acreditativa de que o presidente da

Xunta de Galiza utilizou un acto oficial e público como pre-

sidente da Xunta de Galiza para facer apoloxía de partido, un

acto partidario ou reclamar un apoio partidario, lles podo

garantizar que se confunde de raíz e de arriba a abaixo.

(Aplausos.)

Bueno, en segundo lugar quería enfatizar que, efectivamente,

é importante a axenda exterior porque debe permitirnos, se o

facemos ben, afianzar máis, si cabe, a nosa presencia institu-

cional, proxectar máis internacionalmente ou axudar a pro-

xectar máis internacionalmente as nosas empresas e a nosa

economía e a estar cerca, que é imprescindible, da nosa colec-

tividad no exterior e axudar ou contribuír, na medida do posi-

ble, a mellorar o seu nivel de benestar e a súa calidade de vida.

En definitiva, vivimos nun mundo internacionalizado e glo-

balizado e a economía se decide neses ámbitos. Polo tanto,

creo que por eso mismo é tan importante a axenda exterior e

incidir de maneira unitaria e con peso de país nesa axenda

exterior, que, obviamente, en democracia está encomendada

ao Executivo.

Dende o punto de vista empresarial e dende o punto de vista

de abrir perspectivas ao traballo e á presencia dos nosos
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emprendedores no exterior, esta viaxe tuvo un marcado

carácter nesa dirección, non só por ir acompañado dende o

primeiro momento dunha importante e cualificada delega-

ción de empresarios, como dicía anteriormente, co presiden-

te da Confederación, o presidente das cámaras, con un

número importante e relevante de empresarios de distintos

sectores de actividade, dende o enerxético ao mundo das

infraestruturas, pasando polos móbeis ou por outro tipo, a

asesoría, etc., outro tipo de sectores de interese, senón por-

que, de fondo e basicamente, estamos levando adiante un

traballo pertinaz e constante, a través dos instrumentos de

proxección exterior máis relevantes que temos, para poder ir

creando esa red de empresarios galegos e de orixen galego

no mundo. De feito, dende o primeiro día estamos apostan-

do nesa dirección e por eso o Instituto Galego de Promoción

Económica, porque esa é unha das súas tarefas, puxo en

marcha a rede de redes, o portal da rede mundial de empre-

sarios e profesionais de orixen galego.

O obxectivo desa red é claro, señorías, aproveitar as tecno-

loxías da información e a comunicación para crear lazos,

subministrar información e crear vínculos posibles, a partir

da superación dos límites das fronteiras xeográficas e das

propias fronteiras físicas, coas novas posibilidades que brin-

dan as novas tecnoloxías.

Por exemplo, a red pon a disposición do usuario máis de 900

estudios de mercado elaborados polo Igape que correspon-

den a 49 sectores de actividad en 41 países; publica máis de

1.000 oportunidades comerciais, de 63 sectores de activida-

de, en 27 países; facilitamos formación on line para empren-

dedores a través dun campus virtual ou das guías de activi-

dade empresarial. Esto permite acceder a un directorio con

datos das 10.000 principais empresas galegas, que está

publicado xunto co directorio –en revisión actualmente– das

1.500 empresas do norte de Portugal. Son servicios que se

están facilitando no conxunto da rede aos empresarios dun e

doutro lado do Atlántico.

Estamos impulsando a creación dunha red de empresarios

galegos no exterior en todos os lugares donde non os había,

por eso celebro especialmente a iniciativa última dos pro-

motores da de México. Estamos, en definitiva, neste

momento cun convenio xa en marcha en aplicación, que per-

mite, en primeiro lugar, promover permanentemente a infor-

mación, a utilización de documentación a través de internet

nesa rede. Estamos elaborando entre todos un directorio de

empresas creadas por empresarios galegos no exterior para

completar o xa existente.

Acabamos de poñer en marcha, señorías, como se sabe,

becas na aposta pola formación de capital humano. Unha

dotación inicial de oito becas anuais para xóvenes titulados

de grado medio ou superior para que descendentes de orixen

galego teñan a oportunidade de realizar masters de comercio

internacional e prácticas en empresas de Galicia.

E, por último, saben que estamos celebrando, xa cun carác-

ter estable, encontros anuais entre empresarios galegos de

todo o mundo. O primeiro foi en Montevideo en marzo de

2006 –lembro– e o seguinte será en Santiago de Composte-

la do 21 ao 25. Nese sentido é no que se está tratando de

crear unha línea de traballo permanente e estable que en

cada viaxe toma o seu propio perfil. O propio presidente de

México, Felipe Calderón, emitía unha nota –por certo,

inusual, rara vez e excepcionalmente se fai– na que puña en

valor o resultado da entrevista, basicamente dende o punto

de vista da cooperación económica. Nesa propia nota da Pre-

sidencia se pon de manifesto a posibilidade de desenvolver

iniciativas e un compromiso para establecer unha relación

estratéxica que aproveite plenamente as posibilidades que dá

o Tratado de libre comercio entre México e a Unión Europea

para Galicia.

Estou convencido, e estou seguro que estamos todos conven-

cidos, de que a posición de Galicia, xeoestratéxica, a posición

de Galicia, cultural, a posición de Galicia no mundo, abre un

escenario de oportunidade e de alto interés para unha comu-

nidad do noso tamaño para poder ganar espacios de oportu-

nidade na economía internacional en momentos de incerti-

dumbre e tamén en momentos de bonanza.

Permítanme, dito todo esto, unha pequena reflexión. Eu creo

que os viaxes do presidente son sometidos a análisis, a críti-

cas –como debe ser–, pero hai veces que o contraste, señor

Feijoo, resulta duro. Vostede se referiu na súa intervención a

algúns temas, temas da prestación de servicios á cidadanía,

dos dereitos, dos cumprimentos e dos incumprimentos.

Logo terei oportunidad, probablemente todavía máis, de

estenderme en cada detalle, pero simplemente lle vou a

decir: tomemos Cuba, xa que estamos falando deste país;

falemos de Cuba.
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Bueno, en Cuba a rede de axudas de asistencias individuais

–cito de memoria, pero lles garantizo que non me confun-

do, en ordes de magnitudes relevantes, teño os datos na tri-

buna, logo os darei con máis grado de exactitude– practica-

mente se ten duplicado. Se ten duplicado, nada máis nin

nada menos, esa rede de axudas individuais dende que leva-

mos o Goberno. Nestas últimas axudas, que se veñen lite-

ralmente de convocar e distribuír, se teñen distribuído lixei-

ramente por encima de 1.000. Eran axudas que antes tiñan

unha dotación máxima de 300 euros, fixa. Ahora a axuda

oscila dende 400 mínimos hasta 900 euros. A dotación

media supera os 600 euros e, como digo, se ten duplicado o

número de personas asistidas e protexidas pola política

social do Goberno que presido. A cooperación con Cuba

tiña nos anos anteriores, no último cuatrienio comparable,

unha dotación –por poñer un orde de magnitud– no entorno

de 1 millón de euros. Ben, acabamos de rubricar un com-

promiso para subir a máis de 1 millón e medio de euros esa

cooperación exterior para proxectos concretos –que lle

podo dar o listado– que significan un incremento notorio da

cooperación exterior en términos porcentuais, un incremen-

to notorio da asistencia e do compromiso directo e concre-

to cos cidadáns galegos en Cuba. Gran parte deles, catro-

centos e algo, todavía son de orixen galego e 548 son des-

cendentes directos de galegos en Cuba. Ese é o total de

personas que solicitan a asistencia.

Falaba vostede do incumplimento –eso me preocupa un

pouco máis– e do tema da nacionalidade en concreto.

Bueno, me preocupa porque vostede viaxou a América

tamén e practicamente casi casi ao mesmo tempo, días pasa-

dos posteriormente. E o fixo –a verdade o teño que dicir–

non como representante da nosa oposición, da oposición dun

país que é nada máis e nada menos que Galicia, a nai da emi-

gración, que cando sales polo mundo te recoñecen como tal

e practicamente nos identifican en todas partes como tales.

Bueno, usted non sei por que tomou a decisión de viaxar en

calidade –por certo, moi digna, non estou en absoluto des-

cualificando esa función– de asistente. Vostede non tuvo o

cuajo de viaxar á Arxentina como digno representante e líder

da oposición política deste país, senón que se subiu, é decir,

nunha función, por ser suave, por ser suave, de acompañan-

te de don Mariano Rajoy. Triste papel, triste papel o de

subirse de acompañante dun líder nacido en Pontevedra, si,

que todavía fai pouco manifestaba o seu desprecio pola lin-

gua galega, e tiña que ser un presidente, por certo, o español,

por certo, de orixe leonés, o que lle dera leccións de apoio á

utilización do noso idioma. (Aplausos.) ¡Triste papel! 

Bueno, eu creo que non digo nada que non sexa verdade,

porque é así, dadas as características da viaxe, que vostede

non viaxou a América para, en fin, mellorar as condicións de

vida, para contribuír e conectar coa nosa comunidade emi-

grante. Non, vostede viaxou a América para outra función,

que era tratar de axudar a recoller votos para o mentor co

cual vostede viaxaba nese viaxe. En definitiva, viaxou vos-

tede a América para facer campaña electoral. Vaiamos...

(Pronúncianse palabras que non se perciben.) Claro, non, é

así, é así. É bonito vir a esta tribuna a criticar... (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) Non, déixeme...

Moi digno...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Perdone, señor presiden-

te.

Señoras deputadas, pídolles que non se alporicen. (Murmu-
rios.) 

Pode continuar, señor presidente.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Pérez Touriño):

Cálmense porque todavía non o estou criticando. Non o

estou criticando por ir a facer electoralismo ao exterior e

pedir o voto no mundo da emigración, actividad tan digna

como pedir o voto eiquí. Foi vostede a pedir o voto para

Mariano Rajoy a Argentina, é así, e aí están todas e cada

unha das intervencións do viaxe. O que me preocupa é que

vostede no exterior faga algo que é inadmisible, señor Fei-

joo, llo teño que decir e llo teño que recriminar con cordia-

lidade, pero recriminar. Non se pode ir ao exterior a falar

mal do país ao que un pertenece e non se pode ir ao exterior

a mentir e a decir falsedades. (Aplausos.) Eso non se pode

facer. Non é bon facelo.

Porque usted sabe perfectamente que a lei da memoria his-

tórica di textualmente, di textualmente: As personas con pai

ou nai orixinariamente español poderán optar á nacionalida-

de española de orixen se formalizan a súa declaración no

plazo de dous anos dende a entrada en vigor da presente dis-

posición adicional. Dito plazo poderá ser prorrogado por

acordo do Consello de Ministros hasta o límite dun ano.
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Dous. Este dereito tamén se recoñecerá aos netos dos que

perderon ou tiveron que renunciar á nacionalidade española

como consecuencia dun exilio.

É unha lei, a da memoria histórica... (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) É unha lei, a da memoria histórica, que

ninguén pon en dúbida na emigración, ninguén pon en duda

nas embaixadas, ninguén pon en duda nos centros consula-

res, ninguén pon en dúbida en ningunha parte, menos voste-

de e o partido que representa. É unha lei que permitirá cum-

plir un compromiso no que o partido que represento, e dende

logo como presidente da Xunta de Galicia, me sinto extraor-

dinariamente orgulloso, (Aplausos.) que é permitir a nacio-

nalidade aos netos e ás netas dos nosos [...].

Se a lei obedecera e tivera algún tipo de confusión, ¿por que

non a emendaron, señorías, no trámite parlamentario? Se

ahora tanto traballo lles costa interpretar e entender a lei, que

non lle dá problema a ninguén máis que a vostedes, ¿por que

non se tomaron a molestia de emendar esa lei e garantir que

nesta lexislatura, porque este era o único camiño, se puidera

resolver un problema e unha demanda histórica? 

A verdade é que me sorprende, me sorprende porque voste-

des tradicionalmente eran partidarios de ampliar e conceder

ese dereito. Polo tanto, non termino de entender, señor Fei-

joo, por que tamén nesto, ao final, a tentación curta e parti-

daria lle fai perder o norte. ¿Pero que se lle perde a vostede

para ter que vir a criticar unha lei que garantiza que durante

un primeiro ano se preparan os trámites e logo, durante dous

anos, queda aberto o período para a solicitude da nacionali-

dade a todos, e que, por tanto, todos os netos e netas des-

cendentes de españoles e de españolas van a poder ter ese

dereito e esa posibilidad?

Por certo, unha pregunta tamén, señor Feijoo. ¿Por que non

recibiron á Asociación de Fillos e Netos de Españois na

Arxentina? ¿Por que non a recibiron? ¿Porque esta asocia-

ción defende tamén abertamente a Lei da memoria histórica

e vostedes distinguen según o credo e a ideoloxía, e según

eso, efectivamente, actúan cando están na emigración? Creo

que ese non é un bo camiño.

Permítame tamén que lle diga, seguindo cun tono, en fin,

cordial, como corresponde tamén á época do ano e para ir

concluíndo, si, porque non temos por que marcar ningún

tono agrio neste debate, e o agradezo, pero tamén empezo a

entender con bastante claridade, despois de todo esto, por

que o presidente da Deputación de Ourense lle recomenda a

vostede un ano de fogueo en Madrid. A verdade é que se

entende (Aplausos.) que necesita, porque non deixa de cha-

mar a atención... Non, tranquilidade. Non deixa de chamar a

atención, eu supoño que a vostedes a algún tamén lle debeu

de chamar a atención, porque debeu de haber algún error na

política de comunicación ao anunciar unha entrevista que

nunca se chegou a realizar. Non sei se é que á hora da ver-

dad vostede, cando se trataba de ir hacia o despacho de doña

Cristina Fernández, a presidenta da República Argentina,

pois quedou nalgunha antesala perdida, o caso é que voste-

de finalmente non representou –e agora o digo xa en serio–

como é debido a unha oposición, que é a deste Parlamento,

que ten que ter a altura que necesita.

Porque lle teño que decir que humildemente, cando eu esta-

ba sentado neses bancos con dezasete deputados, non tiña

por que andar inventando victorias electorales nin historias,

como vostede, que sigue todos os días, cada vez que sube á

tribuna, ganamos as eleccións, debíamos de gobernar pero

non gobernamos.... É decir, é triste que practicamente pasa-

do o ecuador da lexislatura sigan todavía con esa retahíla. Eu

creo que non é positivo para o seu labor e, dende logo, para

Galicia. Pero cando eu estaba sentado nesa bancada, na parte

da oposición, cos deputados que humildemente me conce-

deu o pobo galego naquel momento e atribuíu ao Partido

Socialista, eu tiven a oportunidade de ser recibido polo pre-

sidente Lagos ou ser recibido polo presidente Kischner ou

estar co xefe de Goberno de Portugal. Pero bueno, o que non

é razonable é que vostede, si... é que vostede se monte unha

viaxe por enésima vez ao exterior e o faga para facer o papel

que acaba de facer. A verdade é que creo que merece unha

certa reflexión sobre a súa actitude.

Conclúo dicíndolles, señorías, e volvendo ao fío inicial da

intervención, creo que a axenda exterior merece de elevar

un pouco a mira, de que non tentemos de utilizar sistema-

ticamente e partidariamente as viaxes para tratar de des-

gastar ou facer política de oposición, senón con sentido

común buscar unha rentabilidade común que beneficie a

todo o país e a toda a comunidad, a quen en definitiva nos

debemos.

Nada máis e moitas gracias. (Aplausos.) 
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A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor pre-

sidente.

Ábrese unha rolda de aclaracións dos grupos parlamentares.

