
Discurso Ana Pontón, portavoz parlamentaria do BNG
Sesión de investidura, 10 de novembro 2016

Señoras e señores Deputados
Señor candidato á Presidencia da Xunta

Para min é unha honra e unha responsabilidade a confianza que nos deron galegos e
galegas para ser a súa voz neste Parlamento. Sei ben que son tempos de incertezas,
nos que miles de persoas  miran con preocupación o presente e o futuro. 

Precisamente, é en momentos como estes, cando a democracia real e a política son
máis necesarias que nunca.  A política de verdade, con maiúsculas. A política que fuxe
de curtoprazismo e de oportunismos. A  que defende ideas e principios e sabe poñer
por diante os intereses do país. 

Aquí estamos representadas voces e ideas diferentes, mais cada quen, desde o seu
ámbito e a súa responsabilidade podemos aportar o noso grao de area. Sempre nos
atoparán nos acordos que sirvan para defender Galiza, para blindar os dereitos e para
que realmente deixemos atrás unha crise que tanta dor e tanta inxustiza ten creado.

Estamos nun momento clave no que toca repensar Galiza como proxecto e enfocar o
futuro  con  luces  largas.  Toca  repensar  e  definir,  colectivamente,  un  novo  modelo
produtivo,  social  e  cultural  dun  país  no  que  temos todo  por  gañar.  Confiamos  no
potencial de Galiza e temos ideas e propostas para apostar por un país con igualdade,
prosperidade, moderno e orgullos do que somos e do que queremos ser. 

Dificilmente se pode chegar a un acordo con que non ve esta necesidade. Sr Feijóo,
vostede pide unión, pero leva oito anos dividindo. Pide acordos, pero sempre acaba
traizoando a Galiza, sempre acaba antepoñendo os seus intereses e os do seu partido
por riba do interese xeral das galegas e dos galegos.

Pola contra,  no BNG non esquecemos que estamos aquí  grazas á xente que nos
votou.  E ese xente sabe que non imos traizoar a súa confianza.  Permítanme que
desde aquí  exprese o meu agradecemento a todas e cada unha das persoas que
votaron BNG. Sabemos do caudal de  ilusión e esperanza que nos acompaña. Mais
tamén  quero  darlle  as  grazas,  a  todas  aquelas  que  votando  outras  opcións,  nos
trasladaron que a única alegría da noite electoral foi o resultado do BNG.

Porque señorías, hai moitas persoas, que con independencia do que voten, comparten
a utilidade do BNG para Galiza. 

E a todas esas persoas que hoxe senten que nada teñen que festexar, quero dicirlles
que non se sintan derrotadas nin vencidas, que aquí estamos, coa man tendida,  para
construírmos  xuntos  a  Galiza  onde  a  xente  teña  motivos  para  sorrir  e  ollar  con
esperanza o presente e o futuro.
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Neste importante debate, quero facer un recoñecemento público ás mulleres e á loita
pola igualdade. Grazas a todas as mulleres que desafiaron e desafían as normas que
sustentan a discriminación e o patriarcado. 

Grazas ás mulleres como Rosa Parks, por negarse a ir no asento de atrás por ser
negra. A xustiza non sempre colle na lei. 

Grazas a Rosalía de Castro, por ter a valentía de publicar en galego cando estaba
proscrito, e pola ousadía de facelo sendo muller nun tempo no que como ela dicía “non
lles estaba permitido ás mulleres escribir o que senten e o que saben”. 

Grazas ás mulleres anónimas, as loitadoras do cotiá, como miña avoa Carme. Unha
muller  de  aldea,  que  non  sabía  da  existencia  de  Simone  de  Beauvoir,  mais  que
denunciaba a desigualdade. Coa súa dignidade de labrega ensinounos ás súas netas
a mirar as estrelas e a ser un pouco máis libres. 

A todas elas quero darlles as grazas nun día no que por primeira vez é a primeira vez
que se escoita a voz dunha muller nun debate de investidura na cámara galega. Un
feito que non é un logro, sinala unha discriminación; é unha evidencia máis dos chans
pegañentos, dos teitos de cristal, e das barreiras que seguen existindo.  

