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Toda loita se labra no decorrer dun proceso histórico. Aquilo que hoxe rei-
vindicamos é froito das reclamacións, sentires, soños e rebeldías que outrora 
viviron outras moitas xentes.

Recoñecer o valor e as contribucións daquelas que antes puxeron corpo e 
esperanzas en diferentes experiencias de organización e mobilización, supón 
asumir que mentres perduren a opresión, a inxustiza e a violencia, asentadas 
na mesma raíz bifurcada que representan o capitalismo e o heteropatriarca-
do, as súas loitas son e serán as nosas.

Esa práctica de recoñecemento, de rescate da historia desde a perspectiva 
dos micro relatos, das resistencias cotiás, das narrativas e realidades que se 
atopan nas marxes e nos intersticios, e que permite situarnos politicamente 
no presente, semella un factor propio da cultura baladrina. Fraguado segura-
mente de xeito espontáneo e nada deliberado nin consciente, mais igualmen-
te distintivo, identificador, valioso.

Unha singularidade organizativa que nos alerta da importancia de evocar, 
agradecer e valorar as achegas de saberes, traballo e compromiso que fixeron 
outras persoas, abrindo camiños, xerando posibilidades e permitíndonos for-
mular propostas como a Renda Básica das Iguais (a partires de aquí, RBis). 
Un paso máis na loita por arrincarlle ao poder o dereito a vivir dignamente, 
para construír xustiza social desde abaixo, desde a heteroxeneidade, diversi-
dade e autoorganización.

Por ese motivo, e porque indagar na memoria da nosa construción, tanto 
individual como colectiva, é escribir con letra propia a nosa historia conferín-
dolle un significado conscientemente novo, é existencializarse, este texto parte 
do desembarazar da madeixa da memoria. Regresar á primeira toma de contac-
to con esta ferramenta de transformación e, por extensión, coas xentes de Bala-
dre. E nesta viaxe recuperar as sensacións, interrogantes e estímulos suscitados 
por aquela descuberta, así como o posterior proceso de reelaboración persoal 
da proposta, extraendo dela aqueles elementos máis vinculados aos temas e 

Apostar por unha vida digna, 
apostar pola RBis
Mari Fidalgo
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ámbitos de actuación que me interesan, relacionándoa con razoamentos para-
lelos, descubrindo novas conexións. En definitiva, facéndoa propia.

Entendo que narrar esta traxectoria de achegamento a unha dada proposta 
desde a experiencia particular e directa pode ser útil á hora de que cada lec-
tora ou lector poida emprender o seu propio proceso de asimilación e vincu-
lación da RBis coa súa realidade concreta, e que tal traballo de elaboración 
e apropiación de calquera reivindicación é un factor importante á hora de 
poñer en marcha procesos de transformación social.

TIRANDO DO FÍO...

Revivir esas primeiras impresións é retrotraernos ao ano 2009, concretamente 
ao local da Asociación Veciñal A Xuntanza, situado no compostelán barrio de 
San Pedro. Alí tivo lugar un dos grupos de discusión dirixido a recadar infor-
mación para o estudo de viabilidade de aplicación da RBis en Galiza.

O convite para participar chegara poucos días antes a través do Foro da In-
migración e por intermediación da asociación A Xuntanza, que colaborou na 
difusión do encontro e na busca dun grupo que fose o máis diverso posíbel 
en canto a perfís, situación laboral e vital, expectativas, etc.

Aínda que daquela xa asumía que non me axustaba ao imaxinario de mi-
grante que se acostuma manexar, entendía necesario achegar un enfoque e 
discurso ancorado na interculturalidade a este tipo de espazos, co fin de facer 
máis polifónicas as análises e debates. Mais sobre todo motivoume a posibi-
lidade de seguir tecendo relacións coa veciñanza da cidade á que cheguei hai 
oito anos e coñecer puntos de vista e traxectorias de vida diferentes.

Recordo que, de entrada, sorprendeume gratamente a metodoloxía adop-
tada, polo que tiña de arrecendo a pedagoxía popular. Acostumada como 
estaba a participar nos experimentos e peripecias que profesionais do mundo 
social e académico dirixen á comunidade migrante co fin de diagnosticar, 
intervir e promover, paradoxalmente, a nosa integración nunha sociedade en-
ferma e (esta si) inadaptada ás necesidades das persoas e aos límites ambien-
tais, era previsíbel atoparme con outro exercicio de capitulación aos intereses 
do poder e os seus aparellos de xestión.

Non foi así. O feito de partir das ideas previas e saberes das participantes 
acerca da realidade socioeconómica da comarca, de fluír a través de preguntas 
disparadoras e de dinamizar a discusión deixando espazo para que cada quen 
puidese ofrecer a súa visión e dialogar cando había puntos de discrepancia, 
ofrecía un escenario de compromiso político e de vontade de transformación 
nada aséptico. Un escenario que convidaba, a partir da troca de opinións e 
experiencias, a unha aprendizaxe colectiva.