Ten, en primeiro lugar, polo Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego, a palabra o señor Aymerich.

O señor AYMERICH CANO: Coincidimos en que Galiza preci-

sa dunha acción, dunha política exterior, ambiciosa e dunha

política exterior, ademais, pensada en función dos nosos

intereses nacionais. Por iso é o Bloque Nacionalista Galego

quen trouxo a esta Cámara o debate sobre o Tratado de Lis-

boa. Acaba de ser asinado e queremos saber cales son as

consecuencias que ese tratado vai ter para Galiza; iso é polí-

tica exterior e acción exterior ambiciosa de Galiza. E por iso,

con ocasión da súa comparecencia anterior, despois da viaxe

de outubro a Montevideo e Bos Aires, propuxémoslle, e vos-

tede indicou que ademais sería así, que a próxima delega-

ción en abrirse sería unha delegación en Bruxelas. Non nos

podemos contentar cunha fundación Galiza Europa, que é

unha representación, diríamos, ás agachadas, vergonzante,

de Galiza. Necesitamos unha verdadeira delegación oficial,

dentro do organigrama da Xunta de Galiza, diante das insti-

tucións europeas, porque temos a proba de que o Estado

español non nos defende suficientemente.

Pero eu insisto, necesitamos que esa acción exterior

ambiciosa, forte, decidida, non se vexa enturbiada por un

problema grave que segue sen resolver. Lamento ter que

decilo, pero é así. Desde logo, por exquisita que seña a

axenda da viaxe –e cónstanos que esta vez foi exquisita–,

por exquisita que sexa a preparación, a atención, o proto-

colo, sempre, mentras teñamos sen resolver o problema

do voto exterior, vai pairar unha sombra de dúbida sobre

as viaxes institucionais dos representantes do Goberno

galego fóra.

Antes sucedía dunha forma máis groseira. Eu non coincido,

señor Rego, permítame só esta pequena referencia, con que

o señor Touriño ten o mesmo sentido institucional que o

señor Fraga. Nós no BNG non dicimos iso. Teno moi dis-

tinto, afortunadamente para este país. E afortunadamente

para este país actúa no exterior cun sentido institucional ben

diferente. Desde logo, se non fose así, teríamos un grave

problema.

Mais a cuestión, a cuestión, é que o debate é pertinente. O

debate é pertinente, ademais, porque foi con ocasión daque-

la comparecencia, despois da súa viaxe a Arxentina e Uru-

guai, que por indicación súa, así se nos indicou e pareceunos

ademais que era unha iniciativa boa, fomos convocados polo

conselleiro de Presidencia a unha reunión os tres grupos par-

lamentares para vermos de constituír unha ponencia que

fixera propostas, que elaborarse propostas, de reformas do

voto exterior. Un mes e catro días despois, a única proposta

que está enriba da mesa é a do Bloque Nacionalista Galego,

en termos que son coñecidos polos demais grupos e en ter-

mos que son coñecidos pola cidadanía galega. Non perde-

mos a esperanza, esperamos nos próximos días poder coñe-

cer tamén as propostas do Grupo Popular e as propostas do

Grupo Socialista. Espero, espero equivocarme, que a xulgar

polas coincidencias advertidas neste debate paréceme que

esas propostas non van diferir moito entre si. E dígoo porque

hai unha tradición de coincidencia destes dous partidos en

materia de voto exterior.

A finais da anterior lexislatura houbo unha reforma da lei

eleitoral galega, da Lei de eleccións ao Parlamento de Gali-

za. Ampliouse de cinco a oito días o prazo para receber os

votos do exterior. O Bloque Nacionalista Galego votou en

contra, os outros dous grupos parlamentarios apoiaron a pro-

posta. Parécenos que isto –e nesta proposta non ía nin voto

en urna nin nada parecido– non vai precisamente na liña de

clarificar e de limpar o procedemento de votación dos nosos

emigrantes.

A semana pasada, a semana pasada, no debate no Senado da

Lei de memoria histórica –teño aquí o texto por se queren

seguir discutindo entre vostedes– tamén estes dous partidos

rexeitaron unha emenda do Bloque Nacionalista Galego na

que pretendíamos recoñecer coa máxima amplitude a nacio-

nalidade aos netos dos nosos emigrantes, pero separando

nacionalidade de dereito de sufraxio. Iso é o sucede na maio-

ría dos países e iso é o que nos parece que debería suceder.

É unha irresponsabilidade ampliar a nacionalidade aos netos

sen antes ampliar, sen antes, perdón, reformar a lexislación

electoral. Estámonos arriscando a un descrédito absoluto do

conxunto do proceso eleitoral no noso país.

E tamén, por certo, no relatorio ao que se referiu algún por-

tavoz, o Bloque Nacionalista Galego abandonou ese relatorio

porque os outros dous grupos impuxeron, co seu voto coinci-

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

36

Número 111
18 de decembro de 2007



dente, limitar o obxecto dese relatorio só á discusión do voto

en urna, non ás demais cuestións, como quen debe votar e en

que eleccións debe votar, e, en todo caso, para máis alá das

próximas eleccións xerais, das eleccións do 9 de marzo.

Efectivamente, imos ir ás eleccións do 9 de marzo e espec-

táculos como o do señor Feijoo van estar á orde do día. Tere-

mos que almorzar moitos días coa prensa diante e ver como

o representante dun grupo político como o Partido Popular

nun mitin en Arxentina di que en Galiza se está prohibindo

o castelán. Ese é o sentido de país que ten o señor Feijoo.

Pero veremos seguramente tamén outras cousas. E este era

un espectáculo que nós queríamos evitar para as eleccións

do 9 de marzo. Non vai poder ser así, agora ben, nós o tra-

ballo fixémolo e temos a conciencia tranquila.

Acción, por tanto, exterior ambiciosa, si. Acción, por tanto,

exterior limpa, tamén. E dunha vez resolver o problema do

voto exterior.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Aymerich.

Rolda do Grupo Parlamentar dos Socialistas.

Señor Rego, ten vostede a palabra.

O señor REGO GONZÁLEZ: Moitas gracias, señora presidenta.

Señorías.

Señor presidente, certamente xa non só na primeira inter-

vención, pero nesta segunda especialmente, quedou claro

que o noso país conta cunha política exterior eu diría que

digna dun Estado, e que o fai así pola súa clara vocación de

abrir Galicia ao mundo e de estar en todos aqueles lugares

donde hai galegos e donde o noso país pode ter intereses que

conflúan co interese xeral da nosa comunidade.

Certamente, esta posición, señorías, fai poucos anos –diría

eu que non máis de sete ou oito anos–, se se producira, e se

ten producido, por parte do Goberno de Cataluña e por parte

tamén do Goberno vasco sería considerada por algúns como

unha política cuasi de romper España.

Bueno, o presidente da Xunta de Galicia entabla relacións

internacionais con calquera país do mundo, sen  ningún tipo

de problemas, e aquí non se rompe nada en absoluto, senón

que se fortalecen os intereses de Galicia e dos galegos e,

polo tanto, tamén se fortalecen os intereses de España, como

nación da que formamos parte e nos sentimos orgullosos.

Bueno, esto, señor Núñez Feijoo, teño que dicirlle unha

cuestión. A verdade é que me gustou a primeira parte da súa

intervención, certamente, e penso que vostede acertou nesa

primeira parte, e aí tamén lle digo que co Grupo Parlamen-

tario Socialista ten vostede espacios de oportunidade

importantes para o acordo, para estar de acordo. (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) Si, si, ¡claro que si!

O acaba de dicir o presidente. En política exterior, canto

máis acordemos, será mellor para todos. Estou seguro,

señor Feijoo, que tamén para vostede; tamén será bon para

vostede. O que ocurre é que despois, claro, cando remata a

súa intervención, xa me din conta eu de por que viña voste-

de tan manso na primeira parte. Dinme conta, e non era

solamente... non era solamente pola exquisitez coa que se

comportou a delegación que fomos a Cuba, que eu penso

que foi exemplar, tanto a delegación que foi do Parlamento

como o propio Goberno, e donde houbo unha exquisitez de

tratamento institucional eu penso que baseada no rigor, na

lealtade entre todos e na defensa dos intereses do país. Pero,

¡claro!, señor Núñez Feijoo, vostede viña un pouco doído

porque vostede, claro, vén dun viaxe no que vén certamen-

te debilitado, non está vostede para moitas florituras, e por

eso o deixou para o final. Pero eu que vin, porque afortuna-

damente a Televisión de Galicia dálle a vostede unha cober-

tura importante, (Risos). Si, si, si, si,... Ríanse, ríanse, rían-

se. Ríanse vostedes e pensen por un momento a que lle darí-

an, sumadas a do señor Touriño e a do señor Beiras, na

lexislatura pasada, comparada coa que lle deran a vostede

en Arxentina. E nós nos alegramos, porque estamos con-

vencidos de que, canto máis tempo saia vostede na televi-

sión, mellor para o Goberno e para os grupos que o apoian,

¡completamente convencidos! (Aplausos.) Se hai algún

error que poidan cometer os directivos da Televisión Públi-

ca de Galicia, e nós non queremos interferir aí para nada,

será non sacalo a vostede na televisión. Debían sacalo

moito máis, está claro. (Aplausos.)  

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): ¡Por favor! Perdone,

señor Rego.
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Señores deputados, unha cousa é que aplaudan e outra é que

jaleen directamente, como se estuveran nos touros, ¿eh?

Esto é un Parlamento. ¡Por favor! ¡Por favor! Ou vou ter que

empezar a utilizar o Regulamento, ¿eh?

Señor Rego, continúe.

O señor REGO GONZÁLEZ: Si, señora presidenta.

Eu con tal de que me deixe o minuto que me levaron, case

me conformo.

Vamos a ver, señor Núñez Feijoo, eu escoiteino a vostede na

Televisión de Galicia, e vostede, que fala das empresas e da

necesidade de que o presidente da Xunta de Galicia conte

coas empresas –nós estamos totalmente de acordo e el así o

fai–, ¿vostede como cre que se anima aos empresarios que

estaban? Porque había diputados do seu grupo que eu me

imaxino que estarán avergonzados, estarían avergonzados

nese acto, porque ¿vostede como cre que se defenden os

intereses de Galicia e dos galegos explicándolles a milleiros

de persoas en Arxentina que o tren de alta velocidade a Gali-

cia está parado, que nos aeroportos non se fai nada, que as

infraestruturas a Galicia están completamente paradas e que

esto é practicamente un desastre? ¿Vostede cre que eso é

facer política de país? Pois ese mensaxe meteuno vostede no

mitin de Bos Aires. Eu penso, penso que algúns que defen-

den a dignidade dos emigrantes, dos residentes galegos no

exterior, tamén do seu partido, tiñan que estar avergonzados

de ver como vostede lles mentía con descaro. Porque están

aí as cintas da Televisión de Galicia, donde vostede lles

decía que en Galicia o actual Goberno de España paralizou

o tren de alta velocidade, paralizou todo. E ademais, e ade-

mais, ¡claro!, vostede sabe perfectamente que non podere-

mos traer avións cargados de Bos Aires para que veñan ver

os pilares do tren de alta velocidade entre Ourense e Santia-

go e o tren de alta velocidade no eixo atlántico. Vostede sabe

claramente que non os vamos a poder traer, por eso aprovei-

tou para intentar mentir e manipular unha vez máis, nesa

estratexia que é absolutamente impresentable, señor Núñez

Feijoo. ¡Parece increíble que vostede veña con ese tipo de

manipulacións! Igualito que o da Lei da memoria histórica

que lle acabo de decir aquí, exactamente igual.

E logo, xa o do idioma eso xa é demasiado. ¡Que vostede lle

permita ao líder do seu partido decir que no noso país esta-

ba prohibido falar castelán! O dixo o señor Rajoy, ¡eh?, con

vostede diante, diante das súas narices, prohibido falar cas-

telán e agora que nos querían impoñer o portugués uns seño-

res que hai gobernando en Galicia. Pero, ¿vostede quixo tra-

tar con respecto os emigrantes que temos no exterior, señor

Núñez Feijoo? ¿Vostede cre que eso non ten algo que ver co

que dice o señor Baltar, que a vostede lle falta unha auga, ou,

que diga, un fogueo? ¿Vostede non ten nada que ver con

eso? ¡Claro que terá que ver!

E voulle decir unha cousa para rematar. Mire, o señor Baltar

agora dice que vostede a foguearse ao Ministerio de Fomen-

to, a ver se un aniño ou unhos meses. Lle vou a decir unha

cousa, non perda de vista que vostede cara o Ministerio de

Fomento non vai a poder ir, porque afortunadamente van

perder as eleccións con algunha contundencia, con algunha

contundencia. Ahora, acórdese do que lle digo, despois de

que pasen as eleccións xerais, o señor Baltar vai decir que

será bon que se foguee no Parlamento Europeo.

Moitas gracias. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Rego.

Ten agora a palabra, en representación do Grupo Parlamen-

tar Popular, o señor Núñez Feijoo.

O señor NÚÑEZ FEIJOO: Moitas gracias, señora presidenta.

Eu lamento, señor Touriño, que non sexa a súa semana. Eu

o comprendo. Mire, nunha semana unha doble desautoriza-

ción é difícil de dixerir. Mire, o señor Solbes lle fai unha

emenda á totalidade ao seu presuposto e o señor do BNG lle

fai unha emenda á totalidade na súa política exterior. Eu

comprendo, señor Touriño, que esto é moi difícil de dixerir

e por eso vostede dedica a súa intervención a discutir os via-

xes do líder da oposición en vez de a explicar a viaxe do pre-

sidente da Xunta. É sorprendente, señor Touriño. É sorpren-

dente.

Pero mire, señor Touriño, pero ¡como pode criticar vostede

a visión corta no exterior! Pero ¿sabe quen tivo a visión

corta no exterior durante dazaseis anos? ¿Sabe quen utilizou

unha visión corta da política exterior de Galicia durante

dazaseis anos? Vostede máis outro do BNG. Vostede máis
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outro do BNG. (Aplausos.) Pero é que a visión corta, esta

misma tarde xa. É que se adica vostede a decir que o pro-

blema é que eu viaxo a pedir o voto. ¡Por suposto! Pero non

financiado pola Xunta de Galicia, señor Touriño, non finan-

ciado pola Xunta de Galicia. Non dou tickets con membrete

da Xunta de Galicia para invitar a un xantar. Non, señor Tou-

riño. Non dou tickets da Xunta de Galicia para invitar a un

xantar nunha reunión convocada polo Partido Socialista de

Arxentina. Non, señor Touriño.

Mire, señor Touriño, se o señor Zapatero non o recibe a vos-

tede en Moncloa, ¿como quere que o leve ao exterior? ¡Non

é posible, señor Touriño! Non é posible, eso non é posible.

Mire, señor Touriño, vostede comete bastantes lapsus, ¡alá

vostede! Dice que foi o primeiro presidente recibido polo

presidente en México. Non, señor Touriño, non. Mire, en

varias ocasións o señor Fraga foi recibido por Ernesto Zedi-

llo e Vicente Fox, pero probablemente vostede, como tiña

dezasete, non se enteraba de todo esto.

Mire, señoría, vostede, eu lle agradezo que vaia vostede a

México a enseñar a Cidade da Cultura. Vostede chega alí e, da

misma forma que ao señor Lula lle deu un libro prologado por

Fraga da Cidade da Cultura, ahora chega a México e dice:

“Mire, este é o icono cultural e a ponte a Iberoamérica”. ¿E

por que non lle engadiu “esta é a ponte a Iberoamérica, pero

eu non a faría”, que é o que vostede dice en Galicia?