Mais tamén é un orgullo que sexa o nacionalismo, o BNG, quen rompe tabús. Damos
un paso adiante para feminizar con feitos a política. Estamos cansas das palabras e
das  promesas  que  non  se  acompañan  con  realidades.  Queremos   igualdade  e
querémola xa!

Afrontamos este debate de investidura cunha premisa moi clara: Imos facer un control
estrito e rigoroso do  goberno e defenderemos  iniciativas en positivo para que Galiza
avance e se modernice, e para blindar dereitos nacionais e sociais.

Sr  Feijóo,  sería  sinxelo  describilo  a  vostede,  e  descualificar  ao  seu  goberno,
simplemente ensinándolle o álbum de fotos dos seus amigos.  Podería lembrarlle as
súa amizades co narcotraficante Marcial Dorado; ou a súa relación inexplicada con
Patxi Lucas,  o conseguidor  na fraude dos cursos de formación para persoas con
discapacidade.  Mais non o farei. A nosa prioridade é darlle voz ás persoas que nos
votaron e dar alternativas aos graves problemas de Galiza.

Por iso, Sr Feijóo, nunca vou recorrer ao insulto nin a descualificación persoal, agardo
que vostede faga o mesmo. Agardo que non asfixie a democracia durante catro anos
máis, deixe funcionar ao Parlamento que representa a xente deste país e empece a
respectar a oposición.
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Porque o problema da democracia non son ás manifestacións,  como dixo antonte.
Vostede   mesmo  ten  participado  nalgunha...  Quere  que  lle  lembre  o  asalto  ao
Parlamento dos alcaldes do PP?

O problema da democracia é cando goberna contra o pobo e ao ditado do IBEX-35. O
problema da democracia é que cando se recentraliza o poder político e económico e
se vai contra os intereses do pobo galego. 

Exhibir como un trofeo a súa maioría non lle dá máis razón. Dálle capacidade para
gobernar, mais as súas maiorías non traen a felicidade.

Os seus oito  anos de maiorías absolutas non cambiaron a vida de Lola,  30 anos.
Érguese ás seis da maña para traballar dez horas por menos de 700 euros ao mes.
Vostede cree que sería capaz de vivir con 700 euros ao mes?

A súa maioría non serviu para frear a desesperación de Manuel. A piques de cumprir
50. Leva 5 anos en paro. Deixou de mirar os anuncios do xornal, nunca dá o perfil.
Seguramente Sr Feijóo vostede tamén deixaría de mirar os anuncios do xornal.

A súa maioría non lle vale para nada a Rosa. Escoite con atención. Rosa ten unha
pensión de xubilación de 632 euros mensuais,   é dependente total,  con alzheimer
desde fai dez anos. Hai unhas días comunicáronlle á súa filla que ten cancro. Con 632
euros  de  pensión  ten  que  pagar  460  euros  de  contribución  pola  sua  casa  ,  luz,
teléfono, agua, saneamento, medicinas, comer, e unha coidadora as 24 horas do día
porque non pode facer nada. Ten recoñecida a dependencia fai oito anos e aínda non
lle deron un peso. 

 Sr Feijóo, despois de todo isto, vostede votaríase a si mesmo?

Pode mirar aos ollos a Lola, a Manuel ou Rosa e dicirlles que vai cambiar isto?  Vai
ofrecerlles algo diferente ao dos últimos oito anos? 

É evidente que non. Vostede é un presidente á fuga. Presentouse para marchar. E isto
vai condicionar as súas prioridades e vai condicionar o seu goberno. 

Pero o que me parece máis relevante é que vostede non asume ningún erro nin está
disposto a cambiar nada. É vostede tan  inmobilista como Rajoy.

As promesas que  fixo o martes son, no esencial, as mesmas que hai catro anos, son
as mesmas que hai oito! Estes debates empezan a parecer o día da marmota!

Que vai deixar atrás o paro

Un pacto polo rural

Que Galiza vai apoiar aos emprendedores con medidas nunca vistas
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Que vai reter aos investigadores galegos mellor formados

Blindaxe dos servizos públicos

Bla, bla, bla, bla....

Señor Feijóo, hai que recoñecer que é  un bo propagandista, pero a propaganda non
da de comer, nin resolve os problemas deste país.

Teño aquí o Diario de Sesións de hai 4 anos. 

Vostede dicía literalmente:

“Galiza está en mellores condicións para saír da crise”

Como pode dicir  que  Galiza  está mellor  cando medra o número de persoas con
dificultades  para   chegar  a  fin  de  mes,  cando  no  último  ano  medrou  nun  20% a
pobreza ou emigra máis xente?

A crúa realidade é que non saímos do pozo. E vou dicirlle máis, non superaremos a
crise senón hai  cambios estruturais.   Galiza ten que poder decidir  sobre aspectos
clave  da economía  para  poder  avanzar.  Pero  o  seu  inmobilismo é  un  lastre  para
progresar  e  modernizar  o  país.  En  pleno  2016  precisamos  algo  máis  que  un
autonomismo fosilizado, que un traxe feito á moda dos oitenta.

Desde o BNG levamos oito anos dicíndolle que para avanzar necesítanse cambios de
fondo, confianza en Galiza e ambición de país.

 Permítame poñerlle algúns exemplos clave:

1.  Cambiar  o  modelo  de  financiamento. Sr  Feijóo  cada  vez  que  hai  debate  de
investidura  volver  prometer  un  cambio  de  modelo,  levamos  8  anos  perdendo
posicións. Necesitamos máis cartos para financiar os servizos públicos e impulsar o
emprego. Necesitamos eses máis de 3.000 millóns de euros que cada ano o estado
recada en Galiza pero que non retornan.  Pero vostede, inexplicablemente, renuncia a
ter  autonomía fiscal  plena,  renuncia a unha facenda galega e  prefire  que o señor
Montoro siga tendo a chave dos cartos das galegas e dos galegos.

2.  Dixémoslle  que  era  fundamental  ter  unha  estratexia  para recuperar  o  poder
financeiro roubado coa liquidación das caixas de aforro. Mais vostede foi cómplice
deste espolio de 9.000 millóns de euros. Propoñemos unha Banca Pública Galega. 

3. Apostamos desde o BNG por ter o control da enerxía eléctrica que producimos sen
ningún beneficio para o país. Vostede tampouco quixo unha tarifa eléctrica galega.

4



Discurso Ana Pontón, portavoz parlamentaria do BNG
Sesión de investidura, 10 de novembro 2016

4.  Ou finalmente,  levamos  oito  anos  dicíndolle  que  é  imprescindible  unha  aposta
estratéxica polas políticas de i+D+i,  porque apostar  pola  ciencia  é  apostar  polo
liderado.

En todos eses eidos, señor candidato á Presidencia, vostede nunca militou en Galiza,
sempre foi militante dos intereses do seu partido. Non defendeu os intereses de Galiza
nin alzou a voz para evitar que sexamos convidados de pedra en temas vitais para o
noso futuro. Somos cautivos de decisións que se toman a centos de quilómetros.

Por  iso,  desde  o  BNG  dicimos  como  claridade:  temos  que  superar  un  estatuto
autoanémico, asumir o dereito a decidir con normalidade e mirar o futuro con ambición
de país.  Necesitamos un novo status  para Galiza  que nos dea instrumentos  para
enfrontar os retos que temos:

 que nos recoñeza como o que somos: Unha nación, 

 que nos permita decidir sobre os aspectos claves da economía galega, 

 ter unha facenda galega para recadar os nosos impostos, 

 fixar unha carta avanzada de dereitos socias e blindar os servizos públicos e o

benestar das persoas. 

Estas  medidas  son  medidas  atrevidas  e  valentes  e  terían  provocado  que  Galiza
estivera en mellores condicións de saír da crise. Perdemos a oportunidade de dar un
xiro produtivo. Vostede puido facelo pero non tivo a valentía necesaria.  

Non foi así noutros lugares. Falemos por exemplo do que está pasando coas enerxías
renovábeis. Un debate clave para enfrontar o grave problema ambiental do cambio
climático.  

Mentres  moitos  países  abandonaron  un  modelo  baseado  na  produción  enerxética
tradicional,  que  pasou  en  Galiza  e  no  Estado  co  PP?  Que  paralizou  o
desenvolvemento eólico,  eliminaron as primas ás renovábeis e impuxeron medidas
disparatadas como un imposto ao sol.  

E mentes, a nivel mundial, as enerxías verdes duplicáronse. No último ano a enerxía
renovábel medrou nun 23,5% en Alemaña  ou un 21 % en China. É dicir, mentres
outros países están situados na vangarda e constrúen o futuro, na Galiza imos na
dirección contraria. 

A quen beneficia isto? A Endesa, a Iberdola e Gas Natural que seguen mantendo o
seu  oligopolio  e  beneficios  indecentes.  Sr.  Feijóo,  está  claro,  vostede  antepón  as
portas  xiratorias  que  garanten  retiros  dourados  á  defender  que  a  enerxía  é  dos
galegos e das galegas e que é preciso un cambio de modelo. 
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É evidente que outros foron valentes e vostede covarde. 

Permítame un  exemplo.  Agora  mesmo vostede  ten  que  decidir  sobre  o  futuro  de
moitas familias da Costa da Morte, que están pendente da súa decisión sobre a venta
das minicentrais do río Xallas. Vai antepoñer os intereses especulativos de Villar Mir
ou os intereses das familias deste país? Convénzanos Sr. Feijóo de que vostede é
militante de Galiza.

Falemos agora de sectores produtivos. 
Volveu  prometernos  o  mesmo  paraíso  imperfecto  que  hai  catro  anos.  Ve  como
estamos no día da marmota!
Voulle refrescar a memoria!
Hai 4 anos prometeunos aquí mesmo:

 Fondo para o crecemento, investimentos en reformas estruturais para o lácteo

e o forestal ou priorizando a innovación.
 Programa de captación de talento.

 Reter os investigadores mellor formados

 Atraer a investigadores de fóra en áreas estratéxicas

 Petróleos Mexicanos ía instalarse en Punta Langosteira estabelecendo a súa

base loxística en Europa.
 A frota petroleira mexicana ía renovarse en Galiza.

 Triplicar a superficie industrial

 Promover  a  ordenación  forestal  reducindo  os  lumes  e  ampliando  a  base

territorial das explotacións
 Plan de industrialización do rural galego

 Novas vías de negocio para as industrias auxiliares do sector da automoción

 O maior concurso eólico da historia....

Sr. Feijóo estas son as súas promesas. 

4 anos despois non lle dá apuro ver que a súa palabra non vale nada?

O paraíso que promete non se conquista cos prezos do leite máis máis baixos do
Estado.  O paraíso tampouco chega para a xente que vive do mar, que teñen as nosas
rías sen sanear e ven como, ano a ano, as cotas de pesca sempre son insuficientes. O
paraíso  tampouco  está  no  naval,  onde  desapareceron  máis  de  4.000  postos  de
traballo. Ou no sector da automoción, que viu como máis de trinta empresas auxiliares
se deslocalizaron a Portugal, cunha perda de 3.000 empregos.
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É preciso un novo modelo de desenvolvemento sustentábel, que aposte polo emprego
digno e igualitario,  que teña nos sectores básicos e na investigación e na innovación a
súa columna vertebral.

 Vostede puido duplicar o orzamento dedicado á I+D+i. Non o fixo.

 Vostede puido facer da innovación  a garantía de futuro do sector alimentario,

forestal, ou na transformación da pedra e madeira. Non o fixo.

 Vostede  puido  fortalecer  a  innovación  en  sectores  maduros  e  estratéxicos,

como a automoción, o téxtil, e o naval, e combater a deslocalización. Non o
fixo.

 Vostede  puido  apostar  por  sectores  incipientes,  como  pola  biotecnoloxía,

robótica,  tecnoloxias ómicas e as tecnoloxías da saúde. Non o fixo.

 Vostede puido apostar por defender o naval galego. Non o fixo.

 Vostede puido apostar por prezos xustos un Grupo Lácteo Galego. Non o fixo.

Sr  Feijóo,  nalgún  momento  ao  longo  destas  dúas  lexislaturas  tivo  vostede  algún
proxecto serio e solvente para Galiza?

Levamos 8 anos perdidos nestes ámbitos, moito me temo que ao final serán 12. 

Corrupción

Dicíalle  ao  principio  da  miña  intervención  que  as  maiorías  do  PP  non  traen  a
felicidade. Tampouco branquean a corrupción. 