Primeiro unha aprendizaxe sobre a realidade, o contexto de vida e a per-
cepción que outras veciñas posuían do territorio que habitamos desde unha 



13

perspectiva económica, social e comunitaria, conformando unha sorte de tra-
ma que enriquecía e complicaba o punto de partida para comezar a pensar 
unha ferramenta de construción de equidade.

Pola súa parte, a explicación da proposta de distribución da renda tras o 
debate grupal xerou dúbidas, novas discusións e mesmo algunha incredu-
lidade, revelando a madeira de utopía necesaria que encarna a RBis como 
ferramenta de mudanza.

Mais foi a pregunta lanzada ao final do encontro a que cobrou, ao menos 
para min, un sentido revelador: Cambiarían as nosas vidas coa implantación 
da RBis? Que fariamos ou que deixariamos de facer no caso de que ese derei-
to fose unha realidade?

DAR VALOR AO PERSOAL E FACELO POLÍTICO

Esa pregunta seguiu resoando en min tempos despois e deu lugar a moitas 
outros auto cuestionamentos e algunhas descubertas, abrindo espazos a un 
proceso de reflexión individual que, considero, debe darse de forma comple-
mentaria e dialéctica á acción colectiva.

Unha mudanza que permitiu repensar o lugar que ocupaba o traballo asa-
lariado na miña vida; a formularme cuestións sobre o que realmente quería 
e me reportaba pracer facer, sobre os coñecementos e habilidades que ad-
quirira e a servizo de que obxectivos estaba disposta a mobilizalas; a indagar 
sobre as loitas nas que estaba implicada e como estas se vertebraban co meu 
proxecto profesional e vital.

A alimentar todas esas reflexións contribuíu a lectura do libro “Luchas e 
resistencias desde nuestros pueblos y barrios”, que chegara ás miñas mans no 
primeiro encontro con Baladre. Unha lectura que me marcou pola discusión 
que presenta acerca da necesidade de desprofesionalizar a acción social, pola 
crítica ao papel funcional que asumen moitas das profesionais desta rama 
ao mantemento da orde establecida e aos intereses das clases propietarias, 
actuando como muro de contención para os procesos de organización e mo-
bilización popular.

Uns textos que accionaron a reconstrución da miña andaina sociopolíti-
ca ao destacar a importancia de construír un marco de relación horizontal, 
erixindo alianzas desde abaixo coas persoas, grupos e comunidades, partindo 
do común, que é o feito de que tamén nós estamos atravesadas -por moito 
que as caretas da opresión semellen diferentes- polo sistema capitalista e he-
teropatriarcal, traballando á súa vez as diferenzas para construír consensos e 
articular resistencias sen perder o norte ideolóxico, nin a radicalidade crítica.

Deixar a un lado a frustración e desasosego resultantes ao constatar que, 
en palabras da compañeira Manolo S. Bayona, “gústalles o capitalismo e 
ódiannos”1, para asumir que calquera enunciado colectivo, calquera de nós, 
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“constrúese no proceso de loita, na afirmación de valores, ideas e institucións 
propias”2. Entender que para facer da rebeldía algo máis que un desexo é 
preciso crear condicións, apostar polos procesos e experimentar con novos 
ámbitos de autonomía, organización e relación.

Ese bosque de cuestionamentos e achados entrelazaba cun proceso de re-
visión do estilo de vida, aderezado por ideas vencelladas ao consumo crítico, 
ecoloxía e feminismo; de busca dunha maior coherencia entre o discurso e o 
facer anticapitalista, de experimentar con outros modos de vida máis sinxelos 
e consecuentes coa crítica ao actual modelo. Mais tamén de traballar valores 
e actitudes centrais á hora de botar a andar calquera proxecto colectivo, de 
recrear a vida en comunidade, da xestación de procesos de transformación: 
cooperación, vínculo, confianza, solidariedade, empatía, comunicación, afec-
tividade, compromiso, constancia, autocrítica...

Esa traxectoria de reconstrución interna, co conseguinte impacto nas rela-
cións e activismos aos que estaba vinculada, foi paralela ao coñecemento da 
ferramenta da RBis, a mergullar en diferentes textos e traballos que abordan o 
marco teórico e ético da proposta e que a aplican a unha realidade concreta. 
E tamén decorreu ao mesmo tempo no que avanzaba o enredo coas xentes de 
Baladre, posibilitando o coñecemento de diferentes olladas sobre a mesma 
proposta, desde a singularidade, eidos de traballo e obxectivos de diversos 
grupos e territorios.

A constatación da riqueza propositiva que presenta a RBis, construída en 
base a uns alicerces teóricos e políticos firmes, mais sen restar diversidade ao 
xeito como cada colectivo leva a ferramenta ao seu terreo e a conecta coas 
súas loitas, reivindicacións e realidades propias, permitiume extraer os ele-
mentos e potencialidades que semellan máis atractivos e que se vencellan 
máis directamente aos ámbitos de activismo nos que estou implicada.