Mire, señor Touriño, eu digo o mesmo en México, en Arxen-

tina, en Uruguai e en Londres que en Galicia: o voto en urna

e a nacionalidad para todos os netos. Exactamente o mismo.

Exactamente o mismo, señoría. (Aplausos.) 

É unha pena, señoría, que vostede non aclare en que consis-

tiron os seus acordos en México. ¿En que consiste a colabo-

ración co Goberno mexicano para a Cidade da Cultura?

¿Como se vai a concretar? ¿Que lle dixo exactamente o

señor Calderón? ¿O señor Calderón lle dixo exactamente o

que nos dixo vostede que lle había dito o señor Rodríguez

Zapatero, que a Cidade da Cultura era un proxecto de Esta-

do? ¿Ou o señor Calderón lle dixo o que nos dice o señor

ministro de Cultura, donde dice que nadie lle pediu un euro

para o financiamento da Cidade da Cultura? ¿En que queda-

mos, señor Touriño? Son o mesmo partido. Vostede dice

unha cousa en Madrid, chega eiquí o ministro de Cultura

coruñés, e dice a verdade: Non, non, a min non me pediron

nada para a Cidade da Cultura. É máis. Nin siquera recibiu á

conselleira de Cultura. Vostede saberá, señor Touriño, pero

sería bo que esto nolo aclarara.

Mire, señor Touriño, eu admito casi todo en política, porque

creo que ser demócrata é admitir casie todo. Sobre todo

gañar as eleccións e gobernar e gañar as eleccións e estar na

oposición. Non hai ningún problema. Non hai ningún pro-

blema. Probablemente o señor Zapatero non quere levalo a

vostede porque, claro, alguén lle pode recordar en Arxentina

que vostede perdeu as eleccións, e eso, evidentemente,

empaña a promesa do señor Rodríguez Zapatero de que non

será presidente do Goberno de España se non gaña as elec-

cións. Eso, evidentemente, empañaría a visita, señor Touri-

ño. (Aplausos.)

Mire, digo que se admite casi todo, pero permítame que lea

literalmente a Lei da memoria histórica que vostede non fai.

O primeiro parágrafo que dixo non se refire aos netos, se

refire aos fillos. E o segundo parágrafo, que é o único pará-

grafo donde se cita a nacionalidade dos netos, dice literal-

mente o que eu leín: “Este derecho también se reconocerá a

los nietos de quienes” –si, fala dos fillos no primeiro pará-

grafo e dos netos no único parágrafo da lei, señor Touriño–...

Pero mire, se non lle vale, ¿lle parece que lea esta cita? ¿Lle

parece que lea literalmente esta cita? Mire: “Entendemos

que sería incongruente que se reconozca este derecho a los

nietos de aquellas personas sólo por razón del exilio y no por

el resto de los  nietos de los españoles”. E sigue a cita: “Pen-

samos que lo lógico es que la adquisición se regule en el

Código civil y, por tanto, en una reforma del Código civil y

no en una lei que nada tiene que ver con esta materia”. Seño-

ría, senador Jorquera, Bloque Nacionalista Galego. ¿Lle

parece ben esta cita? ¿Ten autenticidade esta cita? ¿O BNG

non dixo esto no Senado, exactamente igual que nós? Voste-

des regulan na Lei da memoria histórica os netos do exilio

ou da dictadura. Ten vostede un secretario xeral novo que

dice que hai que referir o exilio político e económico. ¡Ah!

O sea, que solamente se refire ao exilio, e hai exilio econó-

mico. Mire, señor Touriño, ¿que lle decimos agora a todos

aqueles que emigraron antes da guerra? Señoría, ¿que lle

decimos a todos aqueles que o seu avó pensaba dunha forma

ou doutra? Señoría, o problema da proba ¿como se vai a pro-

bar nun consulado que un señor é neto de un avó por razón

do exilio e da dictadura? ¿Será dos malos ou dos bos? ¿A
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proba exactamente cal é? ¿Ser do Partido Socialista ou ser

un neto emigrante libre, señor Touriño? Esa é a pregunta que

nós nos facemos.

Pero mire, señor Touriño, eu comprendo que vostede veu

eiquí cun problema. Vostede non contaba coa intervención

do BNG e, polo tanto, cargou contra o señor Feijoo. Pero se

a min non me importa, señor Touriño, se eu cumplo o meu

deber. Se o meu deber é representar á metade de Galicia e o

meu deber é dicirlle: “Mire, señor Touriño, a viaxe estuvo

ben,  razonablemente ben, pero vostede tiña dous compro-

misos e non os cumpliu. Vostede, neste Parlamento, solem-

nemente dixo que vostede e o señor Rodríguez Zapatero

iban a garantir o voto en urna. Non dixo a verdad. E voste-

de neste Parlamento e alá dixo que todos os netos terían

dereito á nacionalidade, e non dixo a verdad. Señor Touriño,

é que nin siquera lle informan ben. Mire, a asociación de

netos a recibín antes do mitin e despois do mitin, antes do

mitin e despois do mitin.

Mire, señor Touriño, eu creo que vostede ten un problema

de autoridad, pero gravísimo. É que o desta tarde rompe

todos os límites do razonablemente admitido. Cada vez

que vostede sale, xa hai un lío no Goberno. Salíu en marzo

de 2006...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señor Núñez, pídolle

que vaia rematando.

O señor NÚÑEZ FEIJOO:... – remato, señora presidenta– sale

en marzo de 2006, lío porque veta os conselleiros do BNG.

Saliu en outubro de 2007, lío porque o BNG lle dice que xa

está ben de pagar con cartos da Xunta os mítines do seu par-

tido. Saliu ahora, recentemente, e resulta que o vicepresi-

dente o contraprograma con outro acto e ademais é recibido

polo presidente do Goberno de España. E cando lle pregun-

tan a vostede que opina da visita, ¿vostede cre que un presi-

dente, en sede institucional, pode decir que o que opina da

visita o respostará nun mitin? Señor Touriño, lamento a súa

situación, non é culpa nosa, é culpa súa pola súa falta de

liderazgo no Goberno e na política galega.

Moitas gracias. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Núñez Feijoo.

Ten a palabra o señor presidente para o seu turno de dúplica.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Pérez Touriño):

Señorías, señora presidenta.

Vamos a decir as cousas polo seu nome e con claridade nova-

mente. Reitero, señor Feijoo, reitero: o que dixen aquí era algo

moi preciso. Dúas cousas, en definitiva, respecto ás súas via-

xes no exterior. Non o critiquei –ademais insistín– porque vos-

tede pida ou non pida voto cando vai a Argentina ou a Monte-

video. Dixen dúas cuestións, dixen dúas cuestións moi clara-

mente. A primeira é que vostede foi de acompañante, de simple

acompañante, triste papel para o líder da oposición de Galicia,

en primeiro lugar. En segundo, que non foi recibido pola pre-

sidenta de Argentina. E, en terceiro lugar, que foi de mensa-

xeiro da falsedad, da mentira e do engaño, (Aplausos.) eso foi

exactamente o que dixen. E me vou a dedicar a decirllo.

Claro, porque non se pode, non se pode, é xustamente o con-

trario –e convén que esta comparecencia sexa útil en varias

direccións, e probablemente sexa útil este debate si de aquí

podemos sacar alguna conclusión cara ao futuro–, señorías,

non se pode ir ao estranxeiro, non se pode ir fóra de Galicia

–xa o fixo vostede cando foi a Londres, xa o fai cada vez que

vai a fóra–, e ir a contar aos emigrantes que vivimos nun país

paralizado, nun país onde están parados os aeroportos, nun

país onde está parado o AVE, nun país que lle pasan, parece,

todas as catástrofes do mundo. Vostede é un mal represen-

tante deste país que se chama Galicia cando exerce esa fun-

ción. Porque, claro, a estas alturas hai que falar cun mínimo

de rigor, hai que falar cun mínimo de rigor.

Para empezar, e falando dos presupostos, e desta tremenda

emenda que lle fixo o señor Solbes, a quen onte tiven a

oportunidade e a satisfacción de recibir no pazo de Raxoi,

os presupostos de España vanse aprobar no Congreso dos

Deputados cunha previsión de crecemento do 3,3% señor

Feijoo, do 3,3%, entérese, se é que non o sabe.  (Murmu-
rios.) Si, ¿cal é a emenda que fai o señor Solbes, que man-

ten os presupostos da economía española e os leva ao Con-

greso dos Deputados cunha previsión do crecemento do 3,3,

e os desta comunidad os acabamos de aprobar cunha previ-

sión do crecemento do 3,5, dúas décimas por encima, tal e

como vimos crecendo por riba da economía española de

maneira sostenida nos dous últimos anos? (Aplausos.) Esa é

a realidade, señor Feijoo.
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Entón vostede, en fin, leva unha tónica, aquí e alá, de inven-

tarse bulos, de contar historietas, faltos do máis mínimo

rigor. A primeira que quero desmontar é esa. A economía

galega vén crecendo de maneira sostenible, e reiterada e

equilibrada, por riba de Europa e de España. Xa sei que a

vostede non lle gusta, e cando vai a América non ten a dig-

nidade nin a coraxe política –que, por certo, tuvo sempre o

presidente da Xunta de Galicia como presidente e cando

estaba na oposición– de contar a verdade do que pasa no

país. E iso debería vostede contalo en América, porque o

queren escoitar os emigrantes que están alí; e convén que o

escoiten os cidadáns daquel país, que lles pode interesar

recibir noticias fidedignas, e non unha tremebunda e catas-

trofista historia de que aquí non hai presupostos, de que esto

é un desastre e unha catástrofe. Vostede sabe perfectamente

que se está investindo neste momento o triple do que se

investía cando quen vostede acompañaba e lle levaba as

maletas estaba presidindo ou vicepresidindo o Goberno de

España, o triple, señor Feijoo, (Aplausos.) 645 millóns de

euros frente a 2.050. Vostede sabe que exactamente agora

estamos 30 puntos por media por riba da media de inversión

per cápita, e antes estábamos dez puntos por debaixo. A vos-

tede todo iso é que lle dá exactamente igual. Vai cun discur-

so precociñado a engañar e a mentir, a contar unha batalla e

un conto chino alí. E lle parece ben. E por encima vén, si, e

por encima vén inflando o peito. Eso non é bon. Ten que

darse vostede conta que cando cruza a fronteira –permítan-

me que lle diga o que penso–, cando cruza a fronteira deste

país e representa a unha parte de Galicia, debera ter a digni-

dade de non ir a contar o que non é verdad e de non ir a men-

tir, iso non o pode vostede facer. (Aplausos.)

En segundo lugar..., é que falou dun presidente que vén e lle

emendan, que fan, que a parálisis... non sei qué... Creo que é

bon que nesta Cámara queden as cousas claras, cara a aquí e

cara a alá.

Fala vostede de dereitos. A quen lle fala, que é o presidente

da Xunta de Galicia, e que pertenece, ademais, a un partido

que se chama Partido Socialista de Galicia, está a falar dun

partido e dun goberno que cando goberna en Galicia e cando

gobernaba en España foi o partido que por primeira vez ins-

trumentou, organizou e posibilitou a representación política

da emigración, creando os instrumentos democráticos, por

primeira vez na historia deste país, para que puidera organi-

zarse a emigración no estranxeiro. Este Goberno e o Gober-

no de Madrid, o partido que goberna aquí e alá, co apoio do

Bloque Nacionalista, foi o que por primeira vez na historia

neste país e nun momento determinado, co apoio da inmen-

sa maioría dos españoles, creou os dereitos básicos e demo-

cráticos, estendéndoos non só no sistema de pensións en

España, non só no sistema de ensino público, non só co sis-

tema de saúde, non só agora co cuarto pilar do sistema de

benestar, senón estendendo e consagrando todos esos derei-

tos para eses emigrantes que vostede vén aquí a criticar e

decir que estamos fallando e que non estou respondendo do

compromiso adquirido. Ten vostede que saber perfectamen-

te que a lei chamada o Estatuto dos residentes españoles no

exterior –e polo tanto, dos galegos e das galegas– é a pri-

meira vez que unha lei do Congreso dos Diputados equipara

en dereitos e deberes os cidadáns de aquí cos cidadáns de

alá. (Aplausos.) Esa é unha obra que quen aquí fala e do par-

tido que representa.

Sabe vostede perfectamente que si queríamos cumprir o

compromiso de poder otorgar e de poder estender o dereito

de nacionalidade aos netos e ás netas, o camiño que se ato-

pou para chegar antes de que se poda disolver a lexislatura e

poder cumprir ese compromiso electoral, que apoio plena-

mente e que apoio a maioría parlamentaria e que ata agora

apoiaban vostedes, foi atopar o camiño, certamente compli-

cado, da Lei da memoria histórica. Pero un camiño sen retor-

no, pleno de dereitos e que garantiza completamente o derei-

to á nacionalidade a todos, aos netos e netas dos españoles e

as españolas, dos galegos e das galegas. Ese é o obxectivo,

e vostede o sabe perfectamente. E o saben os emigrantes e o

saben os seus descendientes, e o saben as autoridades coas

que tiven oportunidade de entrevistarme e o saben todas as

embaixadas. Polo tanto vamos a asistir á extensión  dun

dereito que é realmente histórico, porque entrelaza e dá unha

profundidade extraordinaria a un gran dereito social.

E llo dixen antes e llo reitero a vostede. Dicen:  Non cum-

plen. Cumplimos, si, o compromiso da extensión da nacio-

nalidade aos netos está cumplido. E en canto ao dereito ao

voto, vostede sabe perfectamente –e non veña aquí a con-

fundir a non se sabe quén, que ninguén está para deixarse

confundir nesta Cámara, señor Feijoo; o esforzo é inútil, llo

garantizo– si, sabendo que hai unha lei orgánica, a LORE,

que hai que reformar, que polo tanto hai que modificar cun

amplísimo consenso parlamentario –por certo, practicamen-

te imposible de dar dada a actitude do Partido Popular nesta
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lexislatura–, de facernos agora responsables en exclusiva ao

presidente da Xunta de non ter conseguido o voto en urna ou

a modificación do réxime electoral xeral do país para garan-

tizar o dereito dos emigrantes. É xustamente o presidente

que lles fala o que tomou a iniciativa nesta Cámara de

impulsar, como se acaba de recoñecer, unha ponencia parla-

mentaria para avanzar nesa dirección, e, polo tanto, non

renuncio, e sei que non debemos renunciar, a lograr ese

obxectivo, que é un obxectivo de país: regular como é debi-

do un dereito que ten que ter toda persoa que ten dereito a

votar e que llo recoñece a lei e o ampara, e, mentres o teña,

a poder votar como se vota en democracia, con todas as

garantías e con todo o sistema de libertades, votando en

urna, votando con todas as garantías e os requisitos demo-

cráticos. Esa é a posición, e a recoñece perfectamente, da

maioría, é a oposición do presidente, que a sostén e que

representa ao Goberno da Xunta.

