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Presentación 

Esta nova achega do Informe sobre a Acción 

Exterior de Galicia que pretende acompañar al-

gúns dos feitos ou tendencias mais sobresaíntes 

acontecidos en Galicia en 2013 neste ámbito, 

é un convite necesario para a reflexión sobre o 

desleixo que vive esta política pública no noso 

país, vítima dun desdobramento que nos leva a 

estar no mundo como moito a medias cos reco-

rrentes argumentos da eficiencia e o aforro de 

recursos. Pero tamén é un apelo para conformar 

unha alianza plural e construtiva desde a propia 

sociedade, capaz de prover a enerxía, a altura 

de miras e o dinamismo político que Galicia 

precisa no ámbito da acción exterior e do que, 

á vista da súa orientación e acción, carecen as 

autoridades. 

Pero, temos unha sociedade suficientemen-

te comprometida coa importancia da acción 

exterior? Hai proxectos de persoas, de empre-

sas, de entidades e outros actores diversos que 

seguen a pular nese ámbito conscientes de que 

nel é que se xogan o seu futuro e que sosteñen 

e impulsan as esperanzas colectivas doutra 

forma de facer. E faise así a sabendas ou non 

de que na dirección do público non hai ninguén 

que non só se conforme con ir diante senón 

disposto a coller o temón, a non ser para actuar 

como valedor dun selecto grupo de grandes 

empresas, moi afastado dunha aposta real pola 

internacionalización do noso tecido produtivo 

por mais que aquelas sexan importantes. E sen 

contrariar, claro está, o neocentralismo en boga 

que ten na acción exterior un dos seus signos 

mais visibles. 

Se a Galicia que queremos ver no mundo é 

mais ca iso, é hora de que a sociedade demostre 

a súa capacidade para trenzar estratexias pro-

pias, cunha cultura de acción capaz de trans-

cender as estratexias individuais para avanzar 

na conformación de plataformas con ideas 

construtivas que superen as eivas do público 

para salientar as potencialidades do colectivo. 

É posible estarmos no mundo prestando aten-

ción ao desenvolvemento dos nosos intereses 

económicos inmediatos e tamén desenvolvendo 

outros ámbitos da nosa identidade en diversos 

planos. Que isto é posible non ofrece dúbida, 

pero non sabemos ata onde a nosa sociedade 

pode ter interiorizada unha confianza e concien-

cia de seu para instar outro rumbo, coherente 

co que somos e co que podemos achegar ao 

acervo universal, na nosa acción exterior.
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Xoán López Facal

O perfil comercial de Galicia

No seu último Informe anual, 2012-2013, o 

Banco Mundial formula una meta esixente mais 

posíbel: poñer fin á pobreza extrema reducindo 

o número de persoas que sobreviven por debai-

xo de 1,25 euros diarios até o 3% da poboación 

mundial antes de finalizar o 2030, e comple-

mentariamente propón promover o incremento 

dos ingresos do 40% da poboación máis des-

favorecida dos países en desenvolvemento. 

A dobre meta debería chegar a converterse 

en obxectivo recoñecido por parte da opinión 

pública e as institucións dos países desenvolvi-

dos. Sabemos que non vai ser así. Tal hipótese 

pertence ao ceo das boas intencións, sempre 

aprazadas. Somos ben conscientes de que a 

axenda dos países desenvolvidos carece de 

espazo para os grandes proxectos humanitarios, 

afogada como se acha polo impacto destrutivo 

da crise desencadeada no 2008. O colapso fiscal 

e financeiro, resolto en desemprego masivo e 

a contracción económica, impide visualizar a 

inhumana paisaxe da miseria crónica e destru-

ción do medio que son os auténticos desafíos 

que a humanidade enfronta. O craso econo-

micismo imperante relega os programas hu-

manitarios, como sabemos por experiencia, ao 

cándido recanto das boas intencións e á vacua 

retórica dos foros internacionais.

O inevitábel pesimismo crítico con que nos 

vemos obrigados a cualificar a insolidariedade 

internacional imperante non pode facernos es-

quecer que, non obstante, nos últimos 25 anos 

(1990-2013) a proporción de seres humanos en 

situación de pobreza extrema se reduciu á me-

tade a pesar de viviren aínda 1000 millóns de 

persoas en situación de indixencia extrema. A 

proclamación humanitaria formulada no último 

Informe do BM é, en todo caso, a única pers-

pectiva aceptábel para calquera conciencia cívi-

ca crítica e informada. Baixo tal punto de vista, 

os severos problemas cotiás que asedian a nosa 

sociedade e a incerteza aberta sobre o futuro 

inmediato adoptan a súa auténtica dimensión.

O severo programa de devaluación interna 

imposto a España polo triunvirato da Comisión 

europea, o banco central europeo e o Fondo 

Monetario Internacional sumiu o país nunha 

dolorosa recesión que ten no desemprego 

masivo a súa manifestación  mais amarga. Dos 

100.000 millóns de euros concedidos a España 

pola Comisión Europea en representación dos 

17 países do eurogrupo que comparten o euro, 

en xullo de 2012, para reestruturar as Caixas de 

Aforros, o Estado optou por dispor de 41.300, 

canalizados a través do FROB. O tipo de xuro 

pactado foi de 0,5% e o prazo de devolución 

de 15 anos. Bruxelas exercita desde o mesmo 

momento da concesión un severo procede-

mento de inspección e intervención branda, 

mais imperativa, presidida polo imperativo de 

recuperar o préstamo concedido. O incómodo 

procedemento de tutela e discreta interven-

ción detrae competencias de facto ao goberno 

español en materia orzamentaria en detrimento 

das políticas sociais e da promoción do consu-

mo e o emprego. O crédito interno parece ter 

entrado entretanto nun proceso de hibernación 

que compromete a viabilidade de moitas em-

presas e está obrigando a abandonar a activida-

de produtiva a un importante número destas. 

Rematado o ano 2013 distan de aparecer signos 

claros de recuperación mentres as políticas 
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reactivadoras fican excluídas de consideración 

por parte das instancias económicas europeas 

no seu papel de representantes dos países 

acredores. O proxecto europeo languidece por 

tempo indefinido ante as razóns da disciplina 

orzamentaria, a devaluación interna e a crecen-

te desprotección social.

O preámbulo precedente pretende contex-

tualizar un dos escasos signos positivos emi-

tidos pola economía galega e española como 

é o da recuperación do saldo de balanza de 

pagamentos e, dentro desta e de maneira moi 

particular, do saldo comercial: a diferenza entre 

o valor das importacións e das exportacións. 

A brusca e persistente contracción da deman-

da interna obrigou ás empresas a procuraren 

mercados externos a través dunha vigorosa 

ofensiva de presenza nos mercados exteriores 

e de unha política de prezos moderados facili-

tada pola redución xeneralizada de salarios e a 

contracción das plantillas propiciada pola nova 

normativa laboral. A contracción económica 

deprime a demanda de importacións coadxu-

vando á mellora do saldo.

O dilema que as empresas tentan conxugar 

na actualidade é o da promover as súas ven-

das no exterior evitando ao mesmo tempo as 

dificultades derivadas do bloqueo do crédito 

bancario e a contracción da demanda interna.
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Comercio exterior galego: evolución
Exportacións mundo Importacións mundo

Exportacións zona euro Importacións zona euro

A reacción da economía galega perante o 

impacto da crise é patente. O saldo comercial 

experimentou unha notábel mellora, que, non 

obstante, parece estar afrouxando a partir de 

2011. Asi e todo, 2012 cerrou con un superávit 

comercial superior aos 1.650 millóns de euros.

Para unha mellor comprensión do com-

portamento comercial da economía galega é 

importante non perder de vista que o 60% ou 

70% das nosas vendas externas teñen por des-

tino a zona euro como tamén o 40% ou 50% as 

nosas compras. Concretando máis ainda, Fran-

cia e Portugal absorben entre o 40% e o 50% do 

conxunto das nosas exportacións e nos proveen 

do 25 ao 30% das nosas importacións. A UE é 

o noso ámbito comercial, Francia e Portugal os 

nosos socios imprescindíbeis.

Galicia conta cunha confortábel posición 

exportadora dentro de España; somos unha 

comunidade de clara vocación exportadora e 

razoábel superávit comercial. Este facto non 

debe ocultar unha debilidade conxénita da 

posición competitiva galega: o 40 ou 50% das 

exportacións galegas concéntranse en dous seg-

mentos manufactureiros, a confección (Inditex) 

e a automoción (Citroën). Asi, no ano 2012, 

dos 16.700 millóns exportados, 3.200 debíanse 

á confección e 4.000 á automoción. Podería-

mos engadir aínda as exportacións da industria 

naval, tan importante en anos recentes na nosa 

estrutura produtiva e tan deteriorada no mo-

mento actual. En 2012, as exportacións por este 

concepto non chegaron aos 150 millóns.

Galicia é un país aberto ao mundo. A 

globalización da actividade económica, coas 

súas oportunidades (novos mercados) e riscos 

(ameazas competitivas ao noso tecido indus-

trial) é un facto irreversível. Como o é que a 

nosa posición competitiva estea inevitabelmen-

te ligada á cotización do euro frente a outras 
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divisas -o dólar, en definitiva- e desde logo ás 

debilidades e limitacións propias da economía 

española: disponibilidade de crédito e política 

fiscal, especialmente.

As relacións comerciais de Galicia co resto 

do mundo están sometidas a cambios incesan-

tes reflectidos nas sucesivas estatísticas dispoñí-

beis. Basta pensar na variabilidade xeográfica 

das fontes de subministro gaseiro e petroleiro 

que alimentan as factorías de Reganosa e Petro-

liber ou nas bruscas oscilacións experimentadas 

polas exportacións da industria naval galega 

ou os avatares do posicionamento estratéxico 

dos campeóns comerciais de Galicia, Inditex e 

Citroën.

atendendo a estas circunstancias decidi-

mos seleccionar o ano 2010 como representa-

tivo do comportamento comercial de Galicia 

durante os últimos anos. Para evitar a fatiga do 

recurso a cadros complexos e prolixas explica-

ciós, creímos pertinente resumir o estado da 

rede comercial de Galicia nun par de gráficos 

ilustrativos da intensidade dos intercambios co-

merciais en 2010. As ilustracións e os datos que 

lles serven de soporte proceden de unha fonte 

oficial: Datacomex, Ministerio de Economía y 

Competitividad.

A intensidade dos trocos comerciais da 

economía galega en concepto de exportacións 

en 2010 tiña a seguinte configuración:
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A série cromática mostra os círculos 

concéntricos da intensidade relativa da ex-

portación galega nese ano. Con cualificación 

máxima figuran Francia e Portugal, con cualifi-

cación alta italia, e con media Alemaña, todos 

eles países comunitarios. Con cualificación 

baixa figuran un conxunto de países entre os 

que cabe destacar neste ano a noruega, que 

figura circunstancialmente en 2010 polas súas 

importacións da industria naval galega, xunto 

con clientes mais permanentes como Bélxica 

e os Países Baixos, Polonia, Grecia e a Gran 

Bretaña. Entre os países non europeos é moi 

significativa a presenza de Turquía, Marrocos 

e Alxeria na área mediterránea e do Brasil e 

Estados Unidos en América. Finalmente, mere-

cen, cualificación de mínima o resto dos países. 

Todos eles configuran o ámbito exportador 

galego calificado segundo a súa ponderación 

relativa como mercados de destino da produ-

ción galega. Pode ser útil concluir esta revisión 

da imaxen exportadora de Galicia en 2010 

cifrando a intensidade de absorción do grupo 

de países aludidos neste ano particular.

Exportacións de Galicia segundo a súa intensidade 2010 2011 2012

máxima 47,7 43,0 37,0

alta 7,6 7,5 7,6

media 3,6 4,1 4,7

baixa 23,4 26,0 25,6

mínima 17,7 19,4 25,0

Exportacións, millóns de euros 14.913,2 17.149,9 16.499,2

A imaxe é nítida: a nosa clientela internacional imprescindíbel fala francés e portugués  nunha 

proporción do 37% ao 48%.
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A outra faceta do comercio exterior 

é a dos nosos compradores e áreas de 

aprovisionamento internacional. De novo, Fran-

cia e portugal son os nosos fornecedores indis-

pensábeis, e México (petróleo) viña neste ano 

de 2010 inmediatamente detrás. O grupo dos 

países subministradores de intensidade media 

amplíase non obstante en forma significativa. 

Aos países europeos de referencia (Alemaña, 

Italia, Gran Bretaña, Bélxica e Países Baixos) de-

bemos sumar agora países como Marrocos (un 

parceiro emerxente de indubitábel interese), 

Libia (hidocarburos) e, inevitabelmente, China, 

o xigante imprescindíbel do século que comeza. 

Veñen despois a alxeria e nixeria (hidrocarbu-

ros de novo), Turquía, os países bálticos, a Fede-

ración Rusa, Estados Unidos, Arxentina, xunto 

co xigante indonésico (1.904.569 km², 6.000 

illas habitadas, 237 millóns de habitantes), 

tamén neste caso por causa dos hidrocarburos: 

a sede enerxética das economías avanzadas, 

entre as cales Galicia se conta, é insaciábel.

As áreas económicas que nos fornecen 

mercadorías e manufacturas a un nível alto e 

medio ascenden en importancia en detrimento 

relativo dos nosos socios privilexiados, Francia 

e Portugal. As manufacturas de calidade (países 

comunitarios), o petróleo (México, Libia) e o ir-

resistíbel atractivo dos prezos chineses explican 

a diferencia co padrón exportador.

Importacións de Galicia segundo a intensidade dos fluxos 2010 2011 2012

máxima 30,0 26,9 26,0

alta 5,5 6,8 6,2

media 20,9 22,4 20,9

baixa 25,9 20,9 23,3

mínima 17,7 23,1 23,7

Importacións, millóns de euros 13.710,0 14.355,2 14.848,7

O auténtico desafío que Galicia afronta xógase actualmente no eventual impacto do colapso 

experimentado por importantes segmentos do noso tecido produtivo (construción naval, industria 

conxeladora, degradación do sistema financeiro) e en última instancia na nosa capacidade de reacción 

ante esta situación mediante a adopción de vigorosas políticas de innovación e internacionalización 

e o abandono do fácil expediente de supervivencia baseado na expropiación de dereitos sociais e o 

recorte das remuneracións laborais, únicas que de momento parecen prevalecer.
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Lara Graña e Santiago Lago Peñas  

Fin de ciclo para a empresa 

galega? O caso Pescanova 

O debate sobre a deslocalización é máis 

complexo do que as veces se dá por suposto. 