O seu compromiso contra a corrupción está no mesmo nivel que o do seu partido. 

Un compromiso que se pode medir no feito de que teñen no PP un Código de Boas
Prácticas, apadriñado por Ana Mato.  Visto en perspectiva parece un chiste digno de
Gila.

Voulle ler unha cita dunha persoa que fala sobre os principios na política que penso
que lle vai interesar.
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Fin de la cita, que diría o señor  Rajoy, a quen pertencen estas palabras.

Señor Feijóo, vostedes que presentan códigos falando de exemplaridade, de ir máis
alá das previsións da lei,  de verdade cree que é compatíbel este código ético con
manter  a  Baltar  como  presidente  do  PP  de  Ourense  e  como  presidente  da
Deputación?

De  verdade  o  sentido  da  exemplaridade  que  vostede  defende  e  compatible  coa
habitación 505 do Hotel Francisco II de Ourense e con ofrecer empregos públicos a
cambio de sexo?

Xa sei que lle incomoda a verdade. Ten vostede unha relación difícil  con ela. Mais
aquí,   Sr.  Feijóo,  non  pode  censurar  as  nosas  palabras,  nin  ocultarnos,  como fai
vostede coa oposición na TVG.

Por certo, Lémbrolle que vostede comprometera un director de consenso na  CRTVG.
Hai unha lei que di que o ten que nomear o Parlamento. Hoxe segue sendo director o
que vostede nomeou a dedo hai 8 anos.  Por que vostede está por riba da lei  Sr.
Feijóo?

Pero  hai  corrupción  en  A.  A  corrupción  que  esconde  detrás  das  mentiras,  da
manipulación e no BOE e no DOG.

Aí  está a corrupción dunha prórroga inmoral  a Ence,  para que siga contaminando
durante 60 anos máis a ría de Pontevedra e fomentando o monocultivo de eucalipto.
Vostede prometeu quitar Ence da ría en 2009, e agora defende a capa e espada que
siga contaminando a ría e afectando á saúde das persoas.

A corrupción tamén está na falta de investigación do accidente de Angrois.  Temos
dereito á verdade. Está disposto a colaborar coas vítimas ou vai seguir sendo cómplice
e parte dunha das grandes mentiras de Estado? 

A corrupción tamén está nos rescates á banca e ás construtoras .  Neste país hai
sentenzas que condenan a mais de tres anos de cárcere a persoas por roubar comida
e os causantes do desfalco das caixas e dun desfalco de miles de millóns de euros
públicos, seguen en liberdade paseándose como señores!
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E isto pasou na Galiza coa súa complicidade. Vostede hai catro anos comprometera
unha investigación. E si, constituíse unha comisión. Pero foi unha comisión a que non
se lle deixou investigar nin concluír. Que ten que ocultar señor Feijóo? Imos ter outra
comisión de investigación amordazada, atada de pes e mans?

Pero podemos falar doutra estafa legal: a da AP-9. 

Vostede comprometeuse hai 8 anos, a acadar a transferencia da AP-9 e da AP-53. O
resultado: peaxes máis altas e veto por parte do PP ao debate dunha lei aprobada
neste Parlamento. Xa vemos señor Feijóo cal é o seu peso en Madrid. Peso pluma!

Estamos nun momento no hai que ir máis alá. 

O  goberno  de  Rajoy  ten  previsto  destinar  8.000  millóns  de  euros  a  rescatar  as
ruinosas autoestradas madrileñas propiedade de Bankia e das construtoras amigas do
seu partido.  Nós propoñemos un grande acordo de país.  Defendamos que non se
destine nin un só euro público a tapar á banca e ás construtoras que gastaron por riba
das súas posibilidades e reclamemos que eses cartos se destinen para rescatar aos
galegos e galegas das peaxes da AP-9, que son un saqueo. Poña día e hora e alí
estaremos. O BNG non vai plantar a Galiza. Vostede como militante de Galiza espero
que tampouco.

Vostede buscando o titular fácil  falounos de  demografía,  igual que hai catro anos.
Pero os seus plans e o seu modelo agudiza este problema. Na súa última lexislatura,
60.000  galegas  e  galegos  menos!  O  INE  estima  que  Galiza  perderá  230.000
habitantes.  Esta  cifra  significa  a metade da poboación que perderá todo o  estado
español xunto.

O problema é complexo,  pero  fai  falta  algo máis  que as súas caixas  finlandesas.
Trátase de ter emprego digno e non salarios de miseria , trátase de que haxa medidas
para  conciliar  e  igualdade  real.  É  fundamental  que  a  xente  non  emigre.  Vostede
minimiza o problema da emigración en Galiza e así é imposíbel.  Facilitemos a volta da
mocidade, ese si é un antídoto contra o envellecemento. Aquí lle fago unha proposta
de país: Plan Retorna, destinemos o 1% do orzamento de 2017 a facilitar o regreso da
xente moza.

Falemos agora de dereitos, liberdades e servizos públicos.

Aquí  vostedes  crearon  a  tormenta  perfecta.  Reformas  laborais  que  precarizan  o
traballo,  leis mordazas para frear a protesta social,  recortes de servizos públicos e
privatizacións  que  poñen  en  risco a  saúde  e  a  vida  das  persoas  ou  leis  como a
LOMCE, que son un paso atrás e camiñan cara un modelo regresivo, antigalego e
elitista.
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A escusa  que  vostedes  puxeron  para  xustificar  estes  recortes  foi  a  crise.  Se  nos
acollemos ao seu argumento, unha vez superada a crise non hai razón para manter os
recortes.

Lémbrolle a súa promesa. Hai catro anos comprometeuse a deixar atrás a crise en
2015. Se non hai crise, por que hai recortes?

Poña en marcha un Plan de rescate do servizos públicos, a empezar polo Hospital de
Vigo,  repoña  as  médicas  e  os  profesores  recortados,  aposte  pola  loita  contra  a
pobreza cunha Renda de Integración Social, elimine os repagos nos medicamentos e
dote dos cartas necesarios a aplicación da Lei da dependencia.

Aposte  con  orgullo  polos  nosos  creadores  e  creadoras.  Deixe  de  dilapidar  máis
recursos públicos no soño de Manuel Fraga, nesa CdC que é un saco sen fondo.
Temos talento no país, o noso teatro, literatura, artes plásticas, audiovisuais demostran
cada día o potencial que temos. Apoie o talento e recupere a Consellaría de Cultura.

Señor Feijóo debe vostede iniciar unha nova etapa no sistema educativo, non xogue
coa educación dos nosos nenos e nenas. Debe  promover un grande acordo para
deixar  atrás  a  LOMCE,  as  reválidas  e  os  recortes.  Pense  que  de  pouco  serven
ordenadores nas aulas, senón hai profesores.

Queremos un sistema educativo que sexa igualitario, onde a filla dunha labrega coma
min,  teña  as  mesmas  oportunidades  de  acudir  á  universidade  que  a  filla  dun
empresario como Amancio Ortega.  Deixe de recortar  recursos ao ensino público e
entregarllos ao privado.

Necesitamos un ensino que sexa co-educativo, só así daremos pasos reais cara unha
sociedade igualitaria, libre de machismo. Isto non é compatíbel con manter escolas
que segregan ao alumnado en función do seu sexo. Sr Feijóo remate co apoio a este
apartheid.

Señorías, como imos enfrontar a violencia contra as mulleres se hai institucións que
financian  a  desigualdade?  Como  imos  rematar  co  terrorismo  machista  senón  se
considera  un  problema  de  Estado?  O  martes  vostede  tivo  tempo  ilimitado  e  nin
sequera un minuto para falar dun asunto de tanta gravidade, e cero propostas. 55
mulleres foron asasinadas na Galiza do que vai de século, as denuncias superan con
creces as 50.000.

Todo o que se fixo era necesario, pero é insuficiente. Tendemos a man para que haxa
na Galiza un grande Pacto contra a violencia de xénero.  Pero os pactos precisan
medidas  reais  e  recursos  para  ser  útiles.  Podemos  darnos  a  man,  de  vostede
depende.

Quero  pedirlle  menos  plans  fantasmas  e  máis  compromiso  real  cos  dereitos  das
mulleres.  Asuma  o  compromiso  de  que  calquera  muller  que  decida  ou  teña  que

10



Discurso Ana Pontón, portavoz parlamentaria do BNG
Sesión de investidura, 10 de novembro 2016

realizar un aborto o  fará nas mellores condicións na sanidade pública galega  e non
en clínicas privadas a 500 Km de distancia. 