Polo tanto, eu diría, para concluír, que este viaxe, en síntesis,

culmina unha primeira etapa da axenda exterior que estaba

plantexada dende o seu primeiro día. En Iberoamérica quería-

mos trazar e empezar a construír unha relación de leal coope-

ración que ensanche e fortalece a presencia institucional cos

tres  grandes países de referencia, que é Brasil, que é México

e que é Argentina. E o obxectivo está cuberto, señorías, está

inicialmente cuberto. Temos afianzadas as relacións institu-

cionais no máis alto nivel co presidente Lula da Silva, coa pre-

sidenta Cristina Fernández, co presidente Calderón; e a partir

de aí temos creado un sistema de relación política e de cola-

boración que nos abre un escenario de oportunidad, de traba-

llo. E non faga vostede, por enésima vez, a demagoxia de vir

aquí a pretender que unha entrevista no máis alto nivel insti-

tucional, de “x” tempo de duración –tres cuartos de hora neste

caso– debe dar como resultado unha axenda cun listado con-

creto de proxectos, porque sabe vostede perfectamente que así

non se funciona en ningún lugar do mundo.

Vostede, entón, pode seguir polo camiño fácil do oportu-

nismo e da mentira fóra [...]. Si, me molesta profundamen-

te, e lle reitero que creo que non é bo para Galicia. Sería

malo que o presidente da Xunta de Galicia utilizara os via-

xes ao exterior de maneira que puidera ser en detrimento

dunha parte do país ou de maneira que buscara unha con-

frontación ou unha división fóra de Galicia. Pero creo que

todos nos debemos de esixir un mínimo. Eu comprendo

que cando se está na oposición pode haber a tentación de

permanentemente tratar de desgastar ao Goberno. Pero lle

pido, señor Feijoo, que, cando salga fóra de Galicia e viaxe

ao estranxeiro, que non perxudique, que non divida, que

non confronte, e que busque por enriba de todo a defensa

dun país, dos seus maiores valores; que os ten, e creo que

hai bastante cosas que nos unen e que vostede debera ser

capaz de poñer en valor cando sale fóra de Galicia e non

facer o papelón que fixo concretamente nesta viaxe. Unha

viaxe que nos permitiu reforzar ese nivel institucional,

ampliar a base para relacións económicas e crear espacios

de colaboración, por certo, no mundo empresarial, no

mundo audiovisual; por certo, no terreno da cultura e da

lingua; por certo, no terreno da cooperación e o desenvol-

vimento. Non é o momento de resumir e facer balance das

relacións e das oportunidades creadas no conxunto dos paí-

ses que visitamos ao longo destes viaxes, están aí; pero

quero referirme finalmente tan só a un xesto e a un posi-

cionamento, que é que sempre, e o reitero, e o digo para

finalizar, dende unha profunda visión institucional de

comunidad, de país, desa axenda exterior. Por eso –e vos-

tedes non o entenderon e todavía non o asumen agora–

abrimos, como era o compromiso, unha legación oficial da

Administración autonómica, que é de todos, no exterior. E

hai unha delegación exterior da Xunta de Galicia, por pri-

meira vez no exterior, como calquera delegación da Xunta

de Galicia en Galicia; porque entendo e entende a maioría

parlamentaria –e me gustaría que así o entendera a oposi-

ción– que eso ten que ser o trato que se merecen os resi-

dentes galegos vivan donde vivan, na Coruña, en Ponteve-

dra ou en Bos Aires. Ese é o sentido profundo da axenda

institucional: o respecto, a transparencia e o control de toda

acción que se poda promover en relación co exterior por

parte do Executivo.

Nada máis e moitas gracias. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Grazas, señor presiden-

te.

Substanciamos a continuación...

(Pide a palabra o señor Ruíz Rivas.)

¿En relación con qué artigo?...

O señor RUÍZ RIVAS: Co artigo 104.
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Simplemente decir que, se hai tanto interese en que o señor

Núñez Feijoo comparezca para explicar a súa viaxe...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señor Ruíz Rivas, señor

Ruíz Rivas...

O señor RUÏZ RIVAS: Señora presidenta, vostede, como non

chamou á orde da cuestión...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Non chamei á cuestión

nin ao señor presidente nin a ningún dos portavoces.

O señor RUÍZ RIVAS: Entonces déixeme acabar a min, señora

presidenta...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señor Ruiz Rivas...

O señor RUÍZ RIVAS: Quero expoñer a cuestión de orden e

vostede me cortou na miña exposición da cuestión de orden.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Non ten a palabra.

(O señor Ruíz Rivas pronuncia palabras que non se perci-
ben.)

Vamos a ver, vostede pediu a palabra... –permítame un

segundo–, vostede pediu a palabra ao amparo do artigo 104.

Eu teño o artigo 104 dediante, que pon que os oradores serán

chamados á cuestión; e eu dígolle que ao amparo do artigo

104 non ten vostede a palabra. E se me permite continuamos

co pleno. (O señor Ruíz Rivas pronuncia palabras que non
se perciben.)

Señor Ruíz Rivas, señor Ruíz Rivas, pídolle, por favor, señor

Ruíz Rivas, pídolle por favor, encarecidamente, que non ten

vostede a palabra. (O señor Ruíz Rivas pronuncia palabras
que non se perciben.)(Aplausos.)

Comparecencia da Sra. Conselleira de Educación e Orde-
nación Universitaria, para informar sobre o resultado da
análise do Sistema Educativo Galego

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Bueno, xa conseguiu...

Ahora que o señor Ruíz Rivas conseguiu o seu minuto de

gloria neste pleno, pasamos finalmente a substanciar a com-

parecencia da señora conselleira de Educación –se mo per-

miten os señores e as señoras deputadas, por suposto–, da

conselleira de Educación e Ordenación Universitaria, por

petición propia, para informar sobre o resultado da análise

do sistema educativo galego.

Ten a palabra para a súa intervención a señora conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNI-

VERSITARIA (Sánchez Piñón): Ben, boas tardes.

Desde comezo deste século XXI, Europa puxo en marcha

unha nova estratexia para competir no mundo globalizado:

actuar en educación para avanzar na consecución dos maio-

res retos económicos e sociais.

Os estados membros comezaron a traballar nunha nova filo-

sofía que supuxo un cambio de paradigma: comprometéron-

se a poñer en marcha unha serie de políticas educativas

capaces de avanzar, primeiro, en equidade; en segundo

lugar, en formación ao longo da vida; e, en terceiro lugar, na

mellora do éxito escolar e tamén na mobilidade estudantil.

Ao mesmo tempo Europa inicia unha cultura avaliadora con-

cienciándose de que é preciso coñecer a situación para

actuar e aplicar políticas educativas. Hoxe podemos valorar

os incipientes resultados destas estratexias a través do Infor-

me PISA do ano 2006. Trátase dun estudo comparativo

internacional e periódico. O que pretende o informe PISA é

facer unha avaliación dos estudantes cando teñen 15 anos en

diversos tipos de competencias.

¿Que é o PISA? Precisamente é un programa para a avalia-

ción internacional,  que, como ben dicía, realízase entre

unha mostra de alumnos de 15 anos. Realízase por iniciativa

e baixo a coordinación da OCDE. É unha avaliación que non

é curricular, avalía competencias básicas nas áreas de cien-

cias, matemáticas e lecturas, e, como dicía, ten un carácter

cíclico trianual e en cada edición afonda nunha das áreas

avaliadas. E no ano 2000 o informe PISA realizouse por pri-

meira vez e avaliou concretamente a lectura; no ano 2003

avaliou as matemáticas; e no ano 2006, dos resultados que

agora mesmo estamos asistindo ao seu debate e avaliación,

avalíanse as ciencias.

¿Que é o que pretende este tipo de sistema? Pois precisa-

mente o que pretende o PISA é a avaliación de coñecemen-
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tos, habilidades e aptitudes frente a situacións reais, non é

unha avaliación curricular.

¿Como se realiza o PISA? O PISA se realiza con unha mos-

tra moi importante, é dicir, temos que ter unha mostra moi,

moi importante para poder participar. E temos que resaltar

que é a primeira vez que Galicia participa cunha mostra

independente.

As comunidades autónomas que participaron nesta edición

do PISA 2006 foron en concreto 10 comunidades, foron

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castela e León,

Cataluña, Galicia, A Rioxa, Navarra e o País Vasco. Temos

que dicir que hai outras comunidades que non optaron por

ter unha mostra suficientemente representativa para poder

ter agora resultados disgregados polas comunidades.

E no caso de Galicia foron 53 centros os que participaron, e

no conxunto de España foron 686. O total de alumnos en

Galicia participantes foron 1.573 e no conxunto do Estado

foron 19.604. A mostra é unha mostra que se escolle por pro-

cedementos totalmente aleatorios, que o fai o consorcio

PISA, que o fai donde ten a súa sede, en Australia; e que por

suposto todos os países, e neste caso as comunidades parti-

cipantes, envían a súa listaxe de todos os centros para que

poidan ser sorteados.

E nesta edición, como dicíamos ao principio, avalíase a

competencia científica. E ¿que é o que estamos en concerto

avaliando?

Ben, estamos vendo as competencias en física, química, bio-

loxía e ciencias da terra; e o que di PISA, concretamente, di

que a competencia científica é a capacidade de empregar o

coñecemento científico para identificar cuestións científicas

e sacar conclusións baseadas en probas co fin de compren-

der e axudar a tomar decisións relativas ao mundo natural e

aos cambios producidos pola actividade humana. Este é o

marco teórico no que nos estamos situando e este é o obxec-

to da avaliación do ano 2006.

¿Cales son os resultados que temos neste caso? Ben, as pun-

tuacións obtidas polo alumnado temos que dicir que trans-

fórmase nunha escala cunha media de 500 e unha desviación

típica de 100, e que a escala axústase para que a media se

corresponda cos países da OCDE.

¿Cales son os resultados que obtemos en Galicia?

En primeiro lugar, temos que dicir e que recordar que é a pri-

meira vez que Galicia sométese a esta proba, é unha proba

internacional e que, por tanto, nos permite ter unha radio-

grafía do sistema educativo, que non tíñamos, que en ningún

momento fomos capaces de ter. Ben, nesta radiografía que

nos sitúa no momento en que se fai, é dicir, no ano 2006,

temos que subliñar os resultados obtidos. En primeiro lugar,

resaltar que na proba que está avaliando PISA, que é a com-

petencia científica, os resultados de Galicia son superiores á

media da OCDE, superiores á media española, e, o máis

importante –eu subliñaría isto–, similares aos de países

como Suecia, Dinamarca, Francia e Bélxica. E, por tanto,

esto é o que temos que poñer en valor, que estamos na media

da OCDE, que estamos con países como Suecia, Dinamarca

e Francia, e que estamos tamén por enriba da media españo-

la.

Outro dos indicadores que tamén ten en conta a avaliación

que fai PISA é o rendemento..., a relación entre o rende-

mento académico e o PIB per cápita. Tamén cando se fan

estes análisis Galicia obtén uns resultados superiores aos que

lle correspondería con relación ao PIB per cápita. Tamén

temos que destacar que neste caso estamos con países como

Noruega, Dinamarca ou os Estados Unidos e Francia, e

tamén nisto obtemos un resultado superior que a relación

que se esperaría do resultado da media española.

E se atendemos a outros dos indicadores que tamén avalía

PISA, que é o rendemento en relación co índice socioeconó-

mico e cultural, novamente Galicia obtén uns resultados

superiores aos esperados en función do seu índice socioeco-

nómico, e novamente incluso estamos por enriba de países

como Noruega, Dinamarca Suecia, Estados Unidos e Islan-

dia. Isto é o que din fundamentalmente os resultados PISA.

Pero a min gustaríame destacar dous fundamentais; é dicir,

PISA tamén avalía outro tipo de indicadores. E hai un que é

moi, moi destacable. Analiza a varianza de resultados entre

os centros educativos. E cando se fai isto, Galicia obtén uns

resultados espectaculares, obtén o segundo posto no mundo,

é dicir, no mundo, detrás de Finlandia. Isto ¿que quere dicir?

Pois que calquer neno, calquer estudante de Galicia ten a

misma probabilidade de éxito se escolle un colexio ou outro;

é tan simple coma isto. É dicir, nesto ocupamos o segundo
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posto no mundo. Esto é o que debemos destacar, o maior

nivel de equidade despois de Finlandia, este é o gran resul-

tado que ten o sistema educativo galego, e na primeira ava-

liación. E por tanto isto é o que temos que poñer en valor.

Hai outro importante resultado, que é tamén cando se pon en

relación a equidade coa excelencia. E neste caso tamén Gali-

cia sale claramente ben puntuada.

Por tanto, temos toda unha serie de datos que nos poñen

nunha moi boa situación e que fundamentalmente nos sirven

para poder facer proxección de futuro. Porque cando nos

sometemos a unha avaliación sempre temos a posibilidade

de dicir: Bueno, podemos facelo ou non podemos facelo.

Precisamente asumimos un risco, que é salir na radiografía,

salir nunha determinada posición.

Esta avaliación deu uns bos resultados, pero temos que pen-

sar como cando un se somete a unha avaliación, é dicir, ¿en

que puntos temos que mellorar? Como din todos os informes

internacionais, é dicir, temos que ser capaces de ter, a partir

dun sistema que ten unhas cotas de equidade altísimas e que

ten unha competencia moi boa na media da OCDE, a nosa

aspiración ten que ser mellorar. E, por tanto, acadar máxi-

mas cotas de excelencia. Por tanto, nós, desde a Consellería

de Educación, cos resultados do PISA, o que queremos é tra-

ballar conxuntamente con todo o sistema educativo, con

toda a sociedade, para precisamente mellorar no que sería

precisamente alcanzar máximas cotas de excelencia, partin-

do e non perdendo en ningún momento a equidade e a cali-

dade que xa temos acadada no momento actual.

Por tanto, as nosas políticas teñen que estar dirixidas e teñen

que estar priorizadas, precisamente, para mellorar estas

cotas de excelencia. Para elo pensamos que, como ben dicía,

e todos os informes internacionais inciden, os investimentos

teñen que estar dirixidos na mellora de determinados aspec-

tos do sistema e donde debemos poñer o acento. En primei-

ro lugar, na formación do profesorado e na selección do pro-

fesorado. Agora mesmo estamos asistindo a un cambio

estrutural dos estudos, e no marco europeo da educación

superior, que van conducir a un novo título de mestre, con un

título de grao. E tamén asistiremos ao cambio no caso dos

profesores de secundaria, para o cal será necesario, para

exercer, un máster. Por tanto, no futuro teremos uns mestres

e uns profesores cunha carreira definida e que poderá dar

maiores resultados no que será a formación dos nosos estu-

dantes.

En segundo lugar, temos que saber cáles son as fortalezas do

sistema educativo e cáles son as debilidades. A fortaleza do

sistema educativo español e o sistema educativo galego

están perfectamente identificadas por todas as avaliaciones;

claramente no último informe que se fixo da OCDE, que non

é o informe PISA senón un informe do que é a educación

feito pola OCDE e presentado no 2006, se decía que España

ten as máximas cotas de escolarización entre 3 e 6 anos

–practicamente o 100%–. Soamente países como Bélxica e

Francia teñen isto, e, por tanto, esta é unha das fortalezas do

sistema educativo español e galego.

Outras das fortalezas que viñan resaltadas no informe da

OCDE era o número de estudantes universitarios entre os 18

e 24 anos, que é máis do 40% nesa franxa de idade, e que

sobrepasa en oito puntos a media europea, que está no 32%.

Esa é outra das fortalezas do sistema educativo español e

tamén do galego.

E, finalmente, donde temos que mellorar é na etapa posto-

brigatoria. E o que temos que mellorar é precisamente o

número de estudantes que temos na postobrigatoria. E nese

tramo de idade, entre os 16 e os 18 anos, é donde claramen-

te España e Galicia teñen que incrementar o seu número de

estudantes. Ese é o punto que pensamos que é fundamental,

donde temos que incrementar ese número de estudantes.

Non podemos permitirnos ter aulas na formación profesional

que non teñan nalgúns casos alumnos, é dicir, é importantí-

simo incidir neste aspecto. E pensar tamén que eso é total-

mente compatible cos máximos grados, de acadar o máximo

grado de excelencia.

Por tanto, os obxectivos para nós están claros, despois de

asistir á presentación internacional do informe PISA, de

coñecer os resultados e facer unha avaliación en Galicia e

facer unha comparación co resto dos países. E tamén aten-

dendo a outro tipo de informes, como o informe McKinsey,

que di precisamente donde se ten que poñer o acento e, por

tanto, donde se deben dirixir as políticas de futuro.

Resumindo, mellores profesores e unha mellor formación,

mellor no punto da selección e na formación; mellorar as

taxas dos alumnos entre os 16 e 18 anos, e mellorar as taxas
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de éxito escolar. É dicir, en ningún momento pode quedar

ningún alumno no sistema educativo retrasado. Temos que

poñer todo para que eso non ocurra. E que sabemos que

temos un sistema do máis equitativo do mundo, o segundo

no mundo; e que ten uns niveles de calidade que están na

media da OCDE. E, por tanto, ese é o resultado da avaliación

PISA do ano 2006.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señora

conselleira.

Rolda de posicionamento dos grupos parlamentares.

Ten a palabra polo Bloque Nacionalista Galego o señor

Parga Núñez.

O señor PARGA NÚÑEZ: Moitas grazas, señora presidenta.

Señorías.

Señora conselleira, en primeiro lugar, agradecer a súa com-

parecencia nesta Cámara para dar conta desa avaliación do

sistema educativo galego en base aos resultados do Informe

PISA. Un sistema educativo que debe servirnos para avaliar

o noso sistema, evidentemente, para avaliar non só os resul-

tados senón tamén para avaliar a calidade e equidade do

mesmo. Evidentemente, con esta comparecencia tamén nos

debe servir para avaliar os puntos fortes e as feblezas deste

noso sistema educativo, e tamén para avanzar ou poñer as

liñas de actuación que é necesario poñer en marcha a medio

e longo prazo para avanzar nesa dirección de calidade e de

igualdade de oportunidades.

O Bloque Nacionalista Galego quere resaltar que o Informe

PISA é un informe máis, que non convén sacralizar. Pero

que tamén é unha oportunidade, se se analiza con rigor, para

poder facer autocrítica, para comprender a realidade do noso

sistema educativo. E, dende esa comprensión, poder tomar

medidas para potenciar esas fortalezas –como vostede dicía–

e atacar as debilidades dese sistema educativo. Este informe

non fai unha avaliación do currículum, senón que fai unha

avaliación comparativa dos sistemas educativos sobre a

competencia do alumnado en aspectos importantes da for-

mación en matemáticas, en comprensión lectora e en cien-

cias. Polo tanto, non avalía todos os aspectos da formación

necesaria e integral do alumnado. PISA, como ben se di,

avalía o alumnado de quince anos, independentemente do

curso no que estea. Os resultados, a análisis que facemos

dende o Bloque Nacionalista Galego sobre os resultados e

sobre as competencias que avalía, pois decir que os resulta-

dos son os mellores do que cabería esperar en función do

investido en educación. A redución do PIB, do produto inte-

rior bruto, en educación dende o ano 1993, que era aproxi-

madamente do 4,9, ata o ano 2004, que foi do 4,4, foi unha

evolución negativa, mentras que no conxunto da OCDE pois

ese investimento medio pois medraba. Houbo, polo tanto, un

déficit acumulado de investimentos, un diferencial perma-

nente cos países da Unión Europea dun 1% en investimento,

que nosoutros consideramos que é un déficit de investimen-

to inxustificable –sobre todo cando falamos de épocas de

crecemento económico, cando falamos de fortes necesidades

educativas, cando falamos de extensión de etapas de escola-

rización, cando falamos de incorporación de máis inmigran-

tes ao sistema educativo e cando estamos aínda moi lonxe de

chegar ao 6% do PIB, que tamén é unha obriga dentro desa

axenda internacional fixada en Lisboa para o ano 2010–.

Tamén os resultados son mellores do que cabería esperar en

función da realidade social, económica, laboral e cultural da

poboación galega, e tamén do nivel de titulacións da poboa-

ción adulta; en definitiva, mellor dos esperados en función

da nosa historia educativa, da historia educativa da nosa

nación. Porque nesta historia evidentemente houbo avances,

pero hai que ser conscientes da realidade en que partíamos.

E aínda hoxe pois tan só –como ben dice o informe da

OCDE de 2006– tan só o 50% dos cidadáns do Estado espa-

ñol de 25 a 64 anos finalizaron os estudos obrigatorios. Esa

é unha febleza do sistema educativo, situación que mellora

no primeiro tramo de idade. De 25 a 35 anos ese nivel de

estudos o acada o 64%, aínda lonxe do que da media da

OCDE, que é do 77%. E se falamos do outro tramo de idade,

de 55 a 64 anos, tan só o 26% no Estado español teñen esa

titulación, fronte ao 54% da OCDE. E esto é importante

resaltalo porque esto influye moito nos resultados deste

informe.

Os resultados en ciencias, que é o que este informa avalía

con maior profundidade, pois temos que decir que en rela-

ción con estes parámetros, en relación coa historia, en rela-

ción coa situación social e económica. E sobre todo tamén
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en función dos investimentos, pois son uns resultados tamén

bastante satisfactorios desde ese punto de vista, resultados

que hai que ter en conta e que hai que poñer en valor o labor

do profesorado nestes resultados. O labor importante de tra-

ballo, constante e continuo.

Coincidimos tamén que outro dato positivo do noso sistema

educativo pois é os índices de equidade do mesmo. E esto a

pesares, a pesares de que unha grande parte dos recursos

públicos se derivan ao ensino privado, ensino privado que o

propio Informe PISA demostra que selecciona o alumnado

polo seu status social, polo seu status económico e polo seu

status cultural. Os resultados, polo tanto, demostran a efi-

ciencia e a equidade fundamentalmente dos centros de ensi-

no da rede pública galega.

En Galiza temos –como ben decía vostede– a menor influen-

cia dos centros nos resultados despois de Finlandia. Inda que

tamén pensamos que comparar o sistema educativo con Fin-

landia pois non deixa de ser unha frivolidade, porque nin

temos a mesma realidade social, económica nin cultural, nin

a misma tradición educativa, porque en Finlandia os resulta-

dos que teñen non son só froito do seu sistema educativo

senón tamén das experiencias e da tradición cultural e social.

Pero Finlandia tamén ten outros problemas que, afortunada-

mente, a sociedade galega non ten.

Como decía, a realidade económica, social e cultural das

familias, a nosa historia educativa, inflúe moitísimo nos

resultados. En definitiva, a educación que temos é a educa-

ción que pagamos, incluso está por enriba do que pagamos.

Digo “pagamos” non como cidadáns, que si a pagamos cos

nosos impostos, senón do que investimos nela. Hai bastante

axuste entre rendemento e riqueza do país en PIB e entre

rendemento e porcentaxe do PIB que se inviste en educa-

ción. Polo tanto, se estamos á cola en investimentos en edu-

cación dentro da OCDE, é absurdo pretender estar á cabeza

en resultados.

Pero, claro, evidentemente, tamén hai que salientar –e tamén

o propio Informe PISA así o salienta– que o gasto educativo

non é a única variable que determina a calidade do sistema

educativo, senón que tamén a determina cara a onde se diri-

xe ese investimento e os recursos educativos que hai, as

infraestruturas, se as plantillas son suficientes, se hai aten-

ción individualizada, se hai apoios, etc., etc., etc. Polo tanto,

mentras outros levan décadas investindo cantidades impor-

tantes cunha tradición cultural e educativa moi elevada, pois

aínda nosoutros pois levamos retraso neso, e a valoración

social da educación aínda non é o suficientemente amplia na

nosa sociedade.

Hai moita relación, polo tanto, neste informe tamén entre os

resultados e os estudios dos pais e das nais. Os datos que

daba antes pois tamén xustifican un pouco que os resultados

non sexan máis altos, inda que nosoutros os valoremos posi-

tivamente. Por exemplo, en abandono escolar pois hubo

unha evolución positiva pero inda estamos lonxe do obxec-

tivo do 15%.

Decía antes que se algo demostra o Informe PISA é que o

que máis inflúe nos resultados é a realidade social de cada

país e as desigualdades, que, por certo, aínda tanto no Esta-

do español como na Galiza pois siguen moi acentuadas.

Tamén é moi patente que son máis salientables as diferen-

cias nos resultados entre alumnos –que é hacia onde hai que

dirixir os esforzos– que entre países. É, polo tanto, o factor

de máis influencia. As diferencias entre alumnos superan en

moitos casos pois 80 ou 90 puntos, fundamentalmente en

función dese status social, económico e cultural. Esto si que

entendemos que é o que hai que resaltar como máis escan-

daloso dentro deste Informe PISA. Pero en Galiza, grazas ao

sistema educativo público, esta diferencia é menor que na

media da OCDE; polo tanto, podemos concordar que hai sis-

temas educativos que compensan mellor as diferencias que

outros, aqueles que son os que pretenden segregar, os que

pretenden que se fagan repeticións a mansalva. Polo tanto, é

convinte centrar o foco nas diferencias internas máis que nas

diferencias entre países, nas diferencias entre estudiantes,

que son máis significativas. E aí Galiza pois ten menos

poboación escolar nos niveis baixos que a media da OCDE.

Polo tanto, a eficacia ou ineficacia reside en mellorar o ren-

dimento do alumnado destes niveis baixos.

E dentro deste traballo, pois temos retos ou aspectos a mello-

rar, como xa falábamos antes: a atención á diversidade, a

unha educación máis individualizada, mellorando os apoios,

os reforzos, os desdobles, a formación do profesorado, que,

evidentemente, é un camiño moi longo sobre o que hai que

traballar. Centrar os esforzos tamén para mellorar a compe-

tencia lingüística e a mellora do éxito académico. Nese

camiño estou seguro que os resultados serán moito mellores,
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non en base sólo a este informe senón en base a todos os aná-

lises que cómpre facer dun sistema educativo.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Parga Núñez.

Polo Grupo Parlamentar dos Socialistas ten a palabra o señor

Meijón.

O señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, señora presidenta.

Señorías.

Señora conselleira, en primeiro lugar, o Grupo Parlamenta-

rio Socialista quere darlle o parabén, os parabéns, por tres

motivos: primeiro, por ter tomado a decisión de que Galicia

contara por primeira vez cun muestrario propio que posibili-

tara este informe; segundo, polos resultados acadados, que

entendemos que son bastante satisfactorios, sobre todo se

temos en conta a diacronía do sistema educativo deste país,

de donde vimos, dos orzamentos e da consideración que

tiveron para gobernos anteriores; e, en terceiro lugar, e espe-

cialmente, polo acerto e o adianto que supón, no reto de aca-

dar as cotas de excelencia que todos desexamos, as políticas

que este Goberno leva realizado dende que colleu o timón

deste país.

Vostede ten sinalado en máis dunha ocasión a necesidade de

que Galicia quede situado no marco de políticas públicas

rigurosas, polo tanto, no marco da cultura da avaliación das

mesmas, que hoxe son moeda común en Europa. Esta tese

compartida absolutamente polo noso grupo parlamentario

cobra sentido real coa incorporación de Galicia a este pres-

tixiado informe da OCDE. Cando outros poideron facelo,

non o fixeron así; ao mellor porque non tiñan a conciencia

tranquila, non querían tomar riscos ou, cecais, ou peor, por

falta dunha cultura de avaliación, como ben se reflectiu no

debate de onte das emendas aos orzamentos, onde na prácti-

ca eliminaban as partidas adicadas ao control de calidade

educativa en Galicia, do sistema educativo galego.

Polo tanto, señora conselleira, estamos ante unha decisión

deste Goberno, ao noso xuício, plenamente axeitada, pero

que, efectivamente, non estaba exenta de riscos, especial-

mente se son facilmente percibidas as intencións dalgúns de

utilizar os resultados, calesquera que foran estes, para atacar

de forma indiscriminada o Goberno de turno en lugar de

entender os procesos avaliativos como elementos imprescin-

dibles cara á mellora do sistema.

Un informe, o de PISA, que este grupo parlamentario con-

sidera que fai unha lectura satisfactoria do sistema educa-

tivo galego e un informe que constitúe o máis forte estí-

mulo para seguir acumulando esforzos que nos leven a

cotas de excelencia máis altas. Fronte a agoreiros do fra-

caso polo fracaso, PISA amósanos uns resultados que sitú-

an a Galicia por riba da media española e mesmo por riba

da media da OCDE en ciencias e en matemáticas, e moi

especialmente en ciencias. Hai que fixarse neste apartado

e non é baladí, xa que se corresponde co aspecto avaliado

deste informe 2006 e, polo tanto, o resultado que acada

unha máis alta cota de fiabilidade estatística, xa que supón

os dous tercios dos ítems establecidos. Nos sitúa así, este

informe, en posicións similares a Bélxica, Irlanda, Suecia,

Dinamarca, Francia, practicamente parellos con Reino

Unido, con Alemaña.

Mesmo no proceso lector, mesmo no proceso lector, o ele-

mento onde acadamos a menor puntuación, PISA sitúa os

nosos mozos e mozas con resultados significativamente

superiores ao conxunto dos estudantes españois, dentro dun

contexto internacional onde practicamente todos os países

baixan os seus índices de lectura e nun proceso no que está

influíndo o impacto das novas tecnoloxías de comunicación

e os propios medios de comunicación. Competencia, a da

lectura, que tamén nos sitúa en resultados similares a Fran-

cia, Islandia, Noruega, Luxemburgo ou co País Vasco, Ara-

gón, Navarra ou Castela-León.

E ademais o informe PISA sitúanos por riba de países con

maior riqueza per cápita e con maior orzamento en educa-

ción, porque, aínda que sabemos ben que o informe PISA

non acada condición de categoría, que é un informe basica-

mente cuantitativo, as referencias cualitativas que remarca

deixan extraordinariamente ben o noso sistema. Porque creo

que debemos subrayar que, nos tres factores estudiados,

sitúa nos tres factores os resultados acadados por encima do

que nos correspondería como país en función do noso índi-

ce económico e sociocultural. Ademais, o mesmo resulta

neste informe cando se utiliza como parámetro comparativo
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o noso nivel de riqueza en función do PIB per cápita; tamén

aquí os resultados acadados reflíctense superiores.

Pero, e o que é máis importante, os resultados de PISA sitú-

an o noso país como o segundo en equidade detrás de Fin-

landia na totalidade dos países participantes; aspecto este, o

da equidade, que convértese así na maior fortaleza no noso

sistema educativo, sendo así que, cando se eliminan dos

resultados dos nosos mozos e mozas os factores socioeconó-

micos e os factores socioeconómicos tamén do propio cen-

tro, as diferencias son practicamente nulas. Esto é, o cidadán

galego pode levar o seu fillo ou filla a calquera colexio

sabendo que ten garantizado un bo resultado.

Resultados nunha equidade á que, por certo, non serán alle-

as as políticas socialistas, especialmente a lexislación edu-

cativa impulsada e posta en marcha polos socialistas neste

país e no Estado español e que contou sempre cos apoios da

maioría clara e o consenso das forzas parlamentarias, e uni-

camente co pertinaz voto do Partido Popular en contra.

Os socialistas defendemos dende sempre que a equidade é

pedra sólida e fundamental da sociedade e, polo tanto,

aspecto primordial do sistema educativo. Sen equidade non

se pode falar de liberdade; sen equidade non se pode falar

dunha excelencia que debe ser, e queremos que así sexa,

para todos e para todas. España, e Galicia especialmente,

teñen realizado un amplio esforzo por conseguir ese alto

grado de equidade, de aí o acertado da aposta deste Gober-

no por dar o salto cualitativo que o sistema educativo gale-

go debe dar cara á excelencia. Pero un esforzo hacia a exce-

lencia que en ningún momento nos debe facer perder un

ápice da equidade conseguida, mesmo, eso si, de agrandala

e correxir as deficiencias con que aínda contaba; e sabemos,

señora conselleira, que vostede opina de igual forma.

E para elo é de xusticia dicir que as conclusións que se deri-

van dos resultados do informe PISA, xunto cos informes

anteriores da OCDE, coinciden coas recomendacións da

Unión Europea e da Estratexia de Lisboa –non podía resul-

tar doutra maneira–, recomendacións que este Goberno puxo

en valor nada máis poñerse ao cargo da Consellería de Edu-

cación. Así cobraron vida como liñas estratéxicas convertir

a educación e a mellora do capital humano como eixo prio-

ritario deste novo Goberno referendado de forma clara nos

orzamentos. Incrementar as políticas de equidade con liñas

forza de actuación, como a política de libros de texto gratu-

ítos; o acompañante escolar, que permitía acudir a clase aos

nenos de 3 anos; o incremento dos servicios complementa-

rios, que facilita a conciliación, ámbolos dous aspectos que

afondan en políticas de equidade; o impulso do aprendizaxe

das linguas estranxeiras; o impulso á introdución das tecno-

loxías non só nos centros escolares senón facilitando tamén

–e seguimos potenciando a equidade– a súa adquisición por

parte dos fogares galegos con menor nivel de renta; incre-

mento de persoal docente e non docente en cifras que non

resisten comparación con anos anteriores, especialmente en

infantil e en terapéutica, co fin de facilitar a inserción tem-

perá no sistema educativo, facilitar a conciliación da vida

familiar e laboral e incremento de apoios específicos para os

rapaces que así o necesitan; proceso de estabilidade das

plantillas docentes; clara e especial aposta polas políticas de

fomento da lectura, das bibliotecas escolares, da formación

do profesorado neste tema, como ben se reflicte nestes orza-

mentos e nos anteriores, con máis de 1.700.000 euros adica-

dos a este fin; a aposta pola formación profesional.

E podíamos referirnos a outras máis que vostede, señora

conselleira, ten citado en innumerables ocasións. Por exem-

plo, a propia formación do profesorado, que neste momento,

por cuestión de oportunidade, vai quedar homologado o títu-

lo de grado e polo tanto nos vai permitir deseñar a formación

que o profesorado galego necesita para atender os requiri-

mentos do sistema educativo.

E esto é así porque entendemos, señora conselleira, que os

obxectivos están claros: reducir o abandono escolar; acadar

o 85% de alumnos que rematen a escolaridade obrigatoria;

fomentar a formación ao longo da vida, centrar o modelo de

ensinanza-aprendizaxe nas competencias básicas; algo, esto

último, que nos conecta coa LOE, que sinala as competen-

cias básicas como referente do proceso educativo, en espe-

cial a lectura, a escritura e as matemáticas, competencias que

non son senón a conxugación do saber real ou co saber apli-

cado. Volvo a recordar, unha lei que unicamente contou co

voto en contra do Partido Popular, unha lei consensuada coa

maioría das forzas políticas e coa ampla maioría dos sindi-

catos docentes e da comunidade educativa.

Polo tanto, creo que o máis relevante deste informe é que

nos indica que estamos no camiño correcto. Indica que as

medidas que este Goberno iniciou e está a levar a cabo se
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corresponden coas verdadeiras necesidades do sistema en

base a dúas liñas: incrementar o grado de equidade do noso

sistema, onde cremos que debemos afondar máis, e aumen-

tar as cotas de excelencia deste sistema, que é o que preten-

demos todos.

A señora portavoz de educación do Partido Popular xa fixo

onte o debate e mandou unha nota de prensa seguramente

porque pensaba que hoxe non era o día nin o momento. Se

me teño que reducir ao que lin, e foi bastante, xa podo cali-

ficar o seu discurso como falaz, hipócrita e prevaricador.

Falaz, por falso; hipócrita, porque non o cre; e prevaricador

porque o vai facer a sabendas.

Máis nada e moitas gracias. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Grazas, señor Meijón.

Ten a palabra, en nome do Grupo Parlamentar Popular, a

señora López Besteiro.

A señora LÓPEZ BESTEIRO: Gracias, señora presidenta.

A verdad é que vimos aquí e eu esperaba –inocente de

min– que a conselleira nos viñese a explicar un análisis do

sistema educativo con sentido científico –xa non digo crí-

tico, pero digo científico–, que consistía en analizar os

datos, en facer un diagnóstico da situación, da evolución

do sistema, da comparación co entorno dentro e fóra de

España, das causas dos problemas e das propostas de

mellora. Pero xa nos teñen acostumados os da Xunta a

que, coa escusa da transparencia, veñen eiquí a usar o Par-

lamento como atril, exclusivamente como atril, para ter un

eco engadido á rolda de prensa pertinente. (Aplausos.)
Atril que ademais está engadido coa mellora dos dous

teloneros que ten a conselleira, que actúan exactamente

igual que teloneros.

E eu pediría por qué non se vén eiquí a explicar, por exem-

plo, conselleira, por que agora é a Consellería de Educación

a que ten máis queixas ante o Valedor. Pódese vir e pedir

unha comparecencia para eso, que ganou a sanidade.

Pero mire, vamos aos datos do informe PISA. Ofrece resul-

tados de rendemento educativo en tres ámbitos. Vostede

falou de ciencias porque aí vamos relativamente ben. Olvi-

douse de competencia lectora e de matemáticas, espero que

mo explique despois.

Xa sei que a mostra é menor, señora conselleira, pero tamén

é moito máis fácil determinar a competencia lectora que os

coñecementos científicos, e aí veñen os resultados e aí están.

Pero mire, á parte deso, a súa comparecencia non debería de

mostrarse sólo ou de resumirse ao informe PISA, que mide

eses tres factores nos rapaces de 15 anos, senón que, como

vostede iba falar do sistema educativo, o podería completar

con outros indicadores, como, por exemplo: fracaso en ESO,

número de alumnos que non superan o graduado, abandono

temperá, número de alumnos que abandonan sin titulación o

ensino non obrigatorio; e lle uso estos dous e non outros por-

que son os obxectivos da Conferencia de Lisboa, a ver se

mos aclara un pouco máis.

¿E que din os datos do informe PISA? Pois interpretados

polo ministerio, non olvidemos nunca que o informe PISA o

temos eiquí traducido e interpretado polo ministerio –a ver

se podemos logo falar deso–, que en ciencias España está

situada por debaixo da media da OCDE, debaixo da media

da OCDE, e que baixa varios postos en relación co informe

PISA do ano 2003. De feito estaba situado no número 27 e

queda no posto 31, e eso a pesar de que se engadiron 17

novos países, que, loxicamente, baixan a media.

Diante, diante, o octavo país da OCDE en termos económicos,

que España ten diante a todos os países nórdicos, a todos os

países de centro Europa e a maior parte dos países de Europa

do leste. E ten detrás Italia, Grecia, Portugal, pero tamén

Chile, Serbia, Bulgaria, Turquía, Túnez e hasta Kirguistán.

Galicia, que ten nesta evaluación de ciencias cinco puntos

por riba do promedio da OCDE, cinco puntos por riba, cun

total de... Cinco puntos non son nunha escala de 1 a 10, son

cinco puntos ata 600, que é o máximo. Pois eses cinco pun-

tos máis nos dan, señora conselleira –e eu a felicito–, un

aprobado raspado. Dende logo, mellor que a media españo-

la e, dende logo, ao mesmo nivel que algunhas outras comu-

nidades. Pero vostede obviou eiquí a relación que hai coas

dez comunidades autónomas analizadas por PISA. Vostede

olvidou, señora conselleira, que é a segunda pola cola Gali-

cia, xusto detrás Andalucía, e eso haberá que decilo. En

matemáticas, señora conselleira, España por debaixo da
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media da OCDE 18 puntos, é peor que os datos PISA do ano

2003. Galicia está 4 puntos, só 4 puntos por debaixo.

Señor Meijón, cando vostede fala de falaz, hipócrita e tal,

¿mentir eiquí que lle parece? Ou é ignorancia supina ou é

vostede que (Aplausos.) dixo que estaba por riba da media.

Matemáticas... Señor Meijón, matemáticas, pregunte voste-

de a todos os deputados que o escoitaron ou pida as actas,

¿eh?, ou pida as actas. Pero bueno, deixémolo aí. Galicia,

insisto, só 4 puntos por debaixo do promedio OCDE pero

ten diante os nórdicos, os de centro Europa e a maior parte

dos países do leste. Detrás, Azerbaián, Rusia, Estados Uni-

dos tamén, Croacia, Portugal, Túnez, Jordania, Kirguistán,

Grecia e Italia. En relación coas comunidades de España,

coas dez comunidades que participaron, a terceira pola cola,

detrás de Andalucía e de Cataluña.

¿Aprobado ou suspenso, señora conselleira? Como vostede

queira, pero os datos son esos.

Competencia lectora, fundamental para todos os estudios,

aínda que a mostra seña menor, señora conselleira. España,

31 puntos por debaixo da OCDE e descenso, que algúns cali-

fican de desplome, en relación co ano 2003. Informe corro-

borado polo informe [...], como vostede sabe, que examina

de comprensión lectora aos alumnos de cuarto en vez de ser

aos de quince anos. Galicia, dende logo mellor que España,

pero 13 puntos por debaixo da media da OCDE en com-

prensión lectora. Os datos están eiquí, señora conselleira. É

a terceira pola cola das comunidades españolas, neste caso

acompañada, é verdade, de Castela-León, de Asturias e

Cataluña. ¿Aprobado ou suspenso? Como queira.

Eu non direi que España se desploma en educación, xa o din

os expertos, pero Galicia está instalada na mediocridade,

aínda que, si a vostede lle sirve como satisfacción, está

mellor, mellor que España. Bueno, pois se a vostede lle

sirve, ¡que lle vamos a facer! 

Señora conselleira, eu creo que o informe precisaba dun aná-

lisis máis humilde, máis crítico e tamén máis científico. Por-

que mire, se queremos que nos sirva para mellorar o sistema

educativo, a pregunta do millón: ¿Como se pode mellorar

unha situación dende a autocomplacencia, o análisis acríti-

co, o autobombo e o agachamento dos problemas. Vostede

falou eiquí soamente de ciencias. ¿Analizou a señora conse-

lleira por que o 75% dos profesores din que estamos peor

que hai trinta anos e reclaman volver a sistemas anteriores á

Logse socialista? Xa sabe quen fixo ese estudio, o señor

Marchesi, que foi o motor da Logse.

¿Lle preocupa, señora conselleira, que todos os expertos –e

mire que houbo artículos de opinión e datos durante todos

estos días– digan que a actual LOE é o calco da Logse?

Supoño que non, porque xa nos anunciou un día que a LOE

conduce ao éxito. Antes de que se aplicara en septiembre, a

conselleira xa actuou de adiviña e dixo que a LOE iba con-

ducir ao éxito. Pero despois do informe PISA hai dúas reac-

cións. As dos políticos: Todo está ben, todo está marabillo-

so, aínda que leve ao ministerio a interpretar e reinterpretar

os datos, como fixo no seu informe. E as dos expertos e os

profesionais, que din que España vai mal e Galicia non vai

ben. Certo que vostede aínda non nos dixo que a culpa era

da incultura dos pais, dos avós e hasta de Franco, como fixo

Zapatero. Pero aínda nos vai a dicir, seguro, que a culpa é do

PP, como acaba de decir un diputado nesta Cámara. Mire,

tampouco nos dixo que serán necesarias dúas xeneracións

para incorporarnos á media da OCDE, como dixo a súa

ministra, pero eu non atopei nin asomo desta reflexión.

Se os datos son tan bos, ¿por que os profesores os critican?

¿Por que todos os expertos os consideran malos? ¿Por que as

comunidades educativas pensan que imos a peor? ¿É que

están todos equivocados?

Mire, no Grupo Popular non nos alegramos desto, pero nos

preocupan algunhas cousas. Por exemplo: ¿Como vai o fra-

caso escolar, que en Galicia partimos do 26,9 no ano 2000

–os datos están aí e son do ministerio, señora conselleira,

pódese rir o que queira, pero están aí–, que no ano 2005-

2006 ibamos baixando, chegamos ao 23,5, baixaramos 3,4

puntos, e no ano 2005-2006 subimos medio punto? Pode que

medio punto non signifique nada, e eu tampouco lle quero

dar máis importancia, pero é rachar a tendencia. Éramos a

cuarta comunidade en positivo en fracaso en secundaria e

somos agora a sexta.

Abandono temperá do ensino non obrigatorio –datos do

ministerio–, no 95 estábamos no 32,5 –un dato moi alto,

señora conselleira–, no 2004-2005 baixáramos 9 puntos, o

23,6, señora conselleira, no 2006-2007 –datos do ministe-

rio– estamos no 25,6, se incrementou 2 puntos. ¿Imos a che-
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gar –como vostede prometeu– ao obxectivo Lisboa de aban-

dono temperá do 15% ao ritmo que vamos? Me gustaría que

mo explicase.

Tamén que me explicase por que o número de alumnos que

superan o ciclo superior de FP no ano 2005-2006 son soa-

mente un de cada dous e nos últimos catro anos –e vostede

non é exclusivamente responsable pero leva dous anos e

pico gobernando–, nos últimos catro anos, ese fracaso se

incrmentou en 11 puntos. Non conseguín que mo explicase

o seu director xeral e me gustaría saber algo.

Mire, señora conselleira, todo o mundo pide medidas...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señora López Besteiro,

vaia rematando, por favor.

A señora LÓPEZ BESTEIRO: Señora presidenta, ...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Pásase en un minuto sete

segundos, así que pídolle que remate.

A señora LÓPEZ BESTEIRO: Llo agradezo e remato enseguida.

Mire, a culpa non é dos profesores, non inventen vostedes que

hai que formar moito máis aos profesores. A culpa non é dos

pais nin de Franco, como di o señor Zapatero. A culpa é dun sis-

tema que está toda a vida, desde que gobernou o Partido Socia-

lista, dando bandazos. Eu lle recordo unhas cuantas leyes,

unhas cuantas leyes, desde a Logse para eiquí, que fixeron que

o sistema educativo estivese cambiando permanentemente.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señora

López Besteiro.

A señora LÓPEZ BESTEIRO: Remato agora e lle vou a dicir

simplemente o que di un director que non coñezo: “Si en

diez años nos cambian la lei tres veces, es imposible asentar

y mejorar un modelo educativo. La mejora y perfecciona-

mento de un programa y un método se vuelve imposible.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señora López Besteiro,

remate.

A señora LÓPEZ BESTEIRO: Señor conselleira, escoite aos

profesores. Escoite [...] e terá...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señora López Besteiro,

pídolle, por favor, que abandone o uso da palabra.

Moitas gracias 

A señora LÓPEZ BESTEIRO:... e terá a nosa mao tendida para

axudar. Pero escoite, señora conselleira. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Réplica da señora conse-

lleira.

A señora CONSELLEIRA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNI-

VERSITARIA (Sánchez Piñón): Ben, é difícil de entender que

cando se fala do sistema educativo, que é un sistema –por

moito que o digamos é importante repetilo– que é de todos,

que non se constrúe nun día, que neste país estiveron voste-

des moitos anos gobernando e que, por tanto, o sistema edu-

cativo é de todos, para o bo e para o malo. E por tanto, cando

facemos unha reflexión do sistema educativo non a estamos

facendo dende o Goberno. Estamos decindo que os resulta-

dos do sistema educativo galego é bo, e, por tanto, eso sería

un motivo de satisfacción para todos os cidadáns galegos. E

o é. Non o é para as bancadas do Grupo Popular, porque a

verdade é que non saben –con perdón– nin leer os resulta-

dos. (Aplausos.)

En primeiro lugar, non. Cando vostede... ahora vamos...

igual temos que facer un análisis científico. Vamos a ter que

facer un análisis científico. É decir, cando vostede fala de

diferencias entre países ou comunidades autónomas, eu

entendo que vostede sabe, porque é moi importante, se esta-

mos falando de diferencias significativas...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señora conselleira, per-

done un momento.

Pídolle por favor aos señores deputados que as tertulias as

manteñan no salón do lado.

Moitas grazas.

Pode continuar, señora conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNI-

VERSITARIA (Sánchez Piñón): É decir, cando falamos dun

análisis científico, o primeiro que temos que saber é que
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estamos falando dun análisis, en este caso, estatístico. Polo

tanto, temos que ter claro que, cando falamos de diferenzas

ou non, temos que saber se esas diferenzas son estatística-

mente significativas ou non, porque, se non, non estamos

falando do mesmo. Eso en primeiro lugar.

En segundo lugar, cando se fai un análisis científico  e rigu-

roso do PISA, todos os expertos din que non se poden com-

parar os resultados con anos anteriores, senón que é unha

radiografía, unha posición, en ese momento. Ou sea, que as

comparacións con anos anteriores non teñen ningunha base

estatística. Eso en primeiro lugar.

Entón, agora mesmo imos a facer un análisis científico e rigu-

roso do que é o resultado, en primeiro lugar, en primeiro lugar,

do que avalía o PISA, do que avalía o PISA na edición 2006.

Cando avalía en ciencias, quero dicirlle que cando usted fai

esa comparativa coas comunidades autónomas e pon á cola,

é decir, esa comparativa non ten ningún sentido, porque lle

quero decir que en ciencias estamos practicamente... é decir,

cando collemos a diferencia significativa a ten A Rioxa e

outra comunidade. Despois, o País Vasco, Aragón, Galicia,

Castela-León, Asturias e Cataluña, por exemplo, é decir,

teñen a misma posición. E cando collemos o mesmo, é decir,

cando collemos, por exemplo, o resultado das matemáticas,

e insistimos, é decir, se se fai un análisis científico e riguro-

so hai que decir que o PISA avalía as ciencias en esta edi-

ción. Non está avaliando a comprensión lectora nin a com-

prensión matemática. Non, está facendo un análisis de diag-

nóstico, que é completamente distinto. E, á parte, mire, se

quere vostede saber os resultados das matemáticas, é que os

resultados das matemáticas son bos. Son tan bos que non hai

diferencias significativas nin con Alemania nin con Suecia

nin con Cantabria nin co País Vasco nin con Asturias nin con

Francia nin co Reino Unido. ¿A vostede esto non lle gusta?

En matemáticas, por enriba da media da OCDE, por enriba

da media española de maneira significativa. Este é o análisis

que hai que facer. É decir, cando vostede ve unha lista, é

dicir, de comunidades... ¿Mirou a estatística e mirou a signi-

ficación? Porque eso é o que hai que decir. É que, se non, é

imposible. É que vostede ten unha táboa que igual non ten a

significación. Eu non vou a decir se a entende ou non, pero

a táboa que ten non pode ter a significación. Eu, de todas

maneiras, lle vou achegar a tabla coa significación estatísti-

ca. É unha cousa moi sinxela e ten aquí a súa interpretación.

Cando vamos a ver os resultados da lectura, cando vamos a

ver os resultados da lectura, que avalía colateralmente a edi-

ción PISA 2006, é que non se poden facer comparativas con

anos anteriores, é decir, porque non ten ningún significado

científico. O que atopamos en esta radiografía é que no ren-

demento en lectura Galicia está con Francia, co País Vasco,

con Noruega, e que está lixeiramente por debaixo da media

da OCDE. Efectivamente, neste caso está significativa por

uns puntos. ¡Claro!

E a vostede... Iso é o PISA 2006, é no punto en que está

debaixo da media. Todo o demais, todo o que di das ciencias,

das matemáticas, da equidade, eso non lle vale. Unicamente

van a ver aquelo que pensan que é donde saíu peor. Pero é

que este sistema é de todos, señora Besteiro. É de vostede

tamén. Vostede está no sistema educativo. Eu non podo

entender como se pode facer isto, de verdade. É algo que é

increíble. É decir, cando Galicia ten un bo resultado, por

enriba da media española, comparativamente coas mellores

comunidades, cos mellores países do mundo, os señores do

Partido Popular din que esto é un desastre.  ¡De verdade que

é imposible! (Aplausos.)

Este sistema educativo tamén é de vostedes, estamos ava-

liando nenos de 15 anos. Estes nenos estiveron nun sistema

educativo donde estaban vostedes, por tanto... É decir, a súa

interpretación é buscar o malo, o  malo, constantemente, é

decir, ese “canto peor, mellor”, “canto peor, mellor”, e se

equivocan. E no sistema educativo galego imos moi ben, o

din todos os indicadores, e a primeira avaliación internacio-

nal é esta e o di, e nos pon nos mellores sitios. O que está ava-

liando PISA, por enriba da OCDE. En equidade, nos mello-

res países do mundo. Esperemos o resultado de lectura.

E, por tanto, tamén lle quero dicir algo, cando vostede se refi-

re a eses resultados que constantemente está aireando do fra-

caso escolar que temos, vamos a mirar agora mesmo donde

está... Están aquí... Vamos a ver, cando vostede, na búsqueda

de “canto peor, mellor”, le nun medio de comunicación,

supoño, uns datos que din: “Os datos de abandono escolar

sitúan Galicia no 23,6%. Cifras todas delas debaixo da media

estatal”, vostede di: “Estamos baixando, por tanto, un desas-

tre”. Pero o que vostede non di... Eu supoño que a súa com-

prensión lectora debe chegar tamén para ler a letra pequena

do ministerio. Porque, claro, cando se len os informes do

ministerio, supoño que tamén chegará a ler a letra pequena.
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Lle pasou co dos ordenadores, non leu a letra pequena e logo

nin rectificou, porque o que decía era unha barbaridade. Lle

vou a ler a letra pequena, donde está sacado ese dato. Os

datos que aparecen en prensa de abandono educativo tempe-

rán están referidos ao ano 2006. Están tomados do avance da

edición do 2008, das cifras de La educación en España, esta-
dísticas e indicadores, e di a seguinte advertencia: Os datos

deben ser tomados con precaución, pois son derivados dos

tamaños mostrais pequenos e están afectados por fortes erros

de mostreo. Vostede non debeu ler esto. Son avances de

datos. A única estatística oficial, a única que temos, é a do

Ministerio de Educación, e os datos son os relativos ao ano

2005. Por tanto, mentres non teñamos outros datos, estos son

os datos que sirven e que nos permiten falar.

Vostede esta falando dun avance de datos que non teñen a

mostra suficiente. Por tanto, por favor, lle pido que non uti-

lice máis eses datos. Os datos son os datos oficiais. Verda-

deiramente lle está facendo un flaco favor ao sistema educa-

tivo utilizando esto. Porque cren que eso lles vai ben. É

decir, canto peor, mellor. Se baixamos, e tal. O primeiro é

que estes datos teñen que tomalos con precaución, como di

o Ministerio de Educación e Ciencia. E se nos referinos aos

datos publicados do Ministerio de Educación y Ciencia,

estamos na quinta mellor posición. Por tanto, cando se utili-

cen datos, con rigor, con rigor, eso é o fundamental. Porque,

se non, non estamos falando do mismo. E lle recordo que os

resultados do PISA nas tres áreas, na principal que avalía e

nas outras dúas, Galicia ten un resultado por enriba da media

española, e en dous delas por enriba da media da OCDE, dos

países que nunca soñaríamos estar. Por tanto, este é un bo

resultado para Galicia, e logo o resultado de equidade é un

resultado absolutamente, que nos debe dar unha gran satis-

facción do noso sistema. ¿Donde temos que traballar e

donde temos que estar xuntos? Precisamente na mellora da

excelencia, e para iso temos que estar todos, todo o sistema

educativo. Vostedes, os do Grupo Popular, tamén, porque

son parte desta sociedade. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moita grazas, señora

conselleira.

Rolda de aclaración dos grupos parlamentares.

Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor Parga

Núñez.

O señor PARGA NÚÑEZ: Moitas grazas, señora presidenta.

Señora representante do Partido Popular, estamos aquí como

representantes dos cidadáns, como representantes dos grupos

políticos aos que representamos, e polo tanto somos dignos

representantes tanto dos cidadáns como dos nosos grupos

políticos. Evidentemente, vostede debería estar tamén nesa

función aquí e non como telonera da extrema dereita españo-

la máis doctrinaria, cun discurso mezquino... (Aplausos.)
Cun discurso mezquino, mentiroso, feito máis desde o secta-

rismo político que desde un profesional da educación. Porque

o que demostra o informe PISA é que o sistema educativo

que promove o Partido Popular nin é xusto nin é equitativo e

aumenta as diferencias sociais. E os resultados en Galiza, a

pesares do Partido Popular, non son catastróficos, sobre todo

gracias ao conxunto da comunidade educativa, grazas sobre

todo aos profesionais da educación, aos movementos de

renovación pedagóxica e ao movemento tamén sindical.

Porque, ademais, o seu discurso está feito desde a cegueira,

desde a cegueira política e desde a obcecación. O alumnado que

no caso galego estudiou, o alumnado avaliado, que ten quince

anos, estudiou  oito anos con gobernos do Partido Popular no

Estado, dous anos cos gobernos do Partido Socialista no Estado

e practicamente toda a súa escolaridade cos gobernos do PP en

Galiza. Polo tanto, se quere vostede facer esa análise simplista,

catastrofista, pintando eses panoramas coa intención de reivindi-

car a política do PP, un ensino segregador, a repetición de cur-

sos, seleccionar o alumnado, aillalo, pois debe asumir a súa

grave responsabilidade nese panorama, neses datos tan negati-

vos que vostede pinta, porque os efectos negativos da súa políti-

ca, tanto na xestión como o que respecta ao investimento, evi-

dentemente son claros, pero destes resultados o salva, como

decía antes, a xestión e a eficacia do conxunto do profesorado e

de todos os implicados na xestión educativa.

Decíamos que hai moito que avanzar, e hai moito que avan-

zar en igualdade social, en igualdade económica, en igual-

dade cultural no noso país. Hai moito tamén que avanzar en

educación. Non pode haber autocomplacencia, pero a crítica

destrutiva, con afán de desgaste político, en educación, pois

a verdade é que fraco favor fai.

E vou a ler simplemente o que di a Internacional da Educa-

ción a respecto do informe PISA e da súa manipulación

política.
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Di a Internacional da Educación que manifesta a súa creciente

preocupación pola manipulación política dos resultados do

programa internacional de avaliación de estudiantes da OCDE,

PISA. Coa publicación do último informe PISA 2006, os

docentes de todos os países presenciaron o despliegue mediá-

tico, e así nos países nos que os estudiantes obtiveron bos

resultados, os políticos se felicitan e se atribúen o mérito pola

eficacia das súas políticas educativas, mentres que nos países

con peores resultados culpan o sistema escolar e os docentes

polo escaso rendimento. En ambos casos, os medios de comu-

nicación tenden a concentrarse nas clasificacións, utilizando e

ofrecendo un enfoque simplista, como se dos resultados dunha

liga se tratara, que é o que fai vostede, como representante do

Partido Popular, cando fala da primeira división, da segunda,

do se o posto trinta, de se o posto vinte ou do vintecinco.

O secretario xeral da Internacional de Educación encomen-

dou a pais e políticos a ler os informes con escepticismo. As

complexidades de educación non poden reducirse a simple

resultados deportivos, nos que algúns nenos ou nenas saen

gañadores e outros perdedores. A Internacional de Educación

acolle estes estudios comparativos de PISA como meritorios,

porque destacan cuestións de calidade e de paridade, pero o

informe só ofrece unha instantánea do modo en que un grupo

de xóvenes alumnos responden a unha serie de preguntas, en

ningún caso supón un retrato detallado do sistema educativo

en calquer país. E o que máis preocupa a estes docentes da

Internacional de Educación é que os gobernos implementan

reformas educativas só co obxectivo de obter mellores clasi-

ficacións no informe PISA. En definitiva, a escolaridade –e

concordamos nesto–, supón, máis que aprender para gañar,

unha educación extensa, equilibrada e plenamente desenvol-

vida, que teña en conta o futuro dos estudantes como cida-

dáns universais e non como simples traballadores.

En definitiva, eu creo que hai que tomar as cousas con tem-

pero e non con esa acritude a que nos ten acostumbrados o

Partido Popular.

Máis nada. Moitas grazas.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señor

Parga Núñez.

Polo Grupo Parlamentar Socialista, ten a palabra o señor

Meijón.

O señor MEIJÓN COUSELO: Moitas gracias, señora presidenta.

Decía a señora Besteiro que esperaba que a conselleira fixe-

ra un análisis crítico, serio e riguroso. Nós levamos esperan-

do unha intervención da señora Besteiro crítica, seria e rigu-

rosa dende hai máis de dous anos. (Aplausos.) 

Señora Besteiro, eu insisto que o seu discurso é falaz, hipó-

crita e prevaricador, e insisto, ademais, nos adxectivos: falaz

por falso; hipócrita, porque non o cre; e prevaricador porque

o fai a sabiendas.

Insiste usted moito no de terceiro pola cola. Claro, claro que

si. ¿Usted lle quere explicar a algún como se pode estar de

terceiro pola cola cando estamos por encima da media espa-

ñola? ¿Me quere decir como pode ser eso? ¿Por que vostede

oculta que Valencia non quixo meterse no Informe PISA,

que Murcia non se quixo meter, que Madrid non se quixo

meter, (Aplausos.) que Baleares non se quixo meter, que

Canarias non se quixo meter...? E mire, non lle vou a dar as

dúas comunidades nas que gobernan os socialistas porque xa

o sabe usted bastante ben, porque sei que sabe perfectamen-

te este dato, pero quéreo utilizar como non debe.

Mire, non me importa rectificar se ao decilo atropellada-

mente dixen algo que non era certo. Efectivamente, en

matemáticas estamos xusto na media da OCDE. (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) Non, señora, e ahora

me explico. Vostede sabe estadística elemental, seguro que

sei que o sabe, e unha diferencia de cinco puntos en unha

escala que ten a 500 como media, cinco puntos son errores

aleatorios, se corresponden a errores aleatorios, con lo cual

simplemente con posibles errores aleatorios xa estamos

xusto na media da OCDE. Pero lle digo mais, si vostede ve

os análisis estadísticos de xente do informe PISA –lea a

[...],  señor Diego Calvo, e logo falamos, fale con xente que

sepa estadística– falando de entre 10 e 20 puntos en esta

escala...

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señor Calvo.