RBIS COMO CATALIZADORA DE PROCESOS 

Un deles é o potencial pedagóxico apuntado ao principio deste texto e que, 
entendo, vai ligado inexorabelmente ao proceso de loita para a materializa-
ción da RBis.

Ao tratarse dunha proposta que xorde das necesidades, debates e articu-
lación de grupos de base -enriquecida polas achegas teóricas e técnicas que 
avalan a súa viabilidade-, e que colide directamente cos intereses de perpetua-

1. Cañada, Manolo. Panfleto para después de una huelga, en Oliendo nuestra reali-
dad. Reflexiones para la transformación social. Gentes de Baladre (Manolo Cañada, 
Manolo Sáez, Óscar Jurado), 2010. Ed. Zambra, Libreando e Baladre. 
2. Cañada, M.: obra citada.
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ción do actual sistema, a implementación da RBis require loita. E toda loita é 
tamén un proceso social e un proceso pedagóxico. “Não há briga política que 
não seja isso”, alertaba Freire3.

Como calquera loita, a pelexa por facer da RBis unha realidade implica 
avances, retrocesos, marchar a paso lento nalgunhas ocasións... Mais sobre 
todo supón expoñer, explicar, debater, relacionar, revisar, reformular, facer 
e facerse preguntas e tratar sempre de conectar a utilidade e a defensa da fe-
rramenta á experiencia vital das persoas e grupos. Así o demostran os grupos 
e persoas que este ano botaron a andar a Iniciativa Lexislativa Popular pola 
Renda Básica en Estremadura, a experiencia da Asemblea Canaria polo Repar-
to da Riqueza e tantas outras en distintos puntos do Estado.

Toda unha tarefa pedagóxica que posibilita pensar sobre temas que difi-
cilmente atopan lugar na axenda de discusións de moitos colectivos e menos 
aínda para o conxunto da poboación, ou que acotío se asumen como axio-
mas sobre os cales pouca ou ningunha discusión cabe dar.

A centralidade do emprego e a súa consideración como elemento prefe-
rente da xeración de dereitos; o factor de explotación e alienación que aquel 
supón no marco capitalista e os discursos de corte moralista que tratan de 
lexitimalo como fonte de dignidade, socialización e sentido de utilidade so-
cial; a lóxica de dominación e suxeición baixo as que operan os mecanismos 
de regulación do mercado de traballo e mantemento do sistema; o carácter 
colectivo —e non exclusivamente individual— da produción de valor e rique-
za, que deriva na necesidade de transcender os sistemas de retribución meri-
tocráticos; todos esas ideas e moitas máis4 teñen cabida á hora de reflexionar 
e debater sobre a conveniencia e o impacto da implementación da RBis.

DO DEREITO AO EMPREGO AO DEREITO A VIVIR DIGNAMENTE

A análise do papel central que xoga o emprego no marco capitalista actual e 
a súa incapacidade á hora de garantir condicións de vida digna e en liberdade 
que ofrece a proposta da RBis, ten unha vinculación directa coas premisas da 
economía feminista e da súa crítica á visión androcéntrica que predominou 
na ciencia económica, así como nas demais disciplinas.

Visión que se caracteriza por considerar o mercado, como espazo público 
económico privilexiado, e o traballo asalariado, ambos como elementos cen-
trais nas súas análises, obviando todas aquelas actividades que teñen lugar no 

3. Freire, Paulo (1991). Fala de Paulo Freire aos Sem Terra en Paulo Freire, um educa-
dor do Povo. São Paulo, Ed. ANCA-Associação Nacional de Cooperação Agrícola.
4. Para afondar nos elementos centrais e colaterais da proposta: Iglesias, I. et al. 
(2012) ¿Qué es la Renta Básica de las Iguales? . Ed. Baladre e Zambra.
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chamado espazo privado, como son os fogares, ou non sometidas a intercam-
bios monetarios (traballo voluntario, comunitario, etc.), pese a que estas xo-
gan un papel central na satisfacción de necesidades e benestar das persoas.

Así, a economía feminista asume que as relacións de xénero, ao igual que 
outras xerarquías de poder, atravesan o sistema económico, dando lugar a 
unha pugna entre dúas lóxicas opostas: a dos mercados e a do capital, dirixi-
da á acumulación de beneficio versus a dos coidados, que prima a sustenta-
bilidade da vida5.

Coincide pois co suposto central en torno ao que se constrúe a proposta da 
RBis: emprego e traballo non son sinónimos, posto que este último alberga un 
abano de actividades que se dan á marxe do mercado e son de plena utilidade 
e valor social. Mediante estas actividades, historicamente desenvolvidas polas 
mulleres como o traballo doméstico, prodúcense bens e servizos necesarios 
para a subsistencia e o benestar, moitos dos cales non poden ser solucionados 
polo mercado: regulación emocional, socialