INFORMACIÓN AOS MEDIOS

INTERVENCIÓN PARLAMENTARIA DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA
Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2020
Señor Presidente do Parlamento;
Deputadas e deputados:
Comparezo a petición do Bloque Nacionalista Galego e como cada vez que teño a
oportunidade de comparecer publicamente desde o pasado mes de marzo, quero
comezar ofrecendo a información máis actualizada respecto á situación da pandemia
en Galicia, con data das 20.00 horas do día de onte. Neste momento: o 1 % dos casos
activos corresponden ás 95 persoas ingresadas nas Unidades de Coidados Intensivos;
e 516 infectados -dous máis que nas 24 horas anteriores- permanecen nas plantas
COVID, son o 5,2 % do total dos infectados.
A maioría (o 93,8%) afrontan a enfermidade con sintomatoloxía máis leve nos seus
domicilios. Son 9.258 persoas.
Todos eles conforman a radiografía actualizada dunha pandemia que se prolonga xa
sete meses, e que segue deixando ao seu paso unha dor irreparable. 1.024 persoas
faleceron con COVID ata este momento en Galicia e nada poderá compensar a súa
falta.
A ausencia dos que se foron marcará para sempre esta época histórica que nos tocou
vivir, mais tamén é humano que busquemos esperanza para seguir afrontando unha
situación límite que, lamentablemente, nos vai acompañar ata que haxa unha vacina
efectiva e segura ou, polo menos, tratamentos efectivos.
Pois ben: atopamos esperanza na experiencia
afortunadamente, superaron os efectos do virus.

dos

32.161

galegos

que,

Atopamos esperanza en comparación con outras comunidades, xa que Galicia:
continúa estando entre as 4 coa menor taxa de incidencia a 7 e a 14 días, segue tendo
a 2ª menor porcentaxe de ocupación de camas UCI, e é tamén a 2ª comunidade con
menor ocupación hospitalaria.
Pero, ademais de fixarnos nos que superaron a enfermidade, ou noutras autonomías
en peor situación, tamén atopamos esperanza comparándonos con nós mesmos,
observando a tendencia dos últimos días.
Aqueles concellos que levan máis tempo convivindo con medidas excepcionais xa
presentan claramente unha mellor evolución:
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No Carballiño a incidencia do virus baixou un 88% na taxa a 7 días e case un 79% na
taxa a 14 días grazas.
En Ourense, con peche perimetral desde principios de outubro, a taxa de incidencia a 7
días diminuíu un 56% e a taxa a 14 días reduciuse un 46%.
En Santiago, onde se aplicaron restricións desde o 21 de outubro, a taxa a 7 días
baixou un 53% en menos de 20 días e a taxa a 14 días xa é un 35% menor que antes
das restricións.
E nas áreas sanitarias destas dúas cidades a taxa de positividade nos últimos 7 días
atópase entre 2 e 3 puntos por debaixo da rexistrada nas demais áreas.
E agardamos que esta leve melloría sexa máis clara cando teñan reflexo os efectos das
restricións adoptadas polo comité clínico e que o Goberno fixo súas a pasada semana.
¿Significa isto que podemos relaxarnos? En absoluto. Segue habendo contaxios, e en
consecuencia debemos manter as alertas acendidas.
Pero, igual que con transparencia advertimos do empeoramento cando se produce, é
importante tamén poñer en valor as melloras cando as hai, aínda que sexan aínda
leves e iniciais como neste caso.
Constatar que cando se adoptan e se respectan as medidas se contén a progresión de
contaxios debe impulsarnos a seguir para lograr entre todos diminuír a curva de novos
infectados. Entre todos, insisto, porque só será posible se a colaboración cidadá segue
a ser, como ata agora, maioritaria.
Quero agradecer a todos os galegos a súa resposta con carácter xeral.
A súa responsabilidade.
A súa seriedade.
O seu cumprimento das normas.
E tamén a condena dos comportamentos irresponsables que nos poñen en risco a
todos.
A inmensa maioría dos galegos está cumprindo e esa maioría pídelle á minoría que
aínda non o fai que por favor teñan sentidiño e sexan solidarios.
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Quero tamén garantir que nese esforzo colectivo estivo desde o primeiro momento,
está permanentemente, e seguirá estando ata que remate esta situación, a Xunta de
Galicia.
Señorías, eu hoxe comparezo aquí como presidente autonómico, pero tamén como
unha das dezasete autoridades competentes delegadas que o Goberno central
designou para afrontar a segunda onda desta pandemia.
Á marxe da opinión persoal que me produce esta sorte de rompecabezas creado para
afrontar un problema nacional, quero subliñar que asumo o meu deber co máximo
compromiso, o meu propio e o de todo o Goberno galego.
Porque nada hai hoxe máis urxente, nin máis importante, que xestionar do mellor xeito
que saibamos e que poidamos unha pandemia que o condiciona todo. Xa o condiciona
todo hoxe, e ademais marcará as próximas décadas.
Por esta convicción, non lles podo ocultar que me sorprende, me entristece, e me
preocupa a actitude que o Goberno central está tendo neste momento.

Cando todo isto xurdiu a principios de ano, houbo erros cometidos que poden
explicarse pola inexperiencia e pola rapidez coa que o virus se estendeu. Pero a estas
alturas, ante unha nova onda que todos sabiamos que ía chegar, hai cousas que son
incomprensibles e inxustificables.
Señorías, ¿que dirían vostedes se a Xunta de Galicia delegase nos concellos boa parte
das medidas antiCOVID, e se desentendese da xestión sanitaria? Verían normal que
deixaramos proliferar normas e respostas sen orde nin concerto?
¿Que dirían se unha Comunidade non aceptase a delegación de competencias?. ¿Que
fai o Goberno central no caso de que unha comunidade non acepte a delegación de
competencias?
¿Que dirían se entre o estado de alarma de marzo e o estado de alarma de outubro
nada fixeramos para regular con seguridade e eficacia xurídica a pandemia? Cren
razoable que mentres todos (hospitais, residencias, colexios, empresas, familias...
todos) nos equipamos para dar unha mellor resposta, o Goberno central fose incapaz
de adaptar a lexislación sanitaria ás necesidades da pandemia?
¿Que dirían se en medio de todo isto investísemos os nosos esforzos en abrir debates
que dividiran a sociedade?¿Que dirían, por exemplo, dunha Xunta que en estado de
alarma autorizase suprimir do ensino ou unha das nosas linguas oficiais?

3

INFORMACIÓN AOS MEDIOS
Dirían o mesmo que dicimos nós ante un Goberno central que aparece e desaparece
en función da súa conveniencia. Que unha crise permanente como esta non se
combate cun Goberno central intermitente.
E por iso, contra iso, a Xunta de Galicia segue e seguirá presente.
Si, señorías, a Xunta de Galicia segue e seguirá presente.
Tomando decisións, por difíciles que estas poidan resultar.
E dando todas as explicacións, con maior claridade e transparencia.
A pandemia esixe tomar decisións, que efectivamente son moi duras nos momentos
de máxima presión.
Adoptámolas conscientes de que teñen repercusión na vida das familias. Na súa
saúde. Na súa economía. Nas súas relacións sociais.
Pero conscientes tamén de que o mal maior sería non adoptalas, abdicar das nosas
obrigas como gobernantes, e obviar as advertencias que nos fan os membros do
Comité Clínico. Que, por certo, son coñecidos con nome e apelidos e número de
colexiado, e aos que ademais volvemos a recoñecer unha vez máis o seu
extraordinario compromiso.
Tomamos decisións, e iso esixe tamén explicar esas decisións. Tamén o fixemos
sempre e seguiremos facéndoo.
Durante a primeira onda:
Comunicamos as medidas puntualmente a todos os galegos, aínda que iso provocara
críticas da oposición, que chegou a suxerir que non deberiamos comparecer despois
de reunirnos co comité clínico.
Abrimos un Parlamento que estaba pechado por convocatoria electoral para
someternos ao control dos grupos.
E agora, nesta segunda onda: mentres outros toman medidas excepcionais cun
horizonte de 6 meses para escapar do control parlamentario, o Goberno galego está
aquí comparecendo. E teñan por seguro que cada día lles seguiremos falando aos
galegos coa claridade, coa franqueza e co respecto que merecen.
Señorías, poderiamos inzar os nosos discursos de referencias bélicas, dulcificar as
palabras ou propoñer horizontes irreais, pero iso só provocará máis frustración nos
cidadáns, especialmente naqueles que máis directamente sofren esta situación.
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A realidade é máis crúa: seguimos afrontando un problema sanitario grave, non hai
aínda un fin claro para todo isto, e debemos aceptar que seguiremos obrigados a
axustar as restricións ao nivel de contaxios en cada momento.
Iso é o que estamos a facer en Galicia para lograr tres obxectivos prioritarios aos que
vou referirme a continuación:
Primeiro, ter capacidade para responder á presión sanitaria.
Segundo, velar polas persoas e ámbitos máis vulnerables.
Terceiro, vitar un segundo confinamento xeneralizado, que tería efectos moi nocivos
para o noso futuro.
Para garantir o primeiro obxectivo, afortunadamente contamos cun gran sistema
sanitario público, que ademais afronta esta pandemia reforzado desde todos os puntos
de vista.
Reforzado desde o punto de vista do persoal chegamos a contratar e están contratados
1.700 efectivos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermería, persoal sanitario ou
sendo a primeira comunidade en facilitar a contratación dos MIR de último ano.
Reforzado desde o punto de vista material con stock de EPI en todo momento, cun total
de 54 millóns de euros investidos ata o momento para garantir a maior seguridade
posible.
Reforzado cun Plan de Continxencia que onte mesmo foi actualizado polo Comité
Clínico para axustalo ás necesidades da segunda onda.
E reforzado tamén grazas aos recursos que destinamos nos últimos anos á Sanidade
Pública en Galicia, cunha modernización sen parangón das infraestruturas e das
tecnoloxías tanto en atención hospitalaria como en atención primaria.
Todo isto é clave para que a resposta estea á altura do que esixe un momento como
este, pero serviría de pouco se non o acompañaramos do máis importante: un esforzo
constante para garantir o máis axeitado proceso de detección de casos.
Señorías, Galicia tívoo claro desde o primeiro día. As mellores experiencias do mundo
teñen o mesmo denominador común: diagnóstico precoz, illamento dos casos e
corentena dos contactos.
Fomos a primeira comunidade en poñer en marcha o Covid auto para tomar as
mostras de PCR con cita previa.
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En todo momento mantemos un ritmo alto de probas diagnósticas, máis de 1,2 millóns
ata o día de onte.
Priorizamos os test aos profesionais sanitarios (máis de 100.000 test) ou nas áreas
máis sensibles, como as residencias (máis de 100.000 test).
Comezamos a aplicar a técnica do pooling para aumentar a nosa capacidade de facer
tests, que sen ir máis lonxe o ministro de Sanidade eloxiou a semana pasada.
E esforzámonos por facer grandes cribados nos principais brotes que detectamos ou
en colectivos específicos (como o dos traballadores da educación).
Grazas a iso, creo que os galegos saben que temos un sistema de rastrexo amplo e de
gran utilidade para controlar a pandemia.
Desde logo non se trata de ser compracentes porque neste ámbito debemos mellorar
permanentemente, pero cómpre ser xustos. Porque o merecen todas as persoas que se
dedican a este labor, tanto na Central de Seguimento como en Atención Primaria,
como nos servizos de prevención e xefaturas territoriais. Fan un traballo de gran
dificultade e fano cun enorme nivel de implicación que debemos louvar e agradecer.
Facémolo con palabras pero tamén con feitos, actuando na marxe de optimización que
sempre hai nun ámbito como este, totalmente novidoso. Nese sentido, xa lles anuncio
que seguimos traballando para introducir novas melloras no sistema de rastrexo e
detección. Por exemplo con cinco novas medidas:
Cunha maior especialización da central de seguimento de contactos, e creando áreas
específicas como o que xa se creou para o seguimento dos casos relacionados coa
educación.
Tamén implantando un sistema de autodeclaración a través de internet para que
aquela persoa que considere que pode ser contacto dun positivo introduza os seus
datos e sexa contactado pola central para facerlle a enquisa, descargando por tanto
aos profesionais de atención primaria destes casos.
En terceiro lugar, desde o 4 de novembro, atópanse dispoñibles na plataforma loxística
do SERGAS 300.000 tests de antíxenos para o uso por parte dos servizos de urxencias
hospitalarias e da atención primaria, unha vez finalizada a experiencia piloto en cinco
centros de saúde da atención primaria en Galicia
E, finalmente, garantindo que as persoas identificadas como contacto estreito dun
positivo se dean automaticamente de alta no sistema TELEA, permitindo así que -aínda
que o seu seguimento diario sexa realizado pola central, xefaturas territoriais e
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servizos de prevención-, os profesionais de primaria dispoñan de información histórica
actualizada no caso de ser finalmente positivo e converterse en paciente COVID.
Novos esforzos, en definitiva, para garantir un proceso de rastrexo e detección que é
fundamental para conter a progresión dos contaxios, e con iso, a presión sanitaria.
Con todo, convén subliñar que de momento, pese a que as necesidades están sendo
crecentes, estamos aínda lonxe das cifras rexistradas no pico de abril; e aínda máis
lonxe das capacidades máximas das que Galicia se dotou para facer fronte á
pandemia.
A día de hoxe: as 95 persoas que están en UCI supoñen un 46,6% menos que no pico
rexistrado en abril, cando chegamos a 178. E as 516 persoas hospitalizadas
representan o 45,4% daquel momento.
Por tanto, desde o punto de vista sanitario vivimos unha onda con características
propias diferentes da primeira.
Coñécense máis casos, porque funcionan mellor as tarefas de rastrexo e porque se fan
máis tests, e iso permite detectar máis contaxiados sen sintomatoloxía ou con
sintomatoloxía máis leve.
Isto permite que, a pesares da maior incidencia, a presión sobre o sistema sanitario
chegue de forma menos abrupta respecto a marzo e que, polo momento, os niveis de
ocupación sexan menores que naqueles meses.