De feito, as deslocalizacións son coma o coleste-

rol. Hainas malas e hainas boas. Non é o mesmo 

que unha multinacional peche en Galicia unha 

planta produtiva dedicada a actividades indus-

triais xeradoras de alto valor engadido, que 

unha conserveira galega traslade unha parte do 

seu proceso produtivo a Sudamérica ou África, 

por exemplo. No primeiro caso, pérdense bos 

postos de traballo e parte do tecido produtivo 

polo que debemos apostar no futuro. No segun-

do, asegúrase a supervivencia da empresa nos 

esixentes mercados globalizados, garántense 

acordos pesqueiros con outros países ou incre-

méntase cota de mercado neles. É verdade que 

se perden algúns postos de traballo de baixos 

salarios en Galicia. Pero gáñanse outros con 

salarios máis elevados: os que son necesarios 

contratar nas oficinas galegas da empresa para 

xestionar esa expansión empresarial. 

Por suposto, haberá que buscar unha 

solución negociada ao custo social que supón 

o peche desas plantas dedicadas a actividades 

básicas e compensar aos perdedores. Mais non 

nos enganemos: o futuro económico de Galicia 

no medio e longo prazo non está en actividades 

como cocer peixe e coser pantalóns. O seu debe 

ser inventar e comercializar novas conservas; ou 

deseñar e controlar as tendencias no mundo da 

moda. Por iso é tan importante o investimento 

en educación, formación continua, novas tecno-

loxías ou investigación e innovación. En defini-

tiva, existen deslocalizacións claramente nega-

tivas e outras necesarias para a supervivencia 

das empresas galegas, con efectos positivos no 

medio e longo prazo para a economía rexional. 

En sentido inverso, os investimentos 

estranxeiros en Galicia son particularmente 

valiosos cando se trata de apostas por novas 

actividades de alto valor engadido, xeradoras 

de emprego de calidade e altamente cualifi-

cado. Neste senso e por máis que haxa que 

saudar que capital estranxeiro teña adquirido 

empresas en situación problemática coma NGB 

ou Barreras neste ano 2013, é evidente que non 

valen o mesmo.

Co esquema anterior in mente, a expansión 

internacional de pescanova na década pasada 

viámola como algo positivo e ilusionante. ¿Qué 

é o que pasou? en esencia, trabucouse na estra-

texia. O obxectivo era unha tripla expansión, en 

volume de negocio, en actividades (acuicultura) 

e en internacionalización. Unha expansión asu-

mindo incertezas e riscos que desgraciadamen-

te se concretaron, sen fondos propios, baseada 

nunha oferta de créditos que neses anos seme-

llaba non ter límite. Faltou prudencia e sobrou 

temeridade. 

en todo caso, debe quedar claro que o 

problema non estivo na internacionalización en 

si mesma. O problema foi a interacción entre 

investimentos estranxeiros e os outros dous 

factores; é dicir, o risco e o crédito a esgalla. De 

feito, a expansión internacional de pescanova 

vén de moi atrás: tras da aposta exterior inicial 

con José Fernández López e Valentín Paz Andra-

de (1960-1980), produciuse a da consolidación 
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das empresas mixtas entre 1980-1990. Só coas 

expedicións do Sil ou o Galicia se descubriron 

os caladoiros de Namibia ou Arxentina; só coas 

empresas mixtas puido asentar en Lüderitz ou 

Beira; e só coa acuicultura exterior compite no 

mercado dos salmónidos ou o marisco. A com-

pañía xa tiña presenza en Chile desde finais dos 

80 no negocio extractivo, pero investiu 186,1 

millóns en tres anos para construír granxas de 

salmón no sur do país e competir con xigantes 

como Marine Harvest ou Cooke Aquaculture, 

adicados exclusivamente a esta especie. En Por-

tugal, e para rivalizar con Stolt Sea Farm, levan-

tou unha planta acuícola de rodaballo por máis 

de 200 millóns, segundo o informe concursal. 

Para dar lagostino ao mercado mundial, teima 

recorrente de Manuel Fernández de Sousa, 

gastou outros 380 millóns en plantas de lagos-

tino en América Central, un negocio no que 

non tiña experiencia. A día de hoxe, Pesca Chile 

está en liquidación. En concurso están Argeno-

va (Arxentina), Pescanova Brasil e Pescafina (a 

comercializadora do grupo), amais da matriz. 

Acuinova SL foi liquidada e a administración 

concursal, Deloitte, negocia en Mozambique a 

reestruturación da débeda de Pescamar. 

O pago dos xuros, a falta de financiamento 

adicional e a crise endóxena e estrutural de li-

quidez romperon as costuras da débeda en Pes-

canova a finais de 2012. Despois de ter inves-

tido máis de 830 millóns de euros entre 2007 

e 2012, a compañía pasou de rexistrar vendas 

por 1.000 millóns ao ano (2006) a 1.600 mi-

llóns en 2011. Os beneficios máximos foron de 

50,5 millóns de euros; a empresa debía moito, 

gastaba máis e tiña que pagar demasiado aos 

bancos. Mentres houbo financiamento había 

oco baixo a alfombra para ocultar os problemas. 

Mentres o mercado deu por boas as contas, 

os investidores mercaron accións e bonos (con 

tipos de xuro ao nivel dos de Rumasa ou Poco-

yó) para aportar novo capital á compañía. Ata 

que todo estourou en febreiro de 2012 a causa 

dun -daquela- pequeno e puntual problema 

de liquidez. Pescanova, que aseguraba factu-

rar máis de 1.600 millóns de euros, non podía 

devolver 50 dun crédito sindicado. O “puntual” 

atasco de tesourería era unha gran fraude, 

segundo as auditoras, para obter financiamento 

sen fin. A antiga dirección da compañía, co seu 

ex-presidente á fronte, está a ser investigada 

na audiencia nacional polas súas presuntas 

responsabilidades no afundimento da empresa 

mentres esta aínda non aclarou o seu futuro.

Lonxe de aumentar o imperio, o resultado 

desa estratexia ameaza hoxe con afundilo defi-

nitivamente. O valor da compañía, duns 2.000 

millóns, está lonxe de poder satisfacer a toda 

a masa de acredores, pero, ¿será abondo para 

evitar a súa desaparición? polo de agora o resu-

mo da situación é demoledor: o capital galego 

actual non chega ao 9% do accionariado, os 

futuros socios serán bancos e fondos con nula 

vocación de permanencia e non está descartada 

ningunha venda adicional de activos. Galicia só 

ten a sede, polo de agora.
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Enrique Sáez Ponte 

Bancos sen banqueiros

A presente crise económica, da que parece 

que iremos saíndo de vagariño, deixa tras de 

si cambios permanentes. É o caso do sector 

financeiro galego que estrea unha nova xeira: 

aínda ten bancos, pero non ten banqueiros. 

Desde a súa orixe, alá polo século XVIII, a banca 

do país sempre contara cunha nómina activa de 

empresarios, pero isto rematou.

Porén, dentro do sector, a principal enti-

dade, Nova Galicia Banco, é resultado da fusión 

das dúas grandes caixas galegas, que xa non 

contaban con accionistas, con banqueiros. A 

particular natureza mercantil das caixas foi en 

parte responsábel da gravidade coa que recibi-

ron o impacto do estoupido da burbulla inmo-

biliaria. As empresas sen dono deben estar moi 

ben reguladas para non converterse en feudos 

ao servizo do primeiro que chega. Se ademais 

se trata de empresas financeiras, é fácil que, co 

tempo, cheguen a un mal final. Pode haber ban-

ca pública ou pode haber caixas de aforro, pero 

deben estar ben reguladas e supervisadas e 

dirixidas a mercados e fins concretos, o contra-

rio do que pasou en España. 

Entre os principais responsábeis do naufra-

xio do noso sector financeiro está o deseño, pro-

movido desde o goberno galego, de dúas caixas 

de dimensións non moi afastadas, competindo 

polo mesmo espazo. Un deseño que debilitou 

toda a estrutura  xa que as tres grandes entida-

des galegas (as dúas caixas e mais o Pastor) des-

gastáronse desde o ano 2000 nunha inútil loita 

comercial no seu mercado base, para ledicia dos 

seus competidores de fóra, e malgastaron nela 

as reservas supletorias que serían moi necesa-

rias cando estoupou a burbulla inmobiliaria.

O ecosistema de competencia, moi influído 

pola acción da política pública, mais algúns gra-

ves erros de xestión e a chegada dunha fonda 

crise crearon as condicións para que as entida-

des financeiras resultaran inviábeis e tiveran 

que pasar a mans de propietarios radicados 

fóra. O Banco Pastor e o Banco Gallego son 

meras marcas comerciais  dun grupo madrileño 

e outro catalán respectivamente. O pequeno 

Banco  Etcheverría está baixo o control do ve-

nezolano Bandesco e foi utilizado por este para 

comprar Nova Galicia Banco. Só a Caixa Rural 

Galega, unha entidade cooperativa cos pés na 

terra (nunca mellor dito), mantén a propiedade 

no país.

esta é a realidade, que non é exclusiva do 

sector financeiro. A globalización, a fase ac-

tual da integración de mercados que se iniciou 

hai douscentos anos con etapas de avance 

e retroceso, propicia unha gran mobilidade 

de mercadorías e de investimentos. En Gali-

za estamos a ver agora como unha empresa 

pública mexicana, PEMEX, toma o control dun 

dos asteleiros emblemáticos de Vigo, Barreras. 

A pouca distancia diste asteleiro está Pescano-

va, a piques de pasar a mans de parceiros non 

galegos, seguramente a súa mellor opción para 

non desaparecer. Quizais tería sido mellor que 

a comprara hai dezasete anos a multinacional 

Unilever, cando a compañía tivo unha primeira 

crise, retrasada como a actual mediante mani-

pulacións contábeis, e superada con grandes 

axudas da Xunta, do mesmo goberno galego, 

presidido por Manuel Fraga, que deseñou a 

penúltima fase de concentración das caixas de 

aforro. Probabelmente, Unilever deixaría o nú-
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cleo do negocio na Ría de Vigo, que é o primei-

ro porto de Europa en manexo de peixe conxe-

lado, e  instalaría unha xestión mais profesional. 

No mundo no que nos movemos, témonos 

que acostumar a que capitais foráneos contro-

len espazos, cada vez mais amplos, da econo-

mía produtiva. O realmente importante é que 

fiquen aquí os postos de traballo, como é o caso 

de Citroën, por exemplo. 

Queixámonos decote, e con razón, de que 

hai pouco investimento exterior na nosa eco-

nomía. A maior internacionalizazón do sector 

financeiro pode axudar a captar novos investi-

mentos. O idóneo é que cheguen capitais para 

crear estruturas novas de produción en activi-

dades con futuro e compatíbeis coa paisaxe e o 

medio ambiente.  Pero non sempre sucede así, 

os investimentos do exterior poden ser necesa-

rios tamén para rescatar empresas galegas en 

dificuldades ou para reforzar o seu capital. 

Cando a toma de control por accionistas 

non radicados na comunidade galega é com-

pleta, como no caso das entidades financeiras, 

o mais importante son os postos de traballo. 

Sobre todo os mais cualificados, os que deixan 

capacidade de decisión en Galiza. A peor pega-

da da desfeita financeira é a perda dos servizos 

centrais do Banco Pastor e do Banco Gallego e 

con eles de centos de empregos, aínda que no 

caso do Pastor fican aquí algunhas unidades 

especializadas, porque o popular non contaba 

con outras similares.

Neste punto, a compra de NGB por un ban-

co estranxeiro  de menor dimensión é unha boa 

noticia, porque permite conservar a estrutura 

central da entidade. En todos os casos, a Xunta 

debería ser activa no mantemento de servizos 

centrais en Galiza.  Aínda que non ten capacida-

de regulamentaria ou de supervisión financeira,  

pode influír nos bancos porque segue a ser aquí 

o seu principal cliente.  No que atinxe aos pos-

tos de traballo, o sector financeiro é similar a 

outros. Interesa que ofreza cantos mais mellor, 

especialmente se son de nivel medio e alto, 

porque tenden a xerar mais emprego inducido. 

Os bancos teñen ademais un papel funda-

mental como fornecedores de crédito, impres-

cindíbel para que unha economía funcione ben. 

Compre confiar en que o Banco Popular e o 

Banco Sabadell, que son entidades cunha clara 

vocación de traballar coas peMeS, aproveiten as 

oportunidades que lles dan a cotas de mercado 

que veñen de comprar - Pastor e Gallego- para 

manter, afondar e axilizar os servizos ao tecido 

produtivo.  

No caso de NGB é pronto para saber ata 

onde chega a súa capacidade para tirar proveito 

da alta cota de mercado que ten, especialmente 

no segmento da banca persoal. Trátase de que 

acerte coa xestión e de que supere mais cedo 

que tarde a transición do cambio de propieta-

rio e algunhas herdanzas da situación anterior, 

como o asunto das preferentes. A mágoa é que, 

neste triste proceso de perda da galeguidade do 

sistema financeiro, quedou polo camiño case 

toda a capacidade de ofrecer servizos sociais  

que as caixas tiveron desde a súa orixe.
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Roberto Mansilla Blanco

A Cooperación Transfronteiriza 

(2014-2020) nun contexto de 

crise económica

A apertura dun novo período de fondos eu-

ropeos 2014-2020, enmarcado nun contexto de 

crise e austeridade económica e financeira en 

europa, obriga a observar con atención diversas 

realidades relativas ao proceso de integración 

europeo, en particular no caso da Cooperación 

Transfronteiriza (CTF). Esta realidade supón un 

elemento esencial para Galicia, á vista da súa 

inserción na Comunidade de Traballo Galicia-

Norte de Portugal (CdT G-NP), creada en 1991 e 

ampliado o seu marco de actuación coa crea-

ción dunha agrupación europea de coopera-

ción Territorial (AECT) a partir de 2008.

Co horizonte 2020, a Comisión Europea 

adoptou en 2012 o Plan de Cooperación Trans-

fronteiriza da unión europea, con recursos 

financeiros estimados para España en 25.000 

millóns de euros. No caso de Galicia, estes fon-

dos achegaríanse aproximadamente aos 2.800 

millóns de euros, os cales serán principalmente 

destinados ao Fondo Social Europeo (27,6%) e a 

proxectos en I+D+i (55%)(1). Por tanto, as pers-

pectivas sinalan que, cando menos ata 2020, os 

fondos europeos para a CTF estarán garantidos, 

sempre en consonancia con alcanzar os obxec-

tivos previstos na estratexia Europa 2020 de 

cohesión económica, social e territorial.

non obstante, o contexto actual de crise 

económica en Europa, ampliado cos programas 

de recortes e de austeridade fiscal imperantes 

(1) http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/1407/
feijoo-avanza-que-galicia-percibira-preto-800-millons-fondos-
estruturais-para

dende os centros de poder da UE, reflicte unha 

conxuntura de complexidades e dificultades, 

particularmente pola incidencia da crise na 

periferia de países menos desenvolvidos benefi-

ciarios dos Fondos de cohesión, en especial nas 

áreas mediterránea, Sur europeo e do Leste. 

este contexto suxire diversas interrogan-

tes. Alén do 2020, ten futuro a Cooperación 

Transfronteiriza en Europa? Terán as entidades 

de CTF (Eurorrexións) a capacidade financei-

ra e económica necesaria para proseguir coa 

súa andaina, sen depender excesivamente dos 

fondos europeos? Consolidarán as Eurorrexións 

unha arquitectura institucional eficaz, menos 

burocratizada e máis implicada e ampliada cara 

a sociedade civil? Concretarase ou ben intensifi-

carase o seu eventual peso político? Interrogan-

tes estas e outras que, necesariamente, obrigan 

a observar a evolución e as potencialidades non 

só da cooperación transfronteiriza en europa 

senón do futuro da propia Eurorrexión Galicia-

Norte de Portugal.

Asimetrías e disparidades da CTF

En clave xeopolítica, é igualmente salien-

table sinalar as compatibilidades e asimetrías 

existentes entre as diversas modalidades de Eu-

rorrexión, basicamente identificadas en factores 

de carácter político, institucional, económico e 

de operatividade, entre outras.

ninguén dubida hoxe que a cooperación 

transfronteiriza e a creación das súas unidades 

de carácter político e administrativo, colo-

http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/1407/feijoo-avanza-que-galicia-percibira-preto-800-millons-fondos-estruturais-para
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/1407/feijoo-avanza-que-galicia-percibira-preto-800-millons-fondos-estruturais-para
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/1407/feijoo-avanza-que-galicia-percibira-preto-800-millons-fondos-estruturais-para
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quialmente coñecidas como as Eurorrexións, 

son unha realidade efectiva e tanxible dentro 

do mapa xeográfico europeo, constituíndo ao 

mesmo tempo un embrión imprescindible para 

fortalecer o seu proceso de integración. 

Impulsada polo Consello de Europa, a 

primeira experiencia concreta de Eurorrexión 

(EUREGIO en 1958 na fronteira entre Alemaña 

e os Países Baixos) coincidiu practicamente co 

Tratado de Roma que creou a Comunidade Eco-

nómica Europea (1957). Dende entón, podemos 

actualmente identificar aproximadamente 160 

Eurorrexións e entidades de Cooperación Trans-

fronteiriza, cun intenso incremento das mesmas 

desde finais da década de 1990, en particular 

en países do ex bloque socialista en Europa 

Central e do Leste e, paralelamente, trala adop-

ción e ampliación dos programas INTERREG e 

FEDER, mecanismos esenciais para garantir a 

operatividade e potencialidade financeira da 

Cooperación Transfronteiriza. 

con todo, existe unha notoria diversidade 

de graos de intensidade da cooperación, así 

como de eventuais compatibilidades, fortalezas, 

debilidades e asimetrías existentes. Podemos 

observar unha incidencia superior da ctF na 

Europa Nórdica e Occidental, con entidades 

dotadas dunha maior eficacia institucional, con-

ciencia e iniciativas dentro da sociedade civil e 

énfase no I+D+i, entre outros factores. 

Noutro marco observamos á Europa At-

lántica, na que xeograficamente está inserida 

Galicia, con marcadas disparidades en canto 

a desenvolvemento económico e predomino 

do sector marítimo e pesqueiro. Pola contra, 

o denominado eixe “lotarinxio”(2), que abarca 

rexións de Alemaña, Francia, Suíza, Luxembur-

go, Bélxica, Liechtenstein e Holanda, amosan un 

(2) Concepto acuñado polo profesor Francisco Letamendía, 
catedrático de Ciencia Política na Universidade do País Vasco.

desenvolvemento económico, social, cultural, 

industrial e tecnolóxico moito mais elevado, 

incluso decididos a conformar “macrorrexións” 

europeas, perspectiva moderadamente ob-

servada na Europa Alpina e Pirenaica. Outras 

realidades xeográficas como a Europa Central, 

Oriental, Mediterránea e do Sur, expresan unha 

maior dependencia dos fondos europeos en 

materia de infraestruturas, de políticas sociais 

así como problemas crónicos (criminalidade, 

predominio do sector primario, etc.). 

A pesar destas inevitables asimetrías e dis-

paridades, a ctF logrou avanzar no proceso de 

integración, cohesión socioeconómica e terri-

torial, precisando a consolidación dunha eficaz 

arquitectura institucional e dunha activa axenda 

de comunicación e difusión. Está así mesmo 

por ver se, tras mais de medio século de andai-

na, o momento actual da CTF permite inferir a 

posibilidade de asunción dunha nova fase, mais 

centrada na concreción dunha cooperación “de 

segunda xeración”, menos focalizada nas infraes-

truturas e fondos de desenvolvemento e máis 

orientada ao I+D+i, así como a aparición dun 

novo concepto, o da “cidadanía compartida”.

A internacionalización do modelo 

Co horizonte 2020, momento en que rema-

tará a próxima fase de fondos europeos, a CTF 

ingresará nunha conxuntura de maior comple-

xidade, principalmente en materia de continui-

dade no seu desenvolvemento, financiamento, 

ampliación e mantemento dos seus proxectos 

de cooperación, incidencia e influencia na súa 

cidadanía, en especial á hora de asumir que 

a cooperación transfronteiriza supón unha 

ferramenta chave de integración e desenvolve-

mento. 

en clave estratéxica, a ctF debe observar 

a eventualidade de fomentar e ampliar novos 
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marcos de internacionalización do seu modelo 

que impliquen, paralelamente, un mecanismo 

de salvagarda. É salientable considerar que o 

modelo europeo de CTF erixiuse como refe-

rencia principalmente en América Central e do 

Sur, con experiencias pioneiras (rede andina 

de Cidades, Plan Trifinio, Rede MERCOCIDADES, 

Iniciativa Crecenea-Codesul, etc), así como en 

África Central e Occidental (Senegal, Maurita-

nia, Coté d´Ivoire, Cabo Verde, Malí), a través 

de proxectos de cooperación que contaron coa 

participación de entidades como a Asociación 

de Rexións Fronteirizas Europeas (ARFE), a Co-

misión Europea e a Comisión de Rexións Perifé-

ricas Marítimas (CRPM), entre outros. Todo isto 

sen menoscabar a potencialidade que se abre 

noutros escenarios como Asia, o arco medite-

rráneo, o Magreb, etc. 

Un aspecto esencialmente estratéxico 

para a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, o 

constitúe obviamente a Lusofonía, a través da 

plasmación de iniciativas que inclúan a coope-

ración no marco dos Países Africanos de Lingua 

Oficial Portuguesa (PALOP) e igualmente con 

Brasil. Moitos destes escenarios adoecen de 

mecanismos efectivos de CTF, e orientan as 

súas prioridades cara áreas de traballo como a 

construción de infraestruturas e transportes, 

onde as Eurorrexións xa posúen unha fluída 

traxectoria. 

Esta reflexión sobre o estado das Euro-

rrexións centra a súa atención no futuro da 

Cooperación Transfronteiriza non só como 

elemento primordial de desenvolvemento e de 

integración europea senón en relación á súa 

vixencia como un modelo consolidado que lle 

permite subsistir noutras áreas xeográficas, 

alén dun horizonte 2020 onde hipoteticamente 

os fondos europeos de cooperación territorial 

veranse eventualmente diminuídos. 

No que atinxe á Eurorrexión Galicia-Norte 

de portugal, e salvo casos excepcionais de con-

creción dunha especie de lobby político (Eixo 

Atlántico) con notable capacidade de creación e 

xerencia de proxectos transfronteirizos, a esca-

sa información pública existente sobre a CTF e 

as Eurorrexións implica igualmente a necesida-

de de acometer un amplo traballo de concien-

ciación cara a cidadanía galega e portuguesa, 

que debe necesariamente fortalecerse a través 

dunha vontade política escasamente existente 

entre os entes públicos e privados de Galicia e 

Portugal, para fortalecer e ampliar os seus me-

canismos de cooperación. Un factor, o político, 

que debe complementarse coa potenciación do 

sector da investigación, impulsando iniciativas 

como o recen creado Centro de Documentación 

da Rede Ibérica de Entidades Transfronteirizas 

(RIET), con sé en Chaves (Portugal)

Así, o futuro do modelo europeo de Coo-

peración Transfronteiriza está ligado á preser-

vación e ampliación dos seus mecanismos de 

integración así como á capacidade estratéxica 

para centrar a atención nas oportunidades que 

se abren cun eventual proceso de internaciona-

lización deste modelo. 
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Luis Vilachá

Unha Eurorrexión en 

movemento

a eurorrexión galego-portuguesa avanza 

de maneira lenta e dificultosa cara unha inte-

gración rexional. A crise económica iniciada en 

2009  e tornada en recesión en 2013 ten dificul-

tado en grande medida a súa acción política. O 

ano 2013 rematou con diferentes novidades no 

eido da Eurorrexión. O proxecto dun Erasmus 

galego-portugués, o tren Celta ou a que seme-

llou ser a definitiva solución ao problema dos 

sistemas de peaxes portugueses marcaron sen 

dúbida o ano que xa rematou. 

As expectativas no executivo galego seme-

llan altas de cara ao vindeiro lustro 2014-2020 

xa que Galicia reterá en grande medida os 

orzamentos do lustro pasado o que posibilitará, 

se hai vontade política, manter e incluso incre-

mentar os investimentos en política rexional 

grazas ao liderado da Fundación Galicia-Europa 

logo da creación da rede de cooperación inte-

rrexional, Convergence Regions on the Way to 

Cohesion (CROWC).

Con todo, a Fundación Galicia-Europa e 

a eurorrexión galego-portuguesa contan con 

problemas parecidos. A falta de financiamento 

produto da delicada situación económica na 

que nos atopamos fai que as políticas de coo-

peración rexional sexan relegadas a un segundo 

plano na orde de prioridades políticas. Aínda 

así, cabe salientar como en moitas ocasións se 

ten dito, que das crises só se pode saír innovan-

do ou engadíndolle o teu valor algunha novi-

dade, do contrario os erros do pasado serán 

probabelmente repetidos no futuro. Velaí a im-

portancia da vontade política dos gobernantes 

á hora de afrontar novos retos económicos e 

sociais que podan levar o país a mudar o rumbo 

nas súas relacións coa veciñanza e neste caso 

co Norte de Portugal.

O ano 2013 remata con dúas novidades im-

portantes no eido das comunicacións na Euro-

rrexión. O novo tren ‘Celta’, nome outorgado ao 

vello tren que facía en máis de 3 horas o traxec-

to Vigo-Porto e que agora o continuará a facer 

pero sen paradas intermedias, resultou: ‘’unha 

proeza [..] en tempo[s] de crise, a primeira pe-

dra desta comunicación directa entre Portugal 

e España’’(1), segundo as verbas da Ministra de 

Fomento, Ana  Pastor. Con todo, cómpre desta-

car que a liña xa funcionaba aínda que non era 

rendíbel polo prezo do traxecto, pola duración 

e tamén polo feito de ter que mercar dous 

billetes a dúas empresas de ferrocarrís distintas 

nun mesmo traxecto. A partir da inauguración 

do denominado tren ‘Celta’, o tren e o prezo 

seguen a ser os mesmos pero a duración da 

viaxe recuou. Aínda así, e sen satirizar as verbas 

empregadas durante a inauguración desta nova 

lanzadeira eurorrexional, quedaremos co positi-

vo do anuncio da conexión a coruña-lisboa en 

aproximadamente 5 horas e media para o ano 

2017. Agardemos que dentro de catro anos esta 

promesa sexa unha realidade e se poda rematar 

de vez coas fronteiras físicas que unen ambos 

países. Aínda así, a maior fronteira a rachar 

entre Galicia e Portugal non é física senón que 

se atopa no imaxinario colectivo da sociedade 

galega.

(1) http://www.eixoatlantico.com/?q=gl/node/1641

http://www.eixoatlantico.com/?q=gl/node/1641
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A outra novidade no eido da comunica-

ción que se cadra, de cara aos cidadáns de 

ambas as beiras do Miño, conta cunha maior 

repercusión é a agardada compatibilidade das 

autoestradas de peaxe na Eurorrexión. Durante 

o último Cumio Ibérico, a Ministra de Fomen-

to española, destacou a compatibilidade dos 

sistemas de peaxe como elemento imprescin-

díbel para unha mellor mobilidade na rexión 

galego-portuguesa. A solución a este conflito 

representa un alivio para os empresarios e 

usuarios galego-portugueses que tiñan redu-

cido a súa afluencia desde finais de 2010 ás 

feiras e as cidades de ambas as beiras do Miño 

por mor da implantación do inxusto sistema de 

telepagamento portugués. Con todo, é impor-

tante destacar a lentitude das administracións 

políticas eurorrexionais á hora de solucionar un 

problema que viña agravando aínda máis a crise 

en ambos os territorios. 

pola contra, unha das grandes novidades 

do final de ano foi a creación do Iacobus, ou 

dito doutra forma, o Erasmus galego-portugués, 

que nace para fomentar o intercambio cultural 

en ambas as beiras do Miño. Nun principio, este 

programa pioneiro na Península dará come-

zo para o curso académico 2014-2015. Nace 

de inicio co enfoque nos estudantes galego-

portugueses aínda que o obxectivo é a súa 

ampliación tamén a investigadores e profeso-

res. Veremos que evolución ten este programa 

de intercambio estudantil eurorrexional e sobre 

todo de onde provén o financiamento para as 

bolsas estudantís. Está aínda por ver unha futu-

ra implicación do resto de universidades portu-

guesas e tamén da Universidade de Salamanca 

ou do resto de universidades castelán-leonesas 

logo da creación da reSoe (rexións do Suroeste 

Europeo) no ano 2010.

Aliás, o turismo semella ser un dos novos 

focos de actuación común da Eurorrexión para 

o vindeiro lustro. Baixo o lema ‘’Dous países, un 

destino’’, o Goberno galego e máis a Comissão 

de Coordenação e Desenvolvemento Regional 

do norte (CCDRN) pretenden aumentar a ache-

ga de turistas á Eurorrexión galego-portuguesa. 

Haberá que analizar os termos acordados xa 

que os tres aeroportos galegos non deixan 

de perder peso debido ao localismo dos seus 

alcaldes e a ausencia dunha definitiva política 

de coordinación dos aeroportos dende a Xunta 

fronte ao cada vez mais competitivo aeroporto 

do Porto. Asemade, cumpriríalle ás autoridades 

da Eurorrexión unha intensa campaña de infor-

mación e transparencia de cara aos cidadáns 

xa que a día de hoxe nin as webs dos gobernos 

galego e portugués, nin moita da información 

que se pode atopar sobre o territorio galego-

portugués conta con datos actualizados para 

coñecer o que está acontecer en ambas as 

beiras do Miño. Con todo, cabe insistir, o maior 

problema a solucionar dende a óptica galega é 

a existencia dunha fronteira mental que aínda 

nos separa, mais a cuestión é, hai vontade de 

rematarmos con esta visión deturpada da reali-

dade?

En liñas xerais, este ano 2013 deixa un ba-

lance de esperanza de cara ao futuro da euro-

rrexión. Pero non se debe caer en triunfalismos 

que non son tal, xa que en termos políticos as 

vitorias son escasas e en termos de melloras ci-

dadáns é de populistas difundilas e de crédulos 

aceptalas. Tras a inauguración do novo período 

de orzamentos europeos 2014-2020, as auto-

ridades da Eurorrexión terán que realizar unha 

serie de cambios estruturais para adaptarse de 

vez a este novo marco orzamentario e garantir 

a viabilidade económica da Eurorrexión. Porén, 

o ano 2014 preséntase como un ano de traba-
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llo duro dende as diferentes administracións 

eurorrexionais en prol dunha maior eficiencia 

política, unha economía competitiva e un futu-

ro beneficio social cidadán.

O vindeiro lustro agárdase que sexa o da 

recuperación e o crecemento económico. A 

política galega tería que comezar a mirar nova-

mente ao Sur e por extensión á lusofonía, como 

motor de cambio e como impulso económico e 

social que precisa o país. Con motivo do último 

Cumio Ibérico en Maio de 2013, o Eixo Atlántico 

ven de propoñer a desaparición do roaming te-

lefónico na Eurorrexión mellorando así a com-

petitividade para as empresas e para o turismo. 

Haberá que estar atentos á evolución desta 

interesante proposta no eixo da cooperación 

transfronteiriza europea. 

Galicia ten que aproveitar a súa vantaxe 

histórica e xeográfica con Portugal para poder 

achegarse cun produto mais competitivo ao 

do resto do estado, un produto que nos dea 

visibilidade nun dos mercados emerxentes do 

mundo, o Brasil e para iso precisamos estreitar 

as ligazóns co noso Sur. Precisamos  traballar 

e fomentar a Eurorrexión.  Non é de recibo 

que xa entrada a segunda década do século 

XXI en Galicia non sexa posíbel recibir o sinal 

da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) nin que 

nas escolas galegas o portugués non se estude 

desaproveitando unha vez máis a nosa vanta-

xe nesta lingua franca cando, por exemplo, en 

Estremadura levan anos estudando a lingua de 

Camões por custións xeográficas e económicas. 

o noso Sur e a unidade de actuación rexional 

galego-portuguesa non pode significar mais que 

beneficios en ambas as beiras do Miño. Se algo 

ten mostrado o proceso de integración europeo 

é que a cooperación territorial é un éxito a va-

rios niveis sociais e económicos. Non pode ser 

que en pleno século XXI unha ferramenta para a 

cooperación política, económica, cultural e so-

cial non sexa o eixo central da política rexional 

galega a todos os niveis. Non é de recibo que o 

Miño sexa a día de hoxe unha fronteira política.
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Antonio Rodríguez Miranda

A unión das comunidades 

galegas no exterior. Unha 

galeguidade para o século XXI

Breve marco histórico da unión das sociedades 

galegas no exterior. 

A unión das entidades galegas no exterior, 

non é un fenómeno novidoso no ámbito da 

galeguidade. Se nos fixamos no movemento 

asociativo dos galegos que acompaña de xeito 

coetáneo aos propios ciclos migratorios galegos  

vemos que este produce dous tipos sinalados 

de asociacións.

Aquelas que agrupan aos emigrantes 

arredor do termo Galicia ou galego, nacidas a 

partir de mediados do século XIX e que, nor-

malmente, prestaban servizos de instrución ou 

mutuais-asistenciais aos nosos emigrantes, sen 

descoidar os seus labores na difusión da cultura 

galega ou as súas accións para a mellora das 

condicións de vida, educación e produtividade 

da Galicia territorial. Sociedades como o Centro 

Galego de La Habana, Bos Aires, Avellaneda ou 

Montevideo, ou Hijas de Galicia de La Habana 

son exemplos desta tipoloxía de entidades de 

carácter rexional e, maioritariamente,  rexiona-

lista ou autonomista.

Por outra banda, atopamos as sociedades 

microterritoriais que agrupan paisanos pro-

cedentes de parroquias, partidos xudiciais e 

concellos de Galicia, que tentan reproducir na 

emigración as esferas de sociabilidade mais 

próximas que tiñan en Galicia. Estas entidades 

xorden dende principios do século XX e vanse 

incrementando conforme aumenta o núme-

ro total de emigrantes galegos aos principais 

destinos americanos. Así, no segundo cuarto 

do século XX, suman máis de 175 sociedades 

soamente en Bos Aires, 135 en La Habana, en 

Río de Janeiro ou 4 en Nova Iorque1. Os seus 

obxectivos asociativos son heteroxéneos e así 

podemos ver dende sociedades recreativas a 

mutualistas, de instrución, agraristas, galeguis-

tas, republicanas, etc…

Tal vez o que una a estas entidades sexan 

dous obxectivos de traballo común que teñen 

case todas: por unha banda, as súas iniciativas 

para mellorar as condicións de vida en Galicia e 

na emigración e, por outra banda, a necesidade 

de promover actividades que manteñan a unión 

e os principios de sociabilidade que trouxeron 

consigo das súas parroquias e concellos. Así ce-

lebrábanse as principais festividades patronais 

e festas na mesma data e, normalmente, do 

xeito mais aproximado a como se celebraban na 

localidade de orixe.

 É necesario sinalar tamén que de xeito 

individual e corrente os galegos se asociaban 

a diferentes entidades dependendo das súas 

necesidades e incluso ideoloxía. Así, un galego 

emigrado podería participar nunha entidade 

mutual-sanitaria como o Centro Galego de 

Bos Aires, na entidade correspondente á súa 

parroquia, concello ou comarca de procedencia 

e a unha entidade cultural e/ou rexionalista, 

autonomista ou galeguista como a Federación 

de Sociedades Galegas na República Arxentina.

A partir dos anos 30 do século XX em-
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pézanse a dar fenómenos de unión entre 

entidades galegas nos principais destinos da 

emigración. Así, entre os anos 30 e os anos 80 

diversas entidades únense para mellorar as súas 

capacidades de prestación de servizos aos seus 

asociados, crecer no seu patrimonio, dar sosti-

bilidade económica ás sociedades ou por impe-

rativo das leis nacionais.  A Casa de  España de 

Río de Janeiro, froito da unión entre entidades 

galegas, o Centro Galego de Barcelona, o Centro 

Galicia de Bos Aires, ou a Hermandad  Gallega 

de Venezuela en Caracas.

A unión da Galeguidade no século XXI

Neste século, o fenómeno asociativo dos 

galegos no exterior, adoece de diversas pro-

blemáticas case que comúns para as diferentes 

áreas con presenza asociativa de galegos:

 » Envellecemento dos asociados e das directi-

vas das entidades galegas.

 » En moitos casos , falta de actividade e/ou 

perda dos seus obxectivos fundacionais.

 » Falta de adecuación do traballo das entida-

des galegas aos retos que formula a galegui-

dade do século XXI: o paso da emigración á 

cidadanía galega no exterior.

 » Falta de integración da mocidade nas socie-

dades galegas e plena integración da muller 

na galeguidade.

A sociedade galega, tanto no interior como 

no exterior, ven reclamando dende fai anos 

unha acción institucional a favor dun novo mo-

delo de galeguidade. Así, nas conclusións do IX 

Consello de Comunidades Galegas, máximo ór-

gano de representación das sociedades galegas 

no exterior, apúntase:

“5. Solicítase da Xunta de Galicia a realiza-

ción dun estudo das colectividades galegas e da 

súa capacidade, articulando métodos e recursos 

apropiados para favorecer a fusión das entida-

des dunha mesma área de influencia.

“7.- Os procesos de integración e unión 

de entidades debe partir dunha primeira fase 

de achegamento mediante a coordinación de 

actividades e de servizos conxuntos, como fase 

previa para avanzar nun proceso común de 

integración.”2

O Consello da Cultura Galega, sinala no seu 

Informe Estratéxico da Cultura Galega:

“De común acordo co Consello de Comu-

nidades Galegas, iniciar unha profunda reforma 

dos centros galegos no exterior a fin de adap-

talos aos retos do futuro, incluída a súa consi-

deración como axentes de promoción cultural, 

como parte do repensar da presenza institucio-

nal de Galicia no exterior que, sen menoscabo 

da súa racionalización e modernización, debe 

garantir sinerxías cun modelo integral e cohe-

rente que reforce e transcenda as capacidades 

sectoriais”.3   

O Parlamento de Galicia, no Debate do es-

tado da Autonomía do ano 2012, aprobou unha 

resolución por 62 votos a favor e 12 absten-

cións que sinalaba:

6.ª resolución

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de 

Galicia a impulsar procesos de unión das enti-

dades galegas no exterior que  permita avanzar 

no obxectivo de acadar un uso eficiente dos 
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recursos públicos e a mellora e incremento das 

capacidades das comunidades galegas para des-

envolver accións a favor dos galegos residentes 

no exterior, especialmente nas áreas socioasis-

tenciais e na proxección económica e cultural 

de Galicia.”4

este consenso sobre a necesidade de 

emprender un proceso de reflexión e de toma 

consensuada de decisións para promover a 

transformación das sociedades galegas no ex-

terior cara a unha maior efectividade das súas 

accións e unha maior relación estratéxica entre 

a Galicia interior e a exterior, plasmouse na Lei 

7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade. Nesta 

Lei sinálase como un fin da mesma:

“e) Promover e fomentar os procesos de 

unión ou fusión entre as comunidades galegas 

asentadas nun mesmo territorio, respectando 

a súa autonomía, e, así mesmo, promover e 

fomentar a cooperación entre as comunidades 

galegas e centros colaboradores en actividades 

e proxectos en común.”5 

Neste mesmo texto legal dedícase o capítu-

lo IV a esta materia baixo o epígrafe “Da unión 

ou fusión de entidades galegas”.

A aprobación da Lei da Galeguidade su-

puxo un impulso fundamental para emprender 

este proxecto estratéxico no ámbito da galegui-

dade. A comezos deste ano 2014, os resultados 

deste proceso son:

 » Unión de 16 entidades na Comunidade Autó-

noma de Cataluña, agrupadas en tres entida-

des.

 » Unión de dúas entidades en Nuremberg (Ale-

maña).

 » Unión de 38 entidades en La Habana (Cuba) 

de carácter parroquial, municipal ou comarcal.

 »  Pre-acordo  para a unión de 14 entidades 

galegas en Montevideo (república oriental do 

Uruguai).

estanse a establecer traballos para concre-

tar procesos de unión en bos aires (república 

Arxentina) e Caracas (República Bolivariana de 

Venezuela) e Nova Jersey (Estados Unidos de 

América).

Coma conclusión, cabe sinalar que a breve 

experiencia deste proceso de unión no ámbito 

da galeguidade amosa que as entidades unidas 

estanse a coordinar de maneira satisfactoria, 

emprenden proxectos mais ambiciosos, dimen-

sionados, con maior colaboración e coordina-
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ción coas administracións públicas de Galicia, 

mais orientados a promover a proxección exte-

rior da nosa Comunidade. Ao mesmo tempo e 

internamente, as entidades unidas ou en pro-

cesos de unión están a encarar dinámicas que 

melloren a súa eficiencia económica e autosos-

tibilidade, a integración de mozos e mulleres e 

a ampliación dos seus obxectivos de actividade 

cara a xerar mais sinerxías coa sociedade civil e 

as institucións de Galicia e facer unha represen-

tación efectiva de Galicia nas súas sociedades 

de acollida.

1) M. LLorden: “Las Asociaciones españolas de emigrantes” 

en M. C. Morales: M. LLordén (eds.): Arte y sociedad en la 

emigración española a América. Oviedo, 1992, p. 45. 

2)  Conclusións do relatorio de Galeguidade. IX Consello de 

Comunidades Galegas, Montevideo, 2009: http://emigracion.

xunta.es/files/Conclusiones_galeguidade.pdf

3)  Consello da Cultura Galega: “Reflexión estratéxica sobre a 

cultura galega”. Santiago de Compostela, 2011, p.74

4) Parlamento de Galicia. DOG, VIII Lexislatura, nº 662, pax 

188613

5) Parlamento de Galicia. “Lei 7/2013, do 13 de xuño, 

da galeguidade”. DOG, IX Lexislatura, nº 126, pax 

26575. http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/

BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_7_2013.pdf

http://emigracion.xunta.es/files/Conclusiones_galeguidade.pdf
http://emigracion.xunta.es/files/Conclusiones_galeguidade.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_7_2013.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_7_2013.pdf
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Félix Soria

O Presidente Feijóo en Cuba

A viaxe do presidente da Xunta ao “inferno 

castrista” motivou que numerosos analistas 

aludiran ao teórico “fraguismo” de Alberto 

Núñez Feijóo. Non obstante, comparar a estan-

cia en Cuba do actual xefe de Goberno galego 

coas viaxes de Fraga Iribarne é tanto ou máis 

absurdo que outorgar a Feijóo a calidade de 

herdeiro político, ideolóxico ou moral do “León 

de Vilalba”.

a estancia de Feijóo na Habana foi poli-

ticamente irrelevante e, en rigor, a súa  única 

utilidade práctica foi a de sondar posibilidades 

de negocio para inversores  galegos. Mais claro: 

o presidente da Xunta exerceu como axente 

comercial e financeiro, o que resulta paradoxal 

se se ten en conta que un dos principais lastres 

da economía do país galego é a actitude das 

grandes fortunas autóctonas, que están deslo-

calizando a maioría dos seus activos (por exem-

plo, excepto tres, todas as Sicav “emigraron” a 

Madrid) e prefiren investir alén de Pedrafita que 

no sostemento de empresas e actividades que 

son esenciais para Galicia.

A realidade económica galega cabe resu-

mila coa privatización da súa principal entidade 

financeira, NCG Banco, adquirida a prezo de 

saldo por un inversor venezolano; sen esquecer 

a toma de control por parte de Pemex dun dos 

estaleiros tecnoloxicamente máis avanzados de 

europa, barreras, cuns xestores que venderon o 

51% das súas accións por 5 millóns de euros (o 

5 % do invertido polo Real Madrid para comprar 

a ficha de Gareth Bale…)  

Nese marco, que a única misión real da 

viaxe de Feijóo á Habana fora buscar oportuni-

dades para os inversores galegos, no só resulta 

paradoxal senón que tamén é  social e econo-

micamente inxustificable.

os organizadores da viaxe adornaron esa 

intermediación coa asistencia de Feijóo á firma 

do acordo mediante o cal fusionáronse 38 

entidades cubano-galegas e, para redondear o 

argumento, lograron que o presidente da Repú-

blica caribeña, Raúl Castro, recibira á delegación 

da Xunta. Nese encontro, o Goberno cubano 

encargaría a Feijóo o traslado aos posibles 

inversores galegos do compromiso de que a 

Administración cubana protexerá os euros que 

decidan poñer a traballar na illa… 

En definitiva, o titular da Xunta viaxou á 

Habana para facilitar a “emigración” de fondos e 

ademais, como ao parecer Galicia é rica, com-

prometeuse a seguir apoiando economicamente 

ás entidades galego-cubanas porque “son a 

referencia e o apoio as nosas accións de aten-

ción social e cultural nas comunidades de emi-

grantes”. Comunidades de emigrantes (non me 

refiro precisamente á cubana) que, por certo, 

tampouco invisten en Galicia e que, desde un 

punto de vista económico, os seus dous  únicos 

nexos co país son: un, tirar de antepasados para 

conseguir a cidadanía española cando nos países 

de residencia hai dificultades; e, dous, o regreso 

de emigrantes xubilados ou en situación preca-

ria. (En Galicia son maioría os dirixentes políticos 

que seguen analizando a emigración con crite-

rios exclusivamente “emocionais” e, por ende, 

como se ben entrado xa o século XXI, o país 

galego seguira ancorado na realidade dos anos 

corenta, cincuenta e sesenta do século pasado). 

noutra orde de cousas, é unha obriga 

destacar que o líder dos conservadores galegos 
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refusou atender o convite a reunirse cos repre-

sentantes da oposición política cubana.

antes de que Feijóo iniciara a viaxe, José 

Daniel Ferrer,  residente en Santiago de Cuba, 

remitiu dúas mensaxes propoñendo ao líder 

do pp galego que se reunira con dirixentes da  

Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), coordinado-

ra que avoga por unha transición democrática 

e que conta con  máis de 8.000 militantes e un 

número de simpatizantes que é imposible cifrar, 

aínda que fontes alleas á organización coinciden 

en que superan amplamente os 100.000.

Pero o secretario executivo da Unpacu, 

Ferrer, e os emigrantes galegos que apoian esa 

alternativa foron excluídos da axenda habanera 

de Feijóo. Ao respecto cabe resaltar, tal como 

recordaba Ferrer cando remitiu o convite a 

Compostela, que en Unpacu abundan os naci-

dos galegos e fillos e netos de galegos. De feito, 

Ferrer é neto dun galego por vía materna: “O 

meu avó Felipe Barrios  pelexou contra Franco 

e tívose que exiliar en Cuba cando se perdeu a 

guerra e logo, cando houbo que pelexar contra 

Batista, tamén pelexou contra Batista. E despois 

acabóuselle a vida cando contemplou o feito 

por Fidel con todo aquilo polo que el loitara”. 

Tanto ou máis “curioso” que o desplante 

á Uncapu foi a comparecencia no Parlamento 

galego do director xeral de relacións exteriores 

da Xunta, Jesús Gamallo, que a “touro pasado” 

afirmou que a expedición foi un “éxito” por-

que o presidente da Xunta “fixo o que tiña que 

facer”…

Ademais de non concretar o “fixo o que 

tiña que facer” nin as xestións en pro dos 

inversores galegos, o colmo da superficialidade 

político-institucional produciuse cando Gamallo 

alegou que a proba de que a viaxe fora exitosa é 

que Feijóo “saíra na portada do diario Granma” 

(¡todos os mandatarios que se entrevistan co 

presidente da república saen no Granma!).

Gamallo insistiu na importancia de que Fei-

jóo asistira á firma da unificación das entidades 

galego-cubanas e, acaso para ocultar o acto de 

desprezo político a Unpacu, subliñou que o líder 

do pp galego reuniuse co presidente da confe-

rencia episcopal de cuba, Monseñor Dionisio 

García: “Non sei se falaron só de salvar as áni-

mas dos cubanos, pero tamén falaron doutras 

cousas”, apuntou Gamallo, dando a entender 

que durante ese encontro “confesional”, Feijóo 

defendeu a transición política e a apertura eco-

nómica de Cuba.

O balance, pois, é politicamente irrele-

vante e, salvo que prospere a intermediación 

de Feijóo en favor dos inversores galegos que 

queren facer negocios en Cuba, da excursión á 

Habana só quedará rastro onde sexa colocada a 

copia enmarcada da primeira plana do Granma 

na que aparecen alberto núñez Feijóo e raúl 

Castro Ruz, ambos sorrindo, o primeiro porque 

estaba abrindo outra porta á chegada de capi-

tais e o segundo porque chegou a ser compara-

do con Fraga Iribarne nalgúns medios galegos.
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Emilio M. Martínez Rivas 

Á terceira non vai a vencida: A 

propósito do III Plan Director 

da cooperación galega ao 

desenvolvemento 2014-2017

O pasado 19 de decembro, o Consello da 

Xunta de Galicia adoptou o acordo polo que se 

propón que o Parlamento de Galicia aprobe o III 

Plan Director da cooperación galega ao desen-

volvemento 2014-2017, tal e como dispón a Lei 

Galega de Cooperación ao Desenvolvemento 

no seu artigo 9.2. A aprobación polo Consello 

da Xunta foi precedida do perceptivo informe 

do Consello Galego de Cooperación, no cal, por 

primeira vez, as ONGDs galegas, responsables 

da execución da meirande parte dos fondos de 

cooperación, votaron en contra.

Dende a aprobación da Lei Galega de Coo-

peración, publicada en xuño de 2003, a evolu-

ción da cooperación galega cos países en vías 

de desenvolvemento ten estado sementada de 

luces e tamén de escuros.

unha reivindicación histórica dende que as 

ONGD agromaron en Galicia ten sido a peti-

ción de que a Xunta de Galicia incrementara os 

fondos dedicados a cooperación, e esta foi unha 

reivindicación que pareceu ter acollida nas insti-

tucións autonómicas a partir da aprobación da 

Lei e con posterioridade, no ano 2005, do I Plan 

Director. O financiamento autonómico para 

cooperación veuse incrementado dende os 3,7 

millóns de euros do ano 2003 aos 6,2 millóns 

no ano 2005 e o pico de 11,66 millóns nos orza-

mentos aprobados para o exercicio 2009.

o iii plan Director supón, por unha banda, 

unha actualización do ii plan, incorporando no 

seu contido o discurso emanado das diferen-

tes reunións de alto nivel e acordos arredor da 

cooperación ao desenvolvemento: Principios de 

Istambul para a Eficacia do Desenvolvemento 

das oSc; conferencia das nacións unidas sobre 

o Desenvolvemento Sostible de 2012, IV Foro 

de Alto Nivel sobre a Eficacia da Axuda 2011… 

e, sobre todo, o discurso sobre o que se asen-

ta o iV plan Director da cooperación española 

2013-2016. Plan este que, debemos recordar, 

foi rexeitado pola coordinadora española de 

ONGD  dun xeito tan contundente como para 

levala a afirmar na súa valoración pública que 

“as debilidades de tipo substantivo  e estrutural 

atopadas na versión 2.0 do Plan Director… non 

permiten a realización de emendas ao texto”.

O III Plan Director redáctase e aprobarase 

nun contexto de crise orzamentaria da coope-

ración descentralizada que nalgunhas comuni-

dades ten levado a cortar polo san as políticas 

neste campo. Se tivéramos que escoller unha 

única verba para definir as 44 páxinas que 

compoñen o III Plan Director sen dúbida a es-

colla mais acaída sería: AXUSTE. E iso por dúas 

razóns principais:

-Dunha banda, o plan proposto e que apro-

bará nos vindeiros meses o Parlamento Galego, 

con mais pena que gloria, é un exemplo do 

escaso interese que esperta no actual goberno 

galego o desenvolvemento das capacidades do 

autogoberno no eido da acción exterior, da que 
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a cooperación ao desenvolvemento fai parte. O 

III Plan axústase perfectamente á pretensión do 

actual ministro de Asuntos Exteriores de reducir 

a acción exterior das comunidades autónomas 

ao financiamento dos intereses ditados polo Es-

tado e a actividades mais ou menos folclóricas. 

Se a Lei de Cooperación, no citado artigo 9º,  xa 

prevía o necesario aliñamento do Plan Galego 

coas directrices do plan Director estatal, este 

III Plan o fai dun xeito moito mais evidente que 

nos casos anteriores, cunha asunción acrítica 

das orientacións estratéxicas da cooperación 

española  que chega a ser utilizada como táboa 

de lei para xustificar a exclusión de Cabo Verde 

ou Guinea Bissau como países prioritarios.

-En segundo lugar, o axuste é económico, 

e moi importante. Se nos orzamentos do ano 

2009 chegábase ao pico de 11,66 millóns de 

euros no programa 331 A Cooperación Exte-

rior e ao Desenvolvemento,  as actuacións do 

partido gobernante na actualidade levaron a 

unha rápida e drástica caída: 7,86 millóns de 

euros no ano 2011 e 4,14 millóns no ano 2013, 

recorte que conlevou a imposibilidade de pu-

blicar convocatorias de axudas a proxectos de 

cooperación, debido a que na súa case integri-

dade os fondos estaban comprometidos do ano 

anterior. Os orzamentos para o 2014 volven a 

consignar a mesma cantidade que en 2013, que 

se a axustamos ao incremento do IPC dende 

xaneiro de 2003 (mais dun trinta por cento ata 

novembro de 2013) resúltanos que é moi infe-

rior ao orzamento que a Xunta de Galicia estaba 

dedicando na altura, o ano da aprobación da 

Lei de Cooperación. O III Plan Director acomó-

dase no discurso de “alegrémonos, que podía 

ser peor” e o seu horizonte financeiro só chega 

a garantir que a cifra dos orzamentos do ano 

2014, 4,14 millóns, tentarase manter durante 

os anos de vixencia do plan. Esta redución dos 

fondos supón que o mesmo plan non garanta 

a publicación anual de convocatorias como as 

de proxectos no exterior ou a consolidación 

e fortalecemento das organización sociais. A 

letra do plan só garante a publicación estable 

da convocatoria de educación para o desenvol-

vemento, para a cal  o plan anual de 2014 fixa 

unha dotación de 315.000 euros. O furacán da 

austeridade financeira leva por diante a convo-

catoria de programas de ONGDs que financiaba 

accións de maior complexidade e impacto que a 

destinada a proxectos.

No eido institucional e normativo o III Plan 

Director anuncia o abandono da iniciativa da 

creación da Axencia Galega de Cooperación, 

cuestión que xa era mais que previsible dado 

o exiguo monto dos fondos que este ente tería 

que xestionar así como a imposibilidade de 

mellorar a dotación de recursos humanos da 

unidade administrativa responsable da coope-

ración exterior, o que non semella prioritario 

nun momento de incerto futuro para a coope-

ración ao desenvolvemento na Xunta de Gali-

cia. A grande novidade do plan é o anuncio do 

estudo da redacción dunha nova lei de coope-

ración, proposta que tamén se debería consi-

derar totalmente fóra de lugar dado o pouco 

sobre o que hai que lexislar. En todo caso, a lei 

aprobada no ano 2003 precisaría duns axustes 

mínimos que a farían perfectamente válida para 

outros dez anos.

No eido das prioridades xeográficas, o 

novo plan reduce o número de países priori-

tarios a 9, o que ven a ser a metade dos que 

no seu momento fixou o I Plan Director, 17, 

caéndose entre un e outro a case totalidade de 

países africanos, só Mozambique continua coa 

etiqueta de prioritario, polo que pódese dicir 

que a prioridade xeográfica, á que se dedicara 

entre o 75% e o 80% dos fondos dispoñibles, é 



IGADI WW 2014 nós no Mundo 28

www.igadi.org

case exclusivamente América Latina, en conso-

nancia coa política estatal de priorizar os países 

de rendas medias. 

a lectura do iii plan Director deixa un 

amargo sabor na boca, máxime logo dunha 

avaliación final do II Plan Director dunha calida-

de mais que notable, sempre que pasemos por 

alto certas afirmacións triunfalistas talvez un 

pouco impropias dun documento de avaliación. 

o iii plan Director pon en evidencia as pou-

cas raíces que na administración autónomica 

ten botado a cooperación para o desenvolve-

mento e a dificultade, logo de mais de 25 anos 

de cooperación por parte das organizacións 

sociais, de visualizar un sistema galego de coo-

peración.

Hai uns días lía na prensa galega unha 

entrevista cun experto en piratería no océano 

Índico na que se cifraba o custo da loita contra 

a piratería en máis de mil millóns de euros. É 

tal difícil que os nosos gobernantes interioricen 

que a mellor loita contra a piratería, ou contra a 

inmigración ilegal que tanto preocupa, e tamén, 

estou convencido, que contra o radicalismo de 

calquera tipo, é o desenvolvemento? Deixar á 

súa sorte, á súa mala sorte, a millóns de per-

soas é peor das políticas posibles. Tamén para 

nós.
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Xosé Manuel Figueiras 

O libro galego no mundo: 

imaxinación e vontade

A primeira reflexión na presente análise é 

saber qué entendemos por libro galego. Libro 

exclusivamente en lingua galega? Libro en ga-

lego e castelán? Libro en calquera idioma pero 

fabricado en Galicia? Como é lóxico, da respos-

ta achegaremos menor ou maior dramatismo á 

realidade que pretendemos tratar.

Dende un punto de vista obxectivo, o libro 

galego é o libro en lingua galega, aínda que 

poidamos optar a capturar cotas de mercado 

noutras linguas en función do noso dominio 

desas linguas como editores. Isto é así porque 

só en Galicia semella posible a produción de 

libro en galego, nos tempos actuais. Amais diso, 

a produción en galego utiliza man de obra local, 

o que repercute nas cifras de emprego desta 

industria cultural, lonxe do que se pode agardar 

con linguas máis poderosas, como o inglés ou 

o castelán que poden ter producións de libros 

nesas linguas en espazos que non lle son natu-

rais. Sen embargo, o castelán é o mercado máis 

próximo, xunto co portugués,  á hora de apos-

tar por produción e tradución noutras linguas, 

sempre que nos sintamos libres de fronteiras 

mentais creadas nos procesos de socialización.

A política de internacionalización do libro 

galego, non pode entenderse por tanto separa-

da da proxección da imaxe do país. O libro gale-

go non é unha variable independente, ou unha 

nota discordante cunha evolución lonxe do 

que lle poida acontecer ao paradoiro do país. 

Non obstante, é innegable que o poder políti-

co galego ten unha visión raquítica de Galicia, 

subsidiaria e minimalista dentro das fronteiras 

do Estado español, compartindo a visión unio-

nista e integracionista no iberismo castelán, o 

que converte a identidade, e por definición a 

produción cultural en Galego, nunha especie de 

reminiscencia do pasado, ou unha teima duns 

poucos, máis perto dunha reserva indíxena 

americana ou unha anécdota dentro do mundo 

global, que unha aposta de compromiso dunha 

nación autónoma con institucións propias.  Tan 

pouca ambición é a marxe de autonomía que 

con dificultade se achegan os resultados litera-

rios ao escaparate das librarías locais.

En definitiva, non será doado o logro de 

éxitos de ventas para o libro galego, tanto no 

mercado interno como nos mercados exte-

riores, sen que previamente se coñeza Galicia 

e se afirme interna e externamente como 

nación particular no mundo con vicisitudes e 

idiosincrasia propia, que debe cristalizar na 

orixinalidade dunha literatura galaica orixinal. É 

preciso xerar curiosidade polo noso imaxinario, 

historia, e costumes que frutifican nunha 

creatividade literaria propia pola que mereza a 

pena realizar transacións económicas. 

Tampouco será sinxelo acadar éxitos de 

venda sen imaxe de marca. Galicia ten que ser 

unha marca de prestixio no ámbito literario. Se 

é posible unha imaxe de moda galega no téxtil, 

son posibles tendencias literarias galegas que 

conflúan coa modernidade literaria global. A 

marca é a denominación de orixe, e axuda a 

amosar os feitos diferenciais que contén, no 

afán de distinguir a produción no mercado 

internacional. Se Galicia non é coñecida no 
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mundo, dificilmente poden demandarse os seus 

libros, a non ser que traten aspectos técnicos 

específicos e concretos, moi minimais. 

Somos conscientes de que isto bate fron-

talmente coa concepción unitaria do Estado 

español actual, ao entender que se pretende 

dispersar os esforzos produtivos dalgunhas 

partes do territorio en identidades diverxentes 

e concorrentes. Esta concepción do Estado é 

froito de corporacións que entenden o terri-

torio español como o seu couto privado que 

debe ser uniformado a longo prazo a través do 

sistema educativo e o sistema social de comuni-

cación, que están intimamente ligados. De feito, 

as máis importantes editoriais españolas par-

ticipan en medios de comunicación e platafor-

mas comunicativas como Prisa ou Grupo Zeta, 

e ademais compoñen os textos que se usan 

nas distintas etapas do sistema educativo e nas 

diferentes materias.

A afirmación da identidade común españo-

la minimiza a imaxe da marca Galicia, que que-

da relegada para produtos agroalimentarios. 

É preciso optar a crear un imaxinario de crea-

tividade, novas tendencias e renovación para 

sectores de valor engadido con motivo de darlle 

unha razón de ser ao produto editorial galego. 

Doutro modo diminúen as expectativas para o 

libro galego e mesmo a capacidade de compra 

dos lectores galegos que alternan as lecturas 

en castelán e galego, ou na maioría de ocasións 

adoitan mercar mercar só libros en castelán, 

minguando a cota para o libro galego no seu 

ámbito natural antes de competir no exterior. É, 

por tanto, complexo pretender acceder a outros 

mercados, cando non existe estabilidade no 

ámbito natural.

Tamén existen economías de escala á hora 

de tratar cos grandes lanzamentos, e a compra 

de dereitos dos “best-sellers”, o que provoca 

que as novidades literarias de moda aparezan 

previamente na lingua máis poderosa economi-

camente, ou de maior rendibilidade comercial, 

fagocitando parte da cota de mercado da lingua 

galega. Todo isto vai en detrimento das posi-

bilidades da lingua galega, ao estar o publico 

obxectivo galego afectado polo maior volume 

de oferta literaria en castelán. Se competimos 

cunha oferta menor, con menos canles de co-

municación, e coa estrutura de poder do Estado 

remando en dirección contraria, a situación é 

complexa.

Cal sería a solución para inverter esta ten-

dencia? Viaxar con portugués e castelán, pa-

recen as opcións máis razoables, a curto prazo 

para o noso libro. A cuestión é saber cómo, con 

qué estratexia? as vendas poden ser ocasionais 

se o produto galego intenta facerse pasar por 

castelán ou portugués. O fraude non semella 

o mellor camiño. Galicia sempre se apoiou nas 

comunidades emigrantes, e de forma testemu-

ñal aínda o segue a facer, logrando computar 

vendas ocasionais nas asociacións de galegos 

no exterior, que están cada vez máis mingua-

das.

Todas as opcións pasan por un merca-

do lector galego forte capaz de producir e de 

vender dereitos. Pero iso implica traballar a 

sociedade civil e aproveitar o grupo natural de 

lectores. Se Islandia é quen de ser país convida-

do na Feira do Libro de Frankfurt (a máis impor-

tante do sector) con cento trinta mil habitantes, 

quen se pode cuestionar que Galicia non faga o 

mesmo con máis de dous millóns e medio? As 

barreiras para Galicia son mentais e propagan-

dísticas en moitos casos. Galicia e o libro galego 

serán o que os galegos sexan capaces de crer 

posible.

non obstante, é posible tender pontes 

entre as exportacións de libros de españa e de 
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portugal e as exportacións de libros galegos en 

función da proximidade xeográfica e temática. 

Non é difícil exportar produción de tipo acadé-

mico en galego para bibliotecas do mundo en-

teiro, se iso vai apoiado nun esforzo difusor de 

cada institución. As editoriais e universidades 

poden promover parte dos seus fondos en ga-

lego ou en castelán, e nas súas especialidades. 

As bibliotecas demandarán en diversos idiomas 

todo o que lles sexa de interese, en ámbitos 

como xénero, historia, política, economía, etc. 

Pero hai que facer o esforzo do posicionamento 

nos mercados.

Ante a redución dos apoios institucionais, é 

preciso apoiarse nos recursos propios, e apro-

veitar estas sinerxías para conseguir que dentro 

da exportación de libros en portugués ou en 

castelán, se poida dar a coñecer a oferta en 

lingua galega. Esa oferta, non só se circunscri-

be ao libro académico. A narrativa ten a punta 

de lanza nos autores noveis que despuntan en 

galego e que máis tarde poden ser traducidos a 

outros idiomas con totais garantías.

A nivel loxístico son necesarios operadores 

con capacidade internacional, ou ben consorcios 

de exportación, que amais de difundir os catálo-

gos editoriais sexan capaces de criar a imaxe de 

Galicia no exterior. Hai xa exemplos deste tipo 

no tocante á exportación. Arnoia Distribución 

é unha das empresas radicadas en Galicia con 

capacidade e compromiso para tarefas desta na-

tureza que agrupa encomendas de editoriais de 

diversos países e en varias linguas para atender 

a tendas e importadores no exterior. Hai unha 

barreira de entrada para facer iso, pois imponse 

a necesidade de grandes estruturas de almace-

nado. Non obstante, é interesante que outras 

plataformas similares contribúan de forma 

proactiva a facilitar o coñecemento e a chegada 

da nosa creatividade ao mercado exterior.

neste espazo, os clústers sectoriais correc-

tamente apoiados polos propios socios, e con 

independencia das institucións públicas, po-

den ser un factor chave do dinamismo. Pero é 

preciso que os propios socios se desprendan de 

envexas e tribalismos, e se eduquen en ópticas 

cooperativas que se solidifiquen en consorcios 

de exportación. As editoras teñen os seus pro-

pios espazos e temáticas especializadas, que se 

reflicten nos catálogos editoriais, e non teñen 

necesariamente que competir polo mesmo 

lector.

En definitiva, no caso de ter estrutura ou 

contactos no exterior, é indispensable adaptar a 

nosa oferta aos mercados exteriores. Se fora o 

caso de levar os nosos escritores a América, es-

tes deberán ser traducidos, polo que realmente 

competimos por cotas de mercado no exterior 

e noutras linguas. Xa hai exemplos deste tipo na 

actualidade. A editorial Galaxia ten a súa aposta 

coa editorial Mar Maior para as traducións ao 

mercado en castelán de España e América. Non 

obstante, non se pode esquecer que convén 

prestar unha atención especial ao castelán 

utilizado nesas traducións, xa que pode non ser 

axeitado para tódolos destinos. Non se debe 

obviar que tal vez as traducións deben camiñar 

tamén cara o inglés e o portugués diversifican-

do os destinos, pois son estes dous mercados 

con moita capacidade de compra.

Por último, as coedicións de materiais de 

calidade son outra forma de chegada a novos 

entornos de gran valía. As licitacións con libros 

infantís ou educativos no paíis de destino, é 

unha das fontes de recursos máis relevantes. Hai 

exemplos destas actividades en empresas como 

Ideas Propias, que é o brazo executor da empre-

sa de e-learning Femxa. O know-how dos dis-

tintos ramos sectoriais, levado ao texto, é unha 

garantía de éxito, pola que ou ben se pagan 
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dereitos ou se coedita, para formar nos diferen-

tes ramos da formación profesional. A editorial 

Kalandraka é, sen dúbida, o maior expoñente de 

actividade exterior de Galicia, sobre todo no to-

cante ao álbum ilustrado, en función da calidade 

da súa produción seguida de preto pola editora 

OQO que ten unha estratexia moi similar.

En definitiva, hai condicionantes das 

estruturas económicas, sociais e políticas, que 

afectan a nosa potencialidade. Pero o futuro 

do libro galego depende da imaxinación e da 

vontade para romper barreiras. 
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Manuel Martínez Justo 

A Asociación Mexicana 

de Oficinas de Asuntos 

Internacionais dos Estados 

(AMAIE) 

Os anos 1980 foron para México, tempos 

de crise, desestabilización e cambio. A econo-

mía debilitouse e esborrallou como consecuen-

cia do excesivo endebedamento e a diminución 

dos prezos do petróleo; a sociedade e o sistema 

político sufriron un proceso de desaxuste tanto 

pola contorna económica, como polo sismo de 

1985, que impactou na zona central do val de 

México e demostrou que a poboación podía 

organizarse sen o apoio do goberno. O desastre 

superou ás autoridades a nivel federal, estatal e 

municipal. 

O goberno, como estrutura de condución 

do Estado, non soubo adaptarse de xeito inme-

diato aos novos cambios e á dinámica social, 

e iso xerou que o país entrase nunha etapa de 

mudanzas que o transformarían radicalmente. 

Unha das transformacións máis relevantes foi 

a relación do goberno central coas entidades 

federativas, sobre todo nun tema que permane-

cera inalterable desde os inicios do xurdimento 

da nación mexicana: as relacións co exterior.

A revolución mexicana sentara as bases 

dun país estable, cunha economía de corte es-

tatal, unha administración altamente centraliza-

da e un partido que monopolizaba o poder pola 

fragmentación dos outros grupos políticos e a 

escasa acción social. A crise dos anos oitenta 

puxo en tela de xuízo este sistema e derivouno, 

xunto coa globalización, cara un esquema neo-

liberal, máis descentralizado e democratizado, 

entendendo isto último non baixo o criterio da 

celebración de eleccións, as cales realizáronse 

desde sempre no país, senón da alternancia no 

poder doutras forzas políticas.

O monopolio do poder por un partido 

hexemónico, o Revolucionario Institucional 

(PRI), implicou unha política extremadamente 

centralista que se reforzou coa designación 

centralizada dos candidatos aos cargos tanto de 

elección popular, como dos gobernos estatais 

e municipais. Ao anterior sumábase o feito de 

que o orzamento controlábase desde o centro e 

distribuíase soamente outorgando aos estados 

e aos municipios entre o 30 ou 32% do mesmo 

para a súa operación directa. Iso xeraba que, 

nalgúns casos, como na política exterior, as 

decisións supeditábanse totalmente ao nivel 

central e concentrábanse exclusivamente na 

Chancelería mexicana (Secretaría de Relacións 

Exteriores).

o avance opositor nos gobernos locais, 

primeiro municipais e logo estatais(1), ocasionou 

que empezaran a aparecer xustaposicións de 

gobernos que traerían como consecuencia a 

diverxencia de posturas en materias específicas, 

como as relacións internacionais, e a procura 

(1) Aínda que o primeiro Concello que gaña electoralmente 
a oposición é no ano 1947 (Quiroga Michoacán), a primeira 
gobernación estatal obtense no ano 1989; en ambos casos sería 
o partido de centrodereita, o Partido de Acción Nacional (PAN), 
quen lograra estes triunfos. A alternancia política no goberno 
mexicano finalmente lograríase en xullo de 2000, co triunfo 
nas eleccións presidenciais do candidato do pan, Vicente Fox 
Quesada. 
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dunha certa autonomía co propósito de atender 

as necesidades dos gobernos locais, que non 

atopaban nas políticas públicas centralistas, 

a prioridade que se requiría. Un punto desa 

discusión foi a acción exterior. Aínda que estaba 

centralizada na Chancelería, iso non implicaba 

que os novos gobernos estatais e municipais 

non se mobilizasen levando a cabo actividades 

coa contorna internacional. 

A acción exterior das entidades federati-

vas mexicanas levouse a cabo paulatinamente 

aproveitando as físgoas que deixaban as leis 

nacionais e locais. Estas non impedían, en nin-

gún caso, as saídas dos mandatarios locais, nin 

tampouco o establecemento de compromisos 

internacionais, a menos que afectasen os inte-

reses nacionais en materia de seguridade ou a 

subscrición de tratados, temas que quedaban 

supeditados ás atribucións exclusivas do execu-

tivo federal.

Foi así como algúns dos gobernadores, 

como Vicente Fox Quesada, en Guanajuato, 

comezaron a viaxar ao exterior co obxectivo 

de promover o comercio e o investimento 

estranxeiro cara ás súas entidades, así como 

conseguir outros apoios ou simplemente ato-

parse cos emigrantes coa intención de canalizar 

cara ás súas localidades as remesas que aqueles 

enviaban de xeito individual e colectivo.

Para dar seguimento e orde a esas activida-

des, procedeuse a institucionalizar estas prácti-

cas, a partir da creación de oficinas de asuntos 

internacionais. Iso non implicaba unha atención 

aos requirimentos e demandas por parte da 

Chancelería mexicana, que observaba a aquelas 

como instancias non necesarias nin importan-

tes para a estruturación e operativa da política 

exterior.

A chegada á presidencia do Partido Acción 

Nacional (PAN) e dun gobernador que levara a 

cabo unha intensa acción exterior, como foi o 

caso de Vicente Fox, non derivou nun cambio 

substancial na inclusión dos gobernos subna-

cionais na construción da política exterior, só se 

introduciu unha modificación parcial das con-

dicións ao crearse a Dirección Xeral de Coor-

dinación Política, coas funcións, entre outras, 

de encargarse das relacións co congreso e a 

de coordinar e orientar as actividades interna-

cionais dos gobernos estatais e municipais, a 

través dunha instancia de segundo nivel, como 

será a Dirección de Gobernos Locais(2).

A necesidade de levar a cabo un diálo-

go entre iguais coa Chancelería, así como dar 

maior relevancia e atención ao tema dos asun-

tos internacionais dos gobernos locais, levou 

ao coordinador das relacións internacionais do 

goberno do estado de México, arnulfo Valdivia 

Machuca, e ao entón Secretario de Turismo e 

relacións internacionais do goberno de chia-

pas, Juan carlos cal y Mayor Franco, a suscitar a 

posibilidade de unirse para facer presión sobre 

a Secretaría de Relacións Exteriores na procura 

dun espazo de negociación máis igualitario e 

construtivo. Foi así como xurdiu a Asociación 

Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacio-

nais, coñecida polas súas siglas abreviadas 

como AMAIE, constituída en maio de 2009, coa 

participación en principio de oito estados: Chia-

pas, Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, 

Jalisco, Nuevo León e Yucatán(3) 

A Asociación defínese a si mesma como 

“Unha Asociación Civil que ten como obxectivo 

(2) A Dirección Xeral de Coordinación Política, se ben dependía 
directamente do Chanceler e tiña ao seu cargo a dirección 
de gobernos locais, correspondía a un quinto nivel dentro da 
estrutura do goberno federal e só contaba con dúas persoas 
para o desenvolvemento das súas funcións, o cal limitaba dun 
xeito importante as súas actividades.
(3) “Relaciones Internacionales de Jalisco. La estrategia de 
la Dirección de asuntos internacionales del Despacho del 
Gobernador. Memorias 2007-2013”, Goberno de Jalisco, 
México, 2013.
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articular e fortalecer as actividades das Ofici-

nas de Asuntos e Relacións Internacionais dos 

Gobernos Estatais, colaborando coas distintas 

ordes de goberno, organismos internacionais 

e sectores sociais, para promover o desenvol-

vemento integral das súas comunidades”. A 

súa misión é a de “coadxuvar na articulación 

das actividades internacionais dos gobernos 

locais e as súas comunidades para promover o 

seu desenvolvemento integral”, e como visión 

suscita: “Impulsar unha política que coordine 

e represente harmonicamente os intereses e 

prioridades dos gobernos locais”(4).

esta rede de redes para a cooperación 

internacional dos gobernos estatais en México 

ten como estrutura unha asemblea de socios, 

á que poden pertencer todos aqueles estados 

que conten con oficina de asuntos internacio-

nais na súa administración, e fagan a petición 

expresa de afiliarse; é dirixida por unha Coor-

dinación Executiva Nacional e dúas Coordina-

cións adxuntas integradas polos directores de 

devanditas oficinas, mantendo sempre unha 

representación pluripartidista atendendo ás 

principais forzas políticas do país, de forma ro-

tativa anual(5); e conta cun Consello Consultivo, 

que está conformado por académicos especia-

listas no tema, así como polos distintos ex presi-

dentes da aMaie, co obxecto de aportar as súas 

experiencias e dar continuidade á asociación. 

(4) Estatutos e páxina web da Asociación Mexicana de Oficinas 
de Asuntos Internacionais dos Estados A.C., www.amaie.org.mx  
(5) Antes do seu establecemento oficial, a AMAIE estivo 
presidida por arnulfo Valdivia, coordinador de asuntos 
Internacionais do Goberno do Estado de México, de filiación 
priísta, ata 2010, e os Coordinadores adxuntos foron Francesca 
Ramos, Coordinadora de Asuntos Internacionais do Goberno 
do Distrito Federal, de filiación ao Partido da Revolución 
Democrática, e Mónica Sánchez, Directora de Asuntos 
Internacionais do goberno de Jalisco, de afiliación ao PAN. 
Un cambio importante neste sentido deuse na VIII asemblea, 
celebrada na cidade de Pachuca (estado de Hidalgo), en 
novembro de 2013, na que asumiu a presidencia o estado de 
Hidalgo (PRI) e as coordinacións adxuntas quedaron integradas 
polos estados de Chiapas (Partido Verde) e Querétaro (PRI).

Consolidouse así un proceso de traballo de 

dous anos de duración no que houbo que nego-

ciar e conciliar posicións diversas con gobernos 

de filiacións distintas, que permitironn homoxe-

neizar a xestión dos asuntos internacionais 

dos estados, transferir experiencias e replicar 

os casos de éxito e boas prácticas, pero sobre 

todo, obter o recoñecemento oficial e o apoio 

cara estes traballos por parte da Chancelería, 

así como lograr ser incorporados de xeito máis 

activo á política exterior do país.

Á data, a AMAIE realizou oito asembleas 

anuais que se levaron a cabo en igual número 

de cidades do país: Ixtapan de la Sal, Estado 

de México, pachuca, Hidalgo, San cristóbal de 

las casas, chiapas, cidade de México, Distrito 

Federal, Mérida, Yucatán, Guadalaxara, Jalisco, 

e proximamente en Cancún (Quintana Roo), en 

2014, e conta actualmente coa afiliación de 18 

estados da República Mexicana.

Os logros foron moitos, pero poderían 

resumirse en:

 » 1. Converterse nunha Rede de Redes que 

conxunta esforzos para a aprendizaxe e des-

envolvemento de boas prácticas;

 » 2. Ser o interlocutor coa Secretaría de Rela-

cións Exteriores de México para intercambio 

de puntos de vista, transferir coñecementos 

e experiencias e establecer compromisos de 

apoio aos gobernos estatais, así como para 

telos en conta para o deseño e a xestión da 

política exterior;

 » 3. Administrar con eficiencia recursos e 

accións na procura de socios, mercados e 

alternativas para o desenvolvemento das 

actividades internacionais, aproveitando as 

aprendizaxes, experiencias e a participación 

conxunta ou por representación en máis fo-

ros internacionais de interese xeral para eles;

 » 4. Converterse nunha voz autorizada para a 

http://www.amaie.org.mx
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procura de apoios internacionais que poidan 

ser compartidos polos diferentes gobernos 

locais mexicanos, así como un promotor da 

cooperación descentralizada deste país cara 

o exterior;

 » 5. Participar en foros internacionais de 

gobernos locais cunha posición homoxé-

nea e forte fronte aos gobernos homólogos 

doutros países

 » E, á súa vez, serviu á Chancelería para:

 » 1. Manter unha canle de comunicación 

representativa e nunha soa voz coas ofici-

nas de asuntos internacionais dos gobernos 

estatais;

 » 2. Multiplicar a capacitación, difundir e 

promover as súas políticas e accións cara 

os gobernos locais mexicanos de xeito máis 

eficiente e cun menor custe financeiro me-

diante a colaboración dos gobernos adscritos 

á AMAIE;

 » 3. Sumar esforzos e convocar accións 

conxuntas dos gobernos locais para a súa 

participación nos foros multilaterais de go-

bernos locais;

 » 4. Orientar e concretar as accións de coope-

ración internacional cara instancias locais de 

interese específico para os gobernos estatais 

e municipais de xeito máis efectivo, eficiente 

e cun maior impacto local;

 » 5. Obter o apoio destes gobernos para o 

desenvolvemento dunha política exterior 

máis eficiente e con novas canles de comuni-

cación co ámbito local internacional.

un dos principais retos aos que se viu 

sometida recentemente a AMAIE foi sen dúbida 

o cambio de goberno federal, que implicou que 

un dos principais partidos controlara a maio-

ría dos gobernos estatais, así como o feito da 

creación dunha comisión de asuntos internacio-

nais na Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO)(6). 

O triunfo do Partido Revolucionario Insti-

tucional nas eleccións presidenciais de 2012 e 

o feito de que este partido político goberne a 

maior parte dos estados, xerou un aliñamento 

das forzas políticas co goberno federal e as súas 

políticas, restando forza á xustaposición xurdida 

na administración anterior. Algo similar deuse 

co establecemento da comisión de asuntos in-

ternacionais da Conferencia Nacional de Gober-

nadores. 

En calquera caso, a AMAIE non só se manti-

vo senón que ata se reforzou. Nun principio por 

ser unha instancia desde a cal pódese dialogar, 

negociar e establecer consensos sobre as posi-

cións dos gobernos estatais en materia de polí-

tica exterior e xerar posicionamentos conxuntos 

para atender aspectos aos que non chegaría 

a chamada “Alta Política”(high politics), senón 

porque tamén significa unha alternativa para 

operar e levar a planos máis concretos, as 

políticas e acordos que se establezan na CONA-

GO no ámbito das relacións internacionais; así 

como participar na Lei de Cooperación Interna-

cional para o Desenvolvemento, o seu marco 

normativo, e nos mecanismos de formulación, 

distribución e operación dos fondos dedicados 

por parte do goberno mexicano para este fin, 

de xeito integrado.

algo no que non houbo grandes avances 

na aMaie é na transferencia de experiencias 

cara o exterior, xa que privilexiaron a recolleita 

e adquisición de experiencias externas para a 

súa aplicación en México, pero non a transmi-

(6) En marzo de 2012, creouse a comisión de asuntos 
internacionais da Conferencia Nacional de Gobernadores, o 
órgano de coordinación dos gobernos estatais mexicanos para 
a negociación co  executivo federal, establecido para o logro 
dun maior equilibrio de poder nas decisións nacionais. Este 
feito levou a cuestionarse á AMAIE a súa existencia na medida 
en que os seus xefes tiñan un mecanismo de negociación nese 
tema co goberno federal.
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sión das súas propias metodoloxías de traballo 

cara outras instancias no estranxeiro. É aquí 

onde Galicia podería aproveitar o achegamento 

que nestes momentos existe con México nun 

afán de aprender a enfrontar os procesos de 

centralización que a crise xerou nas comuni-

dades autónomas, sobre todo en materia das 

relacións co exterior.

a centralización é unha tendencia innega-

ble en todos os países que se atopan en crise 

e ven como única alternativa os axustes orza-

mentarios e estruturais, para superar o que eles 

denominan como duplicidade de funcións e 

accións. No entanto, as condicións e flexibilida-

de que teñen os gobernos locais e, no caso de 

España, as Comunidades Autónomas para facer 

fronte a estes fenómenos, conseguir recursos 

en áreas que ás veces non resultan prioritarias 

para o conxunto do estado español, e estable-

cer vinculacións microsectoriais, non se atopan 

facilmente na política exterior de España.

Un claro exemplo neste sentido constitúeo 

a negociación dos investimentos de PEMEX na 

contratación de barcos e na compra de accións 

dos estaleiros galegos. A negociación dificil-

mente podía facerse pola Chancelería española 

sen ter en conta tanto a presenza da migración 

galega en México como o seu apego á terra 

de orixe. Este foi un aspecto moi puntual que 

a acción exterior da Xunta de Galicia puido 

aproveitar para establecer contactos e nego-

ciar con esa empresa pública mexicana. É por 

iso que sería importante considerar, tanto por 

parte dos gobernos das comunidades autóno-

mas como polas distintas instancias culturais, 

sociais e económicas, a necesidade de iniciar un 

achegamento á AMAIE, aprender a súa forma 

de traballo e metodoloxía para o establecemen-

to de canles únicas de comunicación, diálogo e 

negociación co goberno central.
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Celso Cancela

A nova xeira da Unión Europea

En 2013 cumpríronse dúas décadas da 

posta en marcha do Tratado de Maastricht. 

Entre as súas previsións, recollía a implantación 

da Unión Económica e Monetaria (UEM)(fa-

ses, calendario, entrada en funcionamento do 

BCE, fixación da referencia co euro das moe-

das nacionais, posta en circulación da moeda 

única, etc.). As condicións desta unión foron 

complementadas e apontoadas coas previsións 

políticas establecidas no Pacto de Estabilidade 

e Crecemento (PEC), aprobado en 1997 para 

manter os criterios de Maastricht trala adop-

ción do euro. Os estados comprometéronse a 

manter un déficit anual inferior ao 3% do PIB e 

unha ratio de débeda que non superase o 60% 

do PIB.O PEC era un instrumento diseñado para 

supervisar as finanzas públicas dos estados da 

eurozona para compensar a falla de política 

fiscal no deseño da eurozona. Este mecanismo 

non funcionou como se agardaba; entre 2000 

e 2010, os estados da eurozona incumpriron os 

límites de déficit ou débeda en 137 ocasións 

segundo os datos de Eurostat. A crise financeira 

e económica iniciada en 2008 situou estes me-

canismos da UEM contra as cordas: a eurozona 

carecía de institucións cribles e solventes.

Feito o diagnóstico sobre as deficiencias 

da gobernanza da eurozona, no bienio 2010-12 

foron adoptados, despois de numerosas e esgo-

tadoras xuntanzas, varios instrumentos e ferra-

mentas (Tratado de Estabilidade, mecanismo 

único de supervisión,...). Así, este pasado 2013 

estivo marcado na UE pola implementación dos 

acordos políticos adoptados previamente. En 

decembro de 2012, o Consello Europeo come-

zou o camiño cara a realización dunha unión 

bancaria coa decisión de crear, en principio, un 

“mecanismo único de supervisión” (MUS). Esta 

debe permitir que o BCE supervise directamente 

aos grandes bancos da zona do euro. A impor-

tancia para o caso español é sobradamente co-

ñecida, en especial, trala pouco edificante labor 

supervisora do Banco de España. Semella que 

terá que ser o BCE quen domestique e free os 

excesos da banca e das autoridades españolas.

entrou en vigor o tratado de estabilidade, 

Coordinación e Gobernanza na Unión Económi-

ca e Monetaria (coñecido como “Pacto orza-

mentario”) que pretende reforzar a disciplina 

orzamentaria na eurozona a través da “regra de 

equilibrio orzamentario”.En maio, adoptáron-

se dous novos regulamentos da UE, coñecidos 

como “two-pack”, sobre gobernanza económica 

na eurozona para reforzar o control das finanzas 

públicas estatais. Para os estados meridionais 

foi unha inxección de confianza, e ao mesmo 

tempo, a renuncia definitiva á soberanía econó-

mica. O impacto no nivel estatal é dunha enor-

me magnitude; é suficiente apuntar que, dunha 

parte, converte en “emperadores” aos titulares 

das carteiras de facenda nos executivos estatais 

ao tempo que reduce o rol dos parlamentos en 

materia orzamentaria; doutra parte, en estados 

como español, tensa as costuras da estrutura 

territorial a causa dos axustes requiridos (coin-

cidente coa redución dos fondos europeos que 

nutriron a solidariedade interterritorial españo-

la; previsiblemente a solidariedade interterri-

torial do Estado español pasará a súa proba de 

lume. No Consello Europeo de 7 e 8 de febreiro 

de 2013 acadouse o acordo sobre o marco 

financeiro plurianual 2014-2020 que recolle os 
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límites e os principios do orzamento anual da 

UE para ese período.

En outubro, adoptáronse as normas para a 

creación do MuS que exerza un control sobre os 

bancos e outras institucións crediticias. A seguir, 

en novembro, definiuse o chamado “semestre 

europeo”, un ciclo anual para a coordinación 

das políticas económicas e orzamentarias da 

UE, que apunta cara a harmonización dos seus 

plans orzamentarios e económicos co fin de lo-

grar crecemento económico e competitividade. 

Na práctica, supón atar en curto ás autoridades 

estatais (cesión de soberanía). Isto colócanos 

sobre a pista de que a crise económico-financei-

ra actuou como detonante dun novo avance 

no proceso de integración. Sexa como sexa, as 

alarmas neste eido xa deberían terse activado 

cando a Axenda de Lisboa de 2000 (establecía 

como obxectivo estratéxico a conversión da 

economía da UE na “economía do coñecemento 

máis competitiva e dinámica do mundo, antes 

do 2010, capaz dun crecemento económico 

duradeiro acompañado por unha mellora cuan-

titativa e cualitativa do emprego e unha maior 

cohesión social”) estaba practicamente inédita. 

Aínda que as referidas reformas non tiveron a 

relevancia política formal (referendo, reformas 

constitucionais,...) do Tratado de Maastricht, a 

bo seguro terán unhas consecuencias fondas e 

permanentes en múltiples eidos (institucións, 

políticas públicas,...).

Chegada a crise, as deficiencias no deseño 

institucional da UEM conduciron inexorable-

mente cara o intergobernamentalismo (prota-

gonismo político dos executivos estatais) re-

presentado no Consello Europeo. Era a hora da 

eficacia, das respostas rápidas, áxiles e audaces. 

Entre 2010 e 2013 tiveron lugar 29 xuntanzas 

desta institución ou reunións informais dos 

xefes de estados ou goberno dos estados do 

euro (7 en 2010; 10 en 2011; 6 en 2012, e 6 en 

2013). Para o público en xeral, a imaxe ofrecida 

foi a dun directorio de estados encabezados por 

Alemaña. En España, este estado membro e, de 

xeito singular, a súa chanceler AngelaMerkel, 

foi convertido en chibo expiatorio da situación 

económica, mesmo nos xornais de inclinación 

europeísta. Nos medios e na opinión pública 

callou un discurso populista e polarizador de 

corte nacionalista: setentrionais/meridionais, 

grandes/pequenos, católicos/protestantes, pe-

riferia/centro ou debedores/acredores...

pola súa banda, ao longo da crise, a co-

misión Europea evidenciou as súas feblezas. 

Sen capacidade política para asumir a voz e a 

defensa do interese común, non foi capaz de 

xerar a necesaria credibilidade, certeza e pre-

visibilidade. Así mesmo, os riscos e incertezas 

derivados da política doméstica continuaron a 

contaminar o escenario europeo (por exemplo, 

as eleccións do Bundestag de setembro de 2013 

ou o caso Berlusconi). Aínda que asumamos as 

medidas e decisións do Consello Europeo, esta 

crise pon de manifesto a necesidade dunha 

institución que actúe coa vista posta no ben 

común europeo (ou dos estados do euro?). A 

Comisión Europea é unha peza imprescindible. 

Non é posible avanzar sen unha institución que 

actúe como pararraios político europeo (asun-

ción da responsabilidade política) e dotada da 

capacidade para tomar decisións críticas (sen 

condicionantes derivados do eido doméstico). 

Neste senso, lembremos os efectos positivos 

da“máxica” declaración efectuada por Mario 

Draghi en xullo 2012 afirmando que “farei todo 

o que sexa necesario para salvar o euro”.

Esas medidas e decisións económico-

financeiras focalizaron a atención e preocu-

pación. Porén, non debemos deixar de men-

cionar outros acontecementos. Na primavera, 
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o Eurogrupo acadou un acordo político sobre 

programa de axuste económico de Chipre 

coa fin de restablecer as finanzas públicas e o 

sector financeiro. Este repercutiu nas relacións 

da ue con Moscova pola incidencia sobre os 

aforradores rusos (dimensión exterior da UE). 

Tralas negociacións impulsadas por Catherine 

ashton, alta representante da ue, Serbia e 

cosova asinaron un pacto en bruxelas que senta 

as bases para a normalización das relacións 

entre os dous países veciños e permite iniciar 

as negociacións de adhesión con Serbia. En 

xullo, croacia converteuse no segundo estado 

integrante da Iugoslavia en adherirse á UE, ao 

mesmo tempo, que se confirmou que Letonia 

adoptaría o euro en xaneiro de 2014.

Agora, tanto a política fiscal como a or-

zamentaria dos estados da eurozona quedan 

no punto de mira como eidos nos que semella 

inexorable o afondamento, unha maior integra-

ción, a transferencia de capacidade decisoria 

a Bruxelas. É innegable que o impacto desta 

transferencia repercutirá inevitablemente en 

tódalas políticas públicas.

Cando aínda as previsións do Tratado de 

Lisboa non foron plenamente aplicadas (por 

exemplo, a redución do número de comisarios), 

xa está sobre mesa unha nova iniciativa de 

reforma dos tratados. En decembro de 2013, 

durante a cerimonia de xuramento do cargo no 

Bundestag, Angela Merkel aludiu a esa reforma 

que tería como meta converter en vinculantes 

os obxectivos macroeconómicos e as reformas 

estruturais marcadas pola Comisión Europea. 

Isto implica que medrará o papel das institu-

cións comúns de dimensión federal (Comisión 

Europea; Parlamento Europeo, Banco Central 

Europeo,...) para afrontar os problemas comúns 

que, cada vez máis, sitúan a UE (singularmente, 

aos estados da eurozona) diante de situacións 

críticas. Tamén será necesario gañar lexitimi-

dade, credibilidade e eficacia para emprender 

reformas estruturais nos diferentes estados 

membros.

En definitiva, trala constatación polos esta-

dos membros da UE da situación de interdepen-

dencia na que se atopan, en 2013 comezaron 

a actuar de xeito coherente con esta realidade. 

Nos vindeiros anos, seguramente, os esforzos 

políticos estarán orientados a reflectir nos acor-

dos fundacionais a linguaxe xurídico-política 

acorde coa realidade presente. En 1992-93, 

houbo que eliminar da versión do TUE o adxec-

tivo federal, e agora?
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Xulio Ríos(1)

Vida, paixón e morte do CAEX

A actual Xunta de Galicia creou o Consello 

de Acción Exterior (CAEX) mediante Decreto 

368/2009, de 30 de xullo, como “órgano de 

traballo asesor en materia de acción exterior”, 

situando a súa dependencia xerárquica na Con-

sellería de Presidencia, Administracións Públi-

cas e Xustiza. 

Na Exposición de motivos, argumentábase 

que o ingreso de España na UE levou ás Comu-

nidades Autónomas a desenvolver actividades 

de relevancia internacional como resultado 

do exercicio de competencias con proxección 

no eido comunitario e á asunción doutras en 

diferentes ordes con clara prolongación exte-

rior, desde o turismo ata o fomento das expor-

tacións, e, no xeográfico, desde Portugal ata 

América Latina. 

Reivindicaba o texto un “gran consenso so-

cial”, fundamentado na necesidade de habilitar 

políticas de medio e longo prazo e na optimiza-

ción dos limitados recursos destinados a esta 

finalidade que premerían na coordinación entre 

os departamentos oficiais e a propia sociedade 

civil, compartindo aspiracións, ferramentas e 

oportunidades.

O CAEX nacía así como expresión dunha 

vontade inclusiva e afirmativa. Inclusiva respec-

to aos actores que na sociedade galega pulan 

por unha universalización da nosa identidade a 

todos os niveis aínda que con diferentes am-

bicións; e afirmativa, no sentido de obxectivar 

estratexias, plans e programas no campo da 

acción exterior, instando a súa consolidación 

como unha política de colaboración público-pri-

(1) Xulio Ríos é director do IGADI e membro do CAEX dende a 
súa fundación ata a súa dimisión en outubro de 2013. 

vada. Os fins recollidos no punto 2 do Decreto 

abundan neses criterios construtivos a prol de 

ideas para o deseño e desenvolvemento dunha 

acción exterior xenuína. 

Dende entón (2009), nun primeiro im-

pulso e trala súa constitución, no seo do CAEX 

creáronse varios grupos de traballo que incluso 

chegaron a reunirse nalgunha ocasión. Tamén o 

propio pleno do órgano. Na anterior lexislatura, 

o CAEX chegou a contar cun documento básico 

de estratexia para a acción exterior de Galicia, 

se ben o Consello da Xunta rara vez o tivo en 

conta, tanto foi así que ata cabe dubidar do seu 

coñecemento e/ou lectura.

Fóra de aí, e moi especialmente nos últi-

mos dous anos, o CAEX, que derogou a prece-

dente Comisión de Acción Exterior –creada en 

1997 como órgano de coordinación interad-

ministrativa- e espertara esperanzas doutras 

maneiras de actuar nos sectores chamados a 

participar (universidades, cámaras de comercio, 

sindicatos, empresarios, poder local, ONGs, 

centros de investigación internacional….), aca-

bou en nada por desidia consciente e delibera-

da da propia Administración. 

E cabe preguntarse por qué. En primei-

ro lugar, cómpre referirse á descualificación 

sistemática e permanente da acción exterior 

por parte da Xunta de Galicia, o que, en cohe-

rencia, fai totalmente innecesario o órgano. 

Para qué sirve un CAEX se o goberno nin cre nin 

quere acción exterior? A actual Xunta de Galicia 

non valora as virtudes da paradiplomacia, que 

considera unha banalidade con pretensións 

pseudosoberanistas, un desbalde, e súmase de 

forma entusiasta ás proclamas centralizadoras e 
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negadoras da pluralidade dun goberno no esta-

do que practica unha diplomacia absolutamen-

te desnortada e errática. Naturalmente, nada 

disto chegou a discutirse nunca en reunión 

algunha do CAEX, optándose pola morte lenta e 

a descualificación de calquera matiz. Nesta liña, 

mesmo non sobra o CAEX, sobra ata a Dirección 

Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, come-

tido que non exerce, totalmente marxinada, 

centrándose, como moito, no espazo comuni-

tario. Claro que de facelo así non terían a quen 

utilizar para zafarse do control parlamentario 

como aconteceu coa visita a Cuba na que non 

participou o titular da área pero si, facendo de 

tripas corazón, debeu comparecer no Parlamen-

to para defendela aínda sen ter nela nin arte 

nin parte.

En segundo lugar, o rudimentario  da nosa 

cultura democrática. No fondo, estes órganos, 

moi vendibles en períodos electorais para 

expresar esa vontade de construír gobernos 

integradores e capaces de xestionar os intere-

ses de todos por riba das políticas partidarias 

serven para proxectar unha imaxe de tolerancia, 

de estar por riba do ben e do mal. Pero unha 

vez gañadas as eleccións son un encordio para 

o poder, pois ou ben serven para lexitimar ao 

cen por cen as políticas gobernamentais, e nese 

caso perden autenticidade e valor como foros 

creativos, ou se poñen pegas aos designios da 

autoridade suprema e endeusada son conside-

rados como niños de problemas, creados por 

parte deses outros que deberían estar agra-

decidos por se lles deixar participar e inda por 

riba non fan mais cousa que criticar. … Vamos, 

que así nos pagan! Unha cultura democrática 

nunha sociedade elementalmente vertebrada 

avogaría, pola contra, por recoñecer o valor das 

diferentes perspectivas incorporándoas ás po-

líticas públicas en tanto non se contradigan cos 

postulados básicos da acción gobernamental. 

Non é este o caso.

Cabe sinalar tamén que non todo o pro-

blema é a Xunta de Galicia. Os demais somos 

parte del ao non impoñérmonos un mínimo de 

autoesixencia. Non se entende, poñamos por 

caso, que os demais axentes non oficiais que 

participan no CAEX opten por deixarse levar, 

en silenzo, renunciando a expresar unha po-

sición proactiva para non ser cómplices deste 

marasmo. Ou que a oposición parlamentaria ao 

completo exprese idéntica desidia. A conclusión 

non pode levarnos por outro camiño que o de 

constatar unha seria tara na nosa sociedade e 

os seus líderes, devotos dun formalismo á baixa 

e incapaces de comprender algo tan básico no 

tempo presente como a importancia de estar 

no mundo con voz propia e cunha sociedade 

que avale ese afán. 

Descrendo na acción exterior, a Xunta de 

Galicia desmantela dunha sentada os avances 

logrados nas últimas décadas neste terreo, 

todos eles desenvolvidos con claro propósito 

leal e construtivo con respecto ao Estado, sen 

introducir a cambio mecanismos que preser-

ven un liderado público e integral que fortaleza 

a posición de Galicia no mundo, nun mundo 

globalizado. Todo mais queda o recurso a unha 

oficina de promoción económica tinguida de 

electoralismo e descontextualizada. Un boome-

rang que acabará pasando factura. 
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