Permítanme que lles fale dun caso real. 

Paula con 33 anos foi  obrigada a recorrer  500 km no seu propio coche porque a
sanidade galega negouse a practicarlle un aborto euxenésico. Froito desta neglixencia
perdeu o útero e a posibilidade de ser nai.   Desculparse é necesario, agradecese.
Pero  podería  explicarnos  a  todas  e  todos  nós,  pero  sobre  todo  a  Paula,  como é
compatíbel pedir desculpas e non acatar a sentenza que condena ao Sergas? Ten
oportunidade de facelo na súa reposta.

O compromiso ca igualdade non se mide en palabras, senón en feitos. Do mesmo
xeito que o compromiso co idioma galego non se mide en declaracións de amor. A
nosa lingua é o que máis nos une a todas as galegas e galegos. É unha herdanza que
temos que coidar e transmitir ás xeracións que veñen despois de nós. O galego é útil
porque é  a  nosa lingua.  Pero  tamén nos facilita  a aprendizaxe doutros  idiomas e
comunícanos co mundo da lusofonía. Aínda que non fóra así, sería igualmente útil.
Que  lle  pregunten  se  non  aos  daneses  se  renegan  do  danés  por  só  falarse  en
Dinamarca. 

Vostede sabe señor  Feijóo,  que a  única  lingua que está  en perigo na Galiza  é  o
galego.  Que  as  únicas  persoas  discriminadas  polo  uso  dunha  lingua  son  as
galegofalantes.  Ten  vostede  a  oportunidade  de  rectificar  o  seu  erro  de  atacar  ao
galego por un miserento puñado de votos. Abra unha nova etapa para a lingua galega
de respecto e de normalidade. 

Déalle o mesmo apoio e status legal que ten o castelán. Poña en marcha un novo
decreto no ensino que cumpra o que acordaramos en 2004, que garanta que os nenos
e as nenas dominen a nosa lingua para ter a liberdade de decidir se queren ou non
usala.  Nunca  foi  capaz  de  explicar  por  que  para  aprender  inglés  debemos  de
abandonar o galego. 

Sr Feijoo, rectificar é de sabios, non lle roube aos nosos nenos e nenas o dereito a
xogar, soñar e amar en galego.

Outros ámbitos

Avancemos tamén noutros ámbitos: xustiza, administración pública, medios públicos,
tecnoloxía.... hai un mundo onde traballar en positivo pola lingua. Sabe señor Feijóo
que  garantindo  atención  telefónica  en  galego  se  poderían  crear  2.000  postos  de
traballo? Sabe que as mais de cen persoas que quere despedir  Extell  na Coruña
manterían o seu emprego con atención telefónica en galego?

Ten de novo outra oportunidade de convencernos de que vostede milita co galego e
con Galiza.
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Remato.

Sr feijóo, eu non quero que a vida das galegas e dos galegos se converta no día da
marmota. 

Vostede conseguiu maioría, ben  sei. Pero as súas maiorías nin trouxeron a felicidade,
nin nos rouban un só ápice das ganas e da ilusión por cambiar as cousas. 

Dígollo con toda humildade, pero con toda franqueza: a súa maioría non vai impedir
que sigamos defendendo que Galiza é un pobo que ten dereito a gobernarse e que se
o fixeramos teríamos máis opcións de avanzar e prosperar. A súa maioría non nos
impide soñar cun cambio que deixe atrás este réxime corrupto e superar o nafrauxio
dunha  fallida  transición.  A miña  xeración  ten  dereito  a  cuestionar  un  pacto  que
consolidou a  monarquía,  a  OTAN,  o  militarismo,  os  privilexios  da igrexa,  esta  UE
antidemocrática e neoliberal. 

Somos  inconformistas  e  rebelámonos  a  deixar  en herdanza  un  país  precario,  con
emigración, uns servizos públicos privatizados e sen identidade. A súa maioría nin nos
dá medo nin nos asusta, danos máis azos para loitar cada día por esa Galiza Ceive,
nun mundo de iguais en paz.
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