O señor MEIJÓN COUSELO:... falaríamos de escasas diferen-

cias e non significativas. Lea vostede as tablas que están no

propio informe PISA, de rendimento medio, onde se sinalan

esas diferencias non significativas. Pero non sei porque llo

enseño, porque vostede o sabe perfectamente.
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Mire, esto é estadística elemental, pero, claro, esta estadísti-

ca vostede non lla aplica, curiosamente, cando fala de Cas-

tela-León. Mire, na súa nota de prensa decía: “En conoci-
mientos científicos indicó –señora Besteiro– que destacan
los alumnos de La Rioja y Castilla-León, que si se pueden
equiparar a los de Finlandia, lejos de lo que acontece en
Galicia”.

Mire, a diferencia entre Galicia e Castela-León en coñece-

mentos científicos son 15 puntos, practicamente estamos

neses puntos de diferencia non significativa. As diferencias

entre Castela-León e Finlandia son de 43, ¡mire que distinto

é! Pero mire, xa que fala tanto do tema da lectura e do mal

que estamos e que non pode ser, cando eu lle leía eso de que

mesmo no proceso lector se sitúa os nosos mozos e mozas

cuns resultados significativamente superiores ao conxunto

dos estudiantes españois e dentro dun contexto internacional

onde practicamente todos os países baixan os seus índices de

lectura, estaba lendo exactamente o que di o seu represen-

tante na Consejería de Educación de Castela-León, que, por

certo, está por debaixo dos resultados de Galicia. Estaba

dando exactamente o mesmo. Fale con el, a ver si dá a enten-

der unha cuestión ou outra. Seguramente el sabe algo máis

de estadística, pero, claro, temos que facelo así.

Mire, non culpe ao señor Zapatero por decir unha gran ver-

dad, e é que a formación dos pais influye decisivamente nes-

tes resultados. E por desgracia, neste país, por moito aban-

dono educativo, non temos a población suficientemente for-

mada que a todos nos gustaría, pero tamén temos que decilo,

e moito ten que decir o Partido Socialista neste campo, por

moito que lles fastidie, que o incremento da OCDE en titu-

lados post enseñanza obrigatoria se multiplicou por 1,5. Co

esforzo deste país, o esforzo de todos e todas que vostedes

queren negar, o incremento neste país se multiplicou por 2,5

e fai trinta anos que esto xa non se conoce con respecto ao

que era. Quédanos moito, pero vamos a velocidade de cru-

cero e temos que seguir así, e moito máis, se podemos. Pero

a vostede non lle importa negar un esforzo de todos e de

todas.

Mire, a culpa non foi de Franco. A min non me gusta recor-

dar eso. Vostede quizais añora esa época, eu, nada de nada;

non añoro esa época nada de nada. Mire, xustamente cando

morría o dictador eu iniciaba a carreira de maxisterio. ¿Sabe

cal era a única titulación universitaria donde non se esixía

selectividade porque non importaba quen fora mestre?,

¿sabe cal era? Maxisterio. Eso era o que se facía daquela.

Polo tanto, se vostede añora a Franco nestas cuestións edu-

cativas, pois ¡que lle vamos a facer! Non está polo menos no

noso ámbito señalalo así.

Mire, o Partido Popular, por se fora pouco, se opuxo perma-

nentemente a todo aquelo que sinalan os informes interna-

cionais, que é os que son positivos coa mellora do sistema, e

se opón á autonomía dos centros e se opón á participación

dos pais e se opón á formación do profesorado, anulando

como onte as partidas para os movementos de renovación

pedagóxica,  fixándose unicamente na repetición do curso,

cando o propio informe PISA di que é o elemento menos

relevante de todos, e poñendo a Finlandia, donde non se

repite curso, donde non se teñen notas hasta os once anos, e

onde si, como aquí queremos facer, se acompaña e se apoia

ao rapaz que o necesita. Nos falta moito, por suposto, pero

mire, vostede ten un discurso que non se merece nin a socie-

dade española –agora mesmo, señora presidenta– nin a

comunidade educativa, e mire o que lle vou decir, nin sique-

ra o seu partido se merece ese discurso.

Máis nada e moitas gracias.

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señora López Besteiro,

ten vostede a palabra.

A señora LÓPEZ BESTEIRO: Gracias, señora presidenta.

Señor deputado do BNG, mire, a vostede lle molesta que lle

chame telonero. Bueno, pódolle chamar palmero, si quere

vostede. Pero mire, cando fala vostede da equidade dos cen-

tros educativos e din que estamos como en Finlandia, esta-

mos en homoxeneidade dos rapaces, pero non en coñece-

mentos dos rapaces. Un país donde todos fóramos analfabe-

tos era o país máis equitativo do mundo. E cando falamos de

variación de centros, entre os centros concertados, os públi-

cos e os privados, que o di o informe PISA, di que eso xa

existía antes e que a diferencia en Galicia é nula. E lle digo

esto porque vostede me sitúa na extrema dereita porque cre

que defendemos os centros concertados. Mire, xa está ben de

cargar contra o ensino privado cunha doble moral que teñen

vostedes e que aplican nesta Cámara. Nosoutros respecta-

mos e defendemos a libertade constitucional de elección de

centro, pero o decimos coa cara descuberta. Eu pediría eiquí
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que diputados e conselleiros levantaran a mao aqueles que

teñen os seus fillos, exercendo o seu dereito, en centros pri-

vados, porque eiquí hai que decir as verdades do barqueiro,

as verdades do barqueiro. (Aplausos.) 

Señor deputado do PSOE, vostede é  mendaz, e o é vostede,

non o que di. O é vostede cando di que eu prevarico, que son

hipócrita etc., por decir a verdade. E vostede non dice eiquí

que a evaluación destes rapaces, do sistema educativo gale-

go e español, son a xeneración da LOXSE, lei aprobada por

vostedes, lei criticada por todo o mundo e lei que fixo moito

daño ao sistema educativo. Cando se quixo correxir –que

nosoutros a aplicamos responsablemente–, cando se quixo

correxir, vostedes chegaron ao Goberno e, en vez de esperar

ás Cortes, vostedes por Real decreto a suprimiron e nos tuve-

ron dous anos na incertidume e tuveron a todo o sistema

educativo na incertidume.

Mire, señora conselleira, eu lamento que eiquí se digan cou-

sas, utilizando a dispersión e divergencias significativas,

que permiten simplemente manipular. Os datos están aí, os

datos están aí, e os interpreta cada un como queira, señora

conselleira. O que non pode ser é que o ministerio faga unha

campaña e que mande a todos os centros educativos a nece-

sidade que ten de xustificar, e di: El sistema educativo espa-
ñol camina en la buena dirección. E para explicar os datos

unhas veces utiliza a media da OCDE e cando non lle inte-

resa utiliza a media internacional, e di: Están en el entorno,
están en el rango, son semejantes. Esas son as diferencias

significativas para non dicir que se está por debaixo. Eu lle

recoñezo que en ciencias estamos por riba, e a felicito e me

felicito; pero despois, non, en comprensión lectora, non; en

matemáticas, non. E hai que traballar. Pero mire, vostede se

sinte na obriga tamén de xustificarse, porque, se non, non

viña eiquí. E non facía unha campaña que vostede di que se

chama “A educación está a cambiar Galicia”. Vai a chegar

vostede a todas as casas como o turrón por navidade, e eses

cartos estaban mellor para bibliotecas familiares, que as

pedimos e se negaron dous anos consecutivos porque unha

das diferencias fundamentales é que as familias teñan ou non

teñan libros na casa. E nosoutros queremos axudar a todas as

familias que non teñen libros na casa, non facer propaganda.

Pero mire, eu quería falar de futuro. E o futuro está na súa

axenda de obxectivos para os anos 2007, 2008 e 2009, con-

selleira, que di: ¿Ser belixerantes contra o fracaso escolar?

Non, ser belixerantes contra as galaescolas. ¿Dar a batalla

pola calidade educativa? Non, dala para desligar as garderí-

as do vicepresidente dunha rede socialista, a ver si hai cartos

de Madrid para financiala. ¿Dar a batalla pola comprensión

lectora? Nosoutros diríamos “si, amén”, pero se as faltas de

ortografía dese documento son a señal de identidade dese

equipo.

Mire, señora conselleira, hai que escoitar os profesores.

Aquí hai algúns que dicen: ¿a quen lle sorprende que Gali-

cia saia mal? Os propios mestres baixan o nivel para adap-

tarse a eles e darlle o temario máis mastigadiño. Sete de cada

dez profesores de primaria e secundaria cren que a educa-

ción empeora. “Suspender a un alumno es un acto heroico
por parte del profesor”. E iso é culpa da LOXSE. E ¿sabe

quen o di? O profesor Adrados, que supoño que se pode

escoitar ¿non? E di tamén: “Tenemos el bachillerato más
corto de Europa, e eso se paga. Lo que ocurre con la ense-
ñanza de nuestra historia en las autonomías es una ver-
güenza”.

Creo que o profesor Adrados o coñece todo o  mundo, pero

lle podo dicir algo máis. Mire, “Estas aulas son unha ruína”

–e recolle algunhas frases de profesores–. E “¿a quen lle sor-

prende o Informe PISA? Os mestres baixan o nivel para non

disparar o fracaso escolar”. “¿Que lle vou a explicar a un

rapaz que non sabe dividir con 15 anos?” 

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Señora López Besteiro,

pídolle que vaia rematando.

A señora LÓPEZ BESTEIRO: “Só lle pido a esta xente que nos

goberna que veña dous días a calquera clase miña a ver o

que fago”. Non volven, dígocho eu.

Moitas gracias. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señora

López Besteiro.

Ten agora a palabra para o seu turno de peche a señora con-

selleira de Educación e Ordenación Universitaria.

A señora CONSELLEIRA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNI-

VERSITARIA (Sánchez Piñón): Ben, gustaríame concluír esta

parte, neste turno de peche, en primeiro lugar agradecendo
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primeiro a todos os centros que participaron nesta avaliación

o esforzo que eso supuxo. Realmente é un traballo moi

importante que se fixo dende todos os centros educativos,

máis de 50 na nosa comunidade. E tamén gustaríame agra-

decer a todas aquelas comunidades –por certo, ningunha do

Partido Popular ou moi poucas, porque, por certo, Madrid,

Valencia, Baleares, como ben dixo o portavoz do Grupo

Socialista, e moitas máis non queren someterse ás avalia-

cións internacionais–... Por tanto, o feito de que poidamos

ter unha avaliación do Estado, e tamén e no noso sistema

educativo, donde é tan importante as avaliacións nas comu-

nidades, porque temos as transferencias educativas, por eso

é tan importante, e por tanto ter estes datos disgregados dez

comunidades autónomas é un resultado moi importante para

entender cómo é o noso sistema educativo; un sistema que

ten por obxectivo a cooperación e que no marco da diversi-

dade pode ter políticas conxuntas no Estado. Temos uns

obxectivos europeos, temos unha lei cun carácter europeo,

unha lei que vai a perdurar no tempo, unha lei que, por pri-

meira vez, unha lei que ten obxectivos claros, que o que pre-

tende –á parte é o traballo de todos conxuntamente na comu-

nidade autónoma..., perdón, e no conxunto do Estado– é que

tamén é unha lei que por primeira vez ten un acompaña-

mento económico, un acompañamento económico que supe-

ra os 7.000 millóns de euros, algo que nunca se fixo neste

país. E que a maior parte deses fondos están destinados ás

comunidades autónomas para poñer en marcha esta lei.

Por tanto, temos unha lei que nos permite ter un marco

común, temos unhas transferencias ás comunidades autóno-

mas que nos permiten facer unha política de Estado e nese

marco. E temos tamén agora un resultado dunha avaliación

internacional que nos permite tamén ter a radiografía de

como funcionan os distintos sistemas educativos que con-

forman o Estado español. Por tanto, con todos eses ingre-

dientes o que temos é que poñer en valor os resultados que

acadamos.

E agora estamos a falar do sistema educativo galego. O sis-

tema educativo galego amosa unha equidade importante. É a

primeira comunidade que na práctica garante as mesmas

posibilidades de éxito académico para os alumnos indepen-

dentemente do centro no que estude. E esto está subliñado

polos resultados PISA, que está no segundo lugar detrás de

Finlandia. Ese é un resultado importantísimo, ese é o pri-

meiro resultado que nos dá o Informe PISA en Galicia.

A comunidade galega tamén ten uns resultados superiores

aos agardados segundo os seus indicadores económicos,

tanto o PIB per cápita como o índice socioeconómico e cul-

tural. E por tanto temos que dicir que o noso nivel socioeco-

nómico e cultual non é o que está na media da OCDE, temos

un nivel que está por debaixo; sen embargo, os resultados

que acadamos si que están na media da OCDE, tanto no que

avalía PISA nesta edición 2006, que son as ciencias, como

nas matemáticas.

Por tanto, eso temos que poñelo en valor. É dicir, ese é un

resultado bo para Galicia, que é capaz de alcanzar mellores

cotas que o que indica o seu PIB e o seu nivel socioeconó-

mico. Por tanto, ese é un resultado de todos e por tanto

temos que estar orgullosos del.

O terceiro punto é o rendemento do alumno galego, que

subliña o informe que é superior nas tres áreas avaliadas, e

que por tanto é superior á media española. E por tanto este

tamén é un resultado bo. Temos, pois, un escenario que nos

indica que estamos na boa dirección. Temos unha lei, recen-

te, temos un acompañamento económico e temos unha ava-

liación do sistema educativo do Estado e de Galicia. E por

tanto con eso é co que temos que traballar conxuntamente.

Entendendo que o sistema é de todos e que os mestres, os

pais, os alumnos, conforman ese sistema educativo, e en nin-

gún sistema se entendería a actitude que vostedes teñen. Eu

estou segura de que se nalgún dos países que vostedes men-

cionan escoitaran o que vostedes están facendo dende a opo-

sición non o entenderían, porque toda a sociedade non

entende o que vostedes están facendo non o entenden. É

dicir, cando o resultado que se acada en Galicia é bo, cando

as políticas que se están a poñer en marcha parten da coope-

ración, da participación, todo iso non se entendería. Estamos

tendo un desenvolvemento da LOE con todos os decretos

que están permitindo desenvolver esta lei orgánica, co máxi-

mo grado de consenso, do consenso social. Porque vostedes

tamén están representados no Consello Escolar de Galicia,

tamén. E alí se están aprobando estos decretos e se están

informando, e por tanto..., é dicir, eu o que penso é que vos-

tedes non representan a sociedade galega, esa parte que lles

deu os votos, non. E no que se reflicte nos resultados e no

que se reflicte nas políticas educativas vostedes non están

cos seus votantes. E eso o verán, o estamos vendo día a día.

Esa é a realidade, porque vostedes o único que lles interesa

é que as cousas vaian mal. E como as cousas non van mal,
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vostedes se quedan nese discurso. Pero lle vou a dicir unha

cousa, Galicia avanza, Galicia avanza, e, a verdade, a edu-

cación está a cambiar Galicia. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA (Paz Franco): Moitas grazas, señora

conselleira.

Señoras e señores deputados, moitas grazas.

Suspendemos a sesión, que se reanudará mañá ás 10,00

horas, como é habitual, coas preguntas ao presidente da

Xunta de Galiza. Que pasen unha boa noite e que teñan unha

boa viaxe aqueles que teñan que voltar a casa.

Boa noite. Mañá a ver se vimos todos un pouquiño máis

relaxados e relaxadas.

Suspéndese a sesión ás nove e quince minutos da noite.
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