A diferenza é substancial, pero debemos manter presente que o virus segue circulando
e, en consecuencia, tomar as medidas que sexan necesarias para preservar a
asistencia sanitaria para todo aquel que o precise. É o noso primeiro deber, e a nosa
primeira preocupación.
O segundo obxectivo prioritario para nós é velar polas persoas e ámbitos máis
vulnerables.
Neste sentido, o primeiro que cabe dicir é que, se existise a fórmula para impedir, cun
100% de eficacia, a entrada do virus en ningunha residencia, Galicia faría todo o
necesario para aplicala. Pero a día de hoxe, esta fórmula non existe, nin aquí nin en
ningunha parte do mundo. Por iso seguimos actuando de catro eixos complementarios
para minimizar riscos e maximizar a protección:
Primeiro, reducir as posibilidades (nunca absolutas) de que o virus entre nunha
residencia, con protocolos que se actualizan de xeito constante.
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Segundo, analizar periodicamente a situación de cada residencia, con cribados
quincenais. Ata o momento, fixemos catro cribados entre residentes e traballadores. E
seguimos facendo cribados.
A partir das vindeiras semanas poñeremos en marcha un proxecto piloto de detección
temperá a través das augas residuais, medindo nas saídas das augas residuais das
propias residencias para saber se hai COVID nunha residencia e así poder actuar antes
de que haxa sintomatoloxía.
Terceiro, intervimos con axilidade cando nunha residencia se producen contaxios, para
garantir a correcta atención sociosanitaria dos usuarios. Neste momento, hai catro
residencias intervidas.
Cuarto, reforzamos a seguridade interna, están garantidas as visitas ás residencias dos
familiares máis próximos, pero pedimos nos concellos que diminúan as saídas dos
residentes dos propios centos.
E quinto, estamos traballando para perfeccionar o modelo de residencias hoxe e no
futuro.
Cunha compenetración máis estreita entre os servizos sanitarios e a atención social,
con melloras estruturais que axuden a responder de xeito óptimo a situacións coma
esta; e aproveitando o potencial das novas tecnoloxías para a monitorización da saúde
e o benestar dos usuarios de residencias.
Grazas a isto,
O 90% das residencias en Galicia están libres de coronavirus.
E, pese a ser a poboación máis vulnerable fronte o virus, resisten mellor que as
doutras partes de España e de Europa (somos unha das 3 comunidades con menos
falecementos en relación ás prazas de maiores).
Non son datos que merezan ningún consolo, porque se perderon vidas e
lamentablemente aínda se seguirán perdendo. Pero estamos en mellor situación que
outros lugares e cómpre valoralo porque fala da capacidade dos profesionais para
coidar dos maiores nestas circunstancias tan difíciles, e tamén da capacidade do
sistema sanitario que non dá nin dará ningunha vida por perdida.
O mesmo corresponde dicir no ámbito educativo, onde pese ás circunstancias, se está
a desenvolver o curso coa relativa normalidade que cabe esperar no medio dunha
pandemia.
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Cos últimos datos, neste momento o número de casos activos entre as 450.000 persoas
que conforman a comunidade educativa é do 0,3%.
En máis do 86% con casos positivos só se rexistran 3 ou menos casos illados.
Só un centro está clausurado neste momento.
Penso que son datos menos malos, que evidencian a responsabilidade coa que se
están a comportar docentes, alumnos e tamén familias.
Á súa disposición, todos eles contan con instrumentos habilitados para organizar unha
volta ás aulas o máis ordenada e o máis segura posible dentro das circunstancias
excepcionais nas que nos movemos.
Aprobamos un protocolo xeral xa no mes de xullo, que houbo que adaptar unha vez o
Ministerio se decidiu a tomar algunha decisión xa a finais de agosto
Fixemos tamén protocolos específicos para os comedores ou alumnado con
Necesidades Específicas de Atención Educativa.
Contratamos máis profesorado: 2.300 novos profesores; o que supón un incremento
do 7,6% sobre o total dos docentes de Galicia.
E máis recentemente vimos de aprobar un Plan Ensino Virtual, para evitar que a crise
sanitaria interrompa ou interfira no dereito do alumnado a recibir un ensino de
calidade e equidade no caso de confinamento.
Lamentablemente o risco cero tampouco existe nos centros educativos.
pero as familias, os traballadores educativos e os rapaces están respondendo con gran
responsabilidade; e nós puxemos e poremos todo o que está ao noso alcance para que
poidan continuar o curso o máis seguros e tranquilos posible.
O terceiro obxectivo é evitar un novo confinamento xeneralizado.
Nada me gustaría máis que poder dicir con rotundidade que seguro ao 100% que non
haberá confinamento.
Nada me gustaría máis que dicir que todo isto se acabou.
Pero non podo facelo. O que SI podo dicir, porque é o que estamos facendo, é que
traballaremos para evitar o confinamento, como ata agora o conseguimos.
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Como saben, os diferentes marcadores varían de forma permanente e a resposta está
condicionada en cada momento pola evolución concreta que se da en cada zona.
Imaxinarán que é tremendamente difícil acometer ese labor cirúrxico que está no
termo medio entre non facer nada, e clausuralo todo.
Estas dúas teorías son moi fáciles de dicir, señorías, pero ambas teñen consecuencias
devastadoras. E por iso as desbotamos.
Os negacionistas (aínda que por fortuna teñen pouco percorrido) fan moito dano
porque ondean a bandeira da vida normal que todos ansiamos, pero que é
absolutamente imposible neste momento.
Tampouco axudan en absoluto aquelas persoas que reclaman un confinamento total,
¿Saben realmente o que suporía ese confinamento total da poboación? ¿E dálles igual?
Señorías, os camiños demagóxicos non conducen a ningures nunca, pero moito
menos nun momento coma este.
Por iso, a ruta que escolleu Galicia consiste en graduar as medidas en función da
gravidade de cada momento, e en función da incidencia de cada lugar.
Non facer nada desde logo non é unha opción.
Pechar todo a cal e canto, coas consecuencias que iso ten, tamén traballaremos para
evitalo.
E, por suposto, pensamos que non ten sentido habilitar medidas homoxéneas cando
as diferenzas de incidencia son notables dependendo dos concellos ou áreas
xeográficas.
Lamentablemente, non podemos desbotar que o modelo neste proceso sexa o de
peches a aperturas progresivas ata que haxa vacina, É a única opción. A única opción
de controlar o avance da pandemia, mantendo un nivel de actividade aceptable. É o
que levamos facendo nos últimos meses.
Ás veces son medidas moi localizadas, como se fixo en xullo na Mariña ou en agosto
na comarca da Coruña posteriormente e, de forma máis recente, coas restricións
aplicadas nas comarcas do Carballiño, de Ourense ou de Lugo.
... Outras veces son medidas de carácter máis xeral, como as que se decidiron o
pasado 20 de outubro, cando se decretou o nivel 2 para toda Galicia.
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Unhas veces o Comité debe formular medidas conxunturais, como fixo o pasado día 30
cando se decretou o peche das 7 cidades para evitar desprazamentos masivos polo Día
de Defuntos.
... e noutros momentos, a situación esixe restricións máis amplas no tempo e no
espazo, como as que están vixentes neste momento.
Tal e como nos pediron os expertos, este novo esforzo xeral é imprescindible para
dobrar a curva e non vérmonos obrigados a maiores restricións no mes de Nadal.
Respectar os peches perimetriais decretados en 60 concellos...
Asumir o peche da hostalería nestas zonas, agás o servizo a domicilio.
Relacionarse exclusivamente con conviventes, e non superar reunións de máis de 6
persoas nos concellos non perimetrados...
Establecer aforos con carácter xeral no comercio...
Ou ver limitado o transporte público...
... sei que todo isto resulta desmoralizador, pero non atopamos outra alternativa.
Porque non facelo conduciría inexorablemente a limitacións aínda maiores nas
próximas semanas.
Precisamente para evitar iso, apostouse por un modelo de actuación semellante ao que
aplicamos na comarca do Carballiño e que, na opinión do Comité Clínico, é o que
antes nos vai permitir resetear o sistema.
Desde onte, os expertos avalían cal debe ser a incidencia que permita o levantamento
destas restricións. E aínda que non hai por agora un horizonte concreto, seguimos
pensando que, de continuar a tendencia á baixa, ao longo do mes de decembro
poderiamos aliviar algunha ou bastantes destas limitacións.
Señorías, o virus non entende de localismos exacerbados, de loitas partidistas nin de
estratexias interesadas.
Se a cidadanía galega está a dar unha resposta exemplar á hora de entender e cumprir
as restricións...
Se a meirande parte da poboación entende que as medidas non son un castigo, senón
unha protección...
Se todos estamos a esforzarnos en cumprir escrupulosamente as recomendacións...
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...Non ten ningún sentido que haxa representantes políticos que queiran xogar á
confusión cos seus veciños e veciñas co afán de intentar presionar a este Goberno.
Polo tanto este alivio das medidas, de chegarse a producir, decidirase en base a un só
criterio: a proposta do comité clínico segundo a evolución epidemiolóxica destas
semanas. Igual que todas as decisións que vimos tomando desde o mes de marzo.
Lograr este obxectivo é un aliciente para todos, pero máis aínda se cabe para todos
aqueles negocios de hostalería e centros de ocio aos que lles pedimos que, polo ben
de todos, pecharan as súas portas.
Señorías, son vítimas do virus os falecidos e os enfermos. Todas as persoas que
vemos alterados os nosos hábitos de vida. Pero tamén os sectores afectados polas
súas consecuencias económicas.
Nestas semanas o ámbito da hostalería e centros de ocio, pechados desde agosto por
orde ministerial, vense especialmente tocados polas restricións, como outros que
desde hai meses sofre os efectos das limitacións que temos que tomar porque o que
prima ante todo é a seguridade e a saúde.
Somos conscientes diso, e por iso estamos e seguiremos ao seu carón. Como estamos
a facer desde que todo isto comezou.
Fixémolo co ocio nocturno, pechado polo Ministerio de Sanidade desde o mes de
agosto. Teñen estas axudas para sufragar os gastos de alugueiro e axudas e préstamos
para o mantemento do emprego .
Fixémolo aprobando tamén incentivos para que o sector do comercio, o turismo e os
servizos puidesen adaptar as súas instalacións aos protocolos de seguridade (16M€
investidos).
Fixémolo cun plan de dixitalización para as pemes e autónomos, con especial atención
ao teletraballo (26M€ investidos).
Fixémolo con distintas iniciativas para incentivar o consumo no comercio (Plan Renove
Electrodomésticos ou E-Commerce) ou na automoción (Plan Renove e Plan Moves).
Fixémolo cun Plan de Reactivación do sector cultural, conscientes das dificultades dos
30.000 profesionais que traballan nel.
Fixémolo cun programa específico para autónomos (Cheque Autónomo), que vimos de
ampliar agora cun Plan de rescate dotado de 70M€ para tentar diminuír a baixada de
ingresos de 50.000 autónomos.
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E, por suposto, estámolo a facer agora coa hostalería.
Señorías, é evidente que un dos sectores nos que vai ser preciso volcarnos nas
vindeiras semanas é o da hostalería. Están sufrindo moi directamente os efectos das
restricións e é de xustiza que todas as administracións nos poñamos ao seu carón para
axudalos. Desde logo a Xunta vaino facer e sempre desde o diálogo que estamos
mantendo co sector.
Desde o primeiro minuto, aprobamos axudas para paliar os efectos do peche.
A pasada semana, só un día despois de aprobar as novas restricións e mesmo antes de
que entrasen en vigor, o Consello da Xunta aprobou un escenario de axudas de entre
2.200 e 7.000 euros para os establecementos da hostalería que se verán obrigados ao
peche nos concellos referidos.
Esta semana garantimos que poderán ter acceso a elas con independencia de que
fagan servizos de recollida ou a domicilio porque sabemos que iso está moi lonxe de
compensar a actividade normal.
E xa lles adianto que tamén deseñaremos con eles instrumentos de apoio para enfocar
a reapertura, como axudas a fondo perdido para a instalación de terrazas en todas as
cafeterías e bares que o poidan facer de acordo coa normativa do seu concello.
Así como mecanismos de financiamento específicos, como a liña IFI-COVID, dotada
con 10 millóns de euros, que aprobaremos mañá no Consello da Xunta, para os
sectores máis castigados (ambulantes, economía social, ocio nocturno, ocio infantil...)
con tres anos de carencia e a tipo practicamente cero.
Pero, señorías, non todo está na man da Xunta. Todas as administracións teñen que
sumar esforzos para paliar os danos que está a sufrir un sector clave na nosa
economía.
E, por iso, apelo desde aquí ao Goberno central para que reduza ao 4 % o IVE turístico
e a que manteña os ERTES o tempo que sexa preciso de acordo coas limitacións
sanitarias.
Apelo tamén a que introduza criterios que faciliten o acceso ás axudas aos autónomos.
E apelo tamén aos concellos para que contemplen unha moratoria das taxas
municipais durante o tempo que dure esta situación.
Señorías, máis aló do impacto en sectores concretos, é evidente que as consecuencias
da pandemia nas economías de todo o mundo son demoledoras.
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Non se pode utilizar outro termo que suavice a situación, porque a situación non é
grave é gravísima. As caídas do segundo trimestre en todo o mundo foron algo nunca
visto no último século e estase comprobando como a recuperación está lonxe, nalgúns
países máis que noutros, de ser algo inmediato.
Con todo, pode dicirse que a economía galega amosou un mellor comportamento que
a media de economías das CCAA durante a primeira onda da pandemia.
O noso PIB caeu arredor de 4 puntos porcentuais menos cá media española, tanto en
termos trimestrais como interanuais.
O noso emprego: Temos una taxa de paro 4,5 puntos porcentuais inferior a taxa de
paro de España, revertendo durante a campaña de verán o total de baixas na
Seguridade Social que tiveramos durante o confinamento, un total de 35.000 persoas.
E as nosas exportacións tamén caeron 2 puntos menos que a media de España, en
gran parte polo bo comportamento da industria del automóbil.
Non interpreten estes breves apuntes macroeconómicos como unha mensaxe de
triunfalismo. Nin sequera creo que deba interpretarse como unha mensaxe de
optimismo.
Este só é o retrato neutro da situación que estamos a vivir.
Unha situación que, en todo caso, obríganos a buscar as fórmulas para converter unha
caída máis lenta cá da media española nunha oportunidade para recuperarnos máis
rápido.
Neste escenario, quero trasladarlles con claridade unha tripla preocupación e
ocupación do Goberno de Galicia.
En primeiro lugar, preocúpanos o curto prazo, ser capaces de dar respostas ás
necesidades más acuciantes dos traballadores..
Nesta liña, saben que outorgamos liquidez para apoiar o mantemento da actividade do
tecido empresarial:
Cunha liña que xa mobilizou 128M€ en préstamos de ata 200.000€
e en microcréditos cos que bonificamos o 100% dos xuros a pequenos emprendedores
e autónomos.
Ou, en segundo lugar, co aprazamento das cotas de amortización dos préstamos de
Igape e XesGalicia.
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Protexendo o mercado laboral, con 8M€ froito do diálogo social:
Anticipos da nómina a 3.400 familias afectados por un ERTE puidesen cobrar
independentemente dos retrasos na xestión dos seus expedientes.
Ou con axudas para completar as prestacións de menor contía dos traballadores
afectados por ERTES e para as persoas a partir de 55 anos que perderon o seu
emprego de acordo co pactado na mesa de diálogo social.

E por suposto, temos presentes aos máis vulnerables e, por iso puxemos en marcha o
Plan de Recuperación social dotado con 60M€
Recentemente ampliamos a seis meses, unha das súas principais medidas: a Tarxeta
Básica para que familias sen ingresos ou con ingresos moi baixos poidan facer a súa
compra diaria.
Dedicamos 14,6M€ a esta axuda urxente e inmediata e que leva beneficiado a 8.000
fogares, ou o que é o mesmo, aproximadamente a uns 20.000 galegos e galegas.
A segunda preocupación no eido económico convócanos a medio e longo prazo, a ser
quen de poñer as luces longas e identificar onde van estar os retos e as necesidades
dos próximos anos para darlle resposta.

Se no ámbito sanitario é fundamental que este Parlamento dote dunha nova Lei de
Saúde que permita prever as necesidades normativas que xorden da pandemia (como
tamén o debería facer o Goberno central e non sería necesario que as CCAA tivéramos
que andar lexislando pola ausencia de lexislación sanitaria por parte do Goberno de
España)...
En definitiva, nos próximos días entregarase nesta Cámara a modificación da Lei de
saúde para que tamén nesa Lei de saúde de Galicia haxa un capítulo adecuado para
xestionar as pandemias sanitarias.
E no ámbito económico é imprescindible que sentemos as bases necesarias para
afrontar a recuperación.
Nese obxectivo, quero recoñecer o papel da
neste Parlamento.

Comisión para a reactivación creada

Fomos quen de chegar a acordos para establecer un calendario consensuado e as
comparecencias están tendo lugar nestes días.
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Agardamos que dela poidan saír conclusións cunha utilidade real. É preciso facer unha
reflexión útil sobre como queremos, entre todos, superar esta crise e afrontar unha
recuperación sólida e xusta e creo que esa comisión de reactivación pode contribuír a
estes obxectivos.
Nese sentido, nós xa comezamos a traballar pensando no futuro, e neste mes
rexistraremos neste Parlamento unha Lei de Reactivación que proporemos tramitar de
forma áxil.
Unha Lei que pretende mudar a cultura da administración, para que se poida converter
en facilitadora da actividade económica.
Unha Lei que busca dotar a Galicia de ferramentas útiles para a captación de
investimentos.
Unha Lei que poñerá a disposición dos emprendedores os instrumentos necesarios
para que as súas iniciativas contribúan á recuperación da actividade económica e o
emprego.
Pero tamén será clave nesta Reactivación a consecución dos Fondos Europeos, unha
oportunidade irrepetible que non estamos dispostos a deixar pasar.
Unha oportunidade para a que Galicia ten feito os deberes.
Cunha candidatura seria, realista e madurada desde o Goberno autonómico.
Cunha comisión Next Generation que supuxo e supón un valor engadido aos
proxectos presentados.
Cunha vontade de diálogo e integración das empresas implicadas, entre as que se
atopan algunhas das máis importantes da nosa Comunidade.

Por iso, desde a posición que nos outorga o traballo feito nesta cuestión, seguiremos
demandándolle ao Goberno central transparencia, certezas e xustiza no reparto destes
Fondos, que lamentablemente por aínda descoñecemos.
Pero dicíalle antes que hai unha tripla preocupación, que na miña opinión é compartida
por boa parte da cidadanía en España e que en Galicia debemos esforzarnos por
sortear.
Refírome ao desacougo que produce que o Goberno central teime en introducir
debates inoportunos e improcedentes que dividen á sociedade, e que poden mermar a

16

INFORMACIÓN AOS MEDIOS
calidade democrática das institucións; ao tempo que se mantén intermitente na xestión
da pandemia, como xa comentei.
Lamentablemente, cando o Goberno central aparece de forma clara non é para
establecer criterios básicos relacionados coa contención da pandemia porque cada
comunidade autónoma segue afrontando os problemas maioritariamente en solitario.
Non é para dotar á Nación dunha lexislación adecuada ás necesidades deste momento
histórico porque España continúa coa mesma normativa sanitaria como se non
houbera pandemia.
Non é para responder de forma solidaria ás necesidades de cada comunidade porque
lamentablemente os fondos que se están habilitando estanse a repartir sen respectar
os criterios fixados no sistema autonómico, senón como considere oportuno o
Goberno.
Non é tampouco para afondar nas tarefas de reconstrución porque seguimos
pendentes de que se fixen criterios claros e obxectivos para concorrer aos Fondo Next
Generation.
Non é, nin sequera, para tomar unha medida tan rápida e tan concreta como reducir o
IVE das máscaras. Toda vez que quedou claro e quedou demostrado que nos están
mentindo. Pódese reducir o IVE das máscaras, pero o problema é que o Goberno
deixaría de ingresar 1.600 M€. Señorías, levamos meses, desde o mes de marzo
pedindo que se reduza o IVE das máscaras. Unha gran mascarada durante todos estes
meses intentaba confundirnos dicindo que a UE o prohibía cando a maior parte dos
países da Unión Europea baixou o IVE das máscaras ao 4% e incluso nalgúns nin
existe. E agora resulta, reiteradamente, hai unha comunicación da UE que acredita que
os estados membros durante o tempo da pandemia poden reducir o IVE das máscaras
e o Goberno de España nos segue mentindo, toda vez que quedou demostrado que
non era certa a escusa de que non llelo permitía a Comisión Europea.
Cando o Goberno central aparece claramente, señorías, é impulsando iniciativas que
dividen. E o que é aínda máis grave, aproveitando un estado de alarma histórico de
seis meses continuados.
Nin o cambio no sistema de elección do Consejo del Poder Judicial, nin a exclusión do
idioma castelán como vehicular no ensino, nin o intento de establecer unha verdade
oficial imposta aos medios de comunicación, teñen nada que ver coa loita contra a
pandemia.
Sen dúbida é paradóxico que o mesmo Goberno que permanece ausente na crise
provocada pola Covid-19 se mostre hiperactivo en asuntos que fragmentan á
sociedade española.
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Señorías, desde a Xunta de Galicia perseguimos a concordia social e a eficacia nas
medidas contra a pandemia. E desexamos coa mesma forza contar con referentes
claros na administración central. Sería a única posibilidade que temos de retomar os
comportamentos e condutas uniformes e coherentes para afrontar unha pandemia en
España.
Por iso, na miña calidade de representante ordinario do Estado en Galicia, considero
que delegación de competencias non significa que o delegante se ausente. A
cogobernanza non é desgobernanza. Apelo ao Goberno central para que “regrese” á
xestión da pandemia e se ausente, en cambio, de políticas que nos equiparan a
aqueles países cunha democracia en retroceso.
Señorías, hoxe a miña intención non foi outra que a de explicarlles a vostedes e ao
conxunto da sociedade galega a realidade tal e como é, como sempre o fixen e o
seguirei a facer.
Sen maquillaxes nin medias tintas.
Coas ameazas e as oportunidades que temos no horizonte.

Reitero, por iso, a miña plena consciencia de que afrontamos unhas semanas e uns
meses moi duros, nos que se volverá poñer a proba a resistencia da nosa economía,
da nosa sociedade e das nosas institucións democráticas.
Esta situación esixe que todos deamos o mellor de nós mesmos.
E asegúrolles que pola Xunta, polo seu presidente e pola maioría parlamentaria que o
sustenta non vai quedar.

Nestes momentos nos que todo son incertezas, e nos que moitos cidadáns se senten
(con razón) defraudados por algunha política e algúns políticos podo dicirlles que:
Non temos máis compromiso que acertar.
Non temos máis compromiso que protexer Galicia, o noso sistema sanitario público e
o noso tecido produtivo.
E non temos máis compromiso que conseguir que as medidas de hoxe se traduzan en
boas noticias mañá.

Máis nada, moitas grazas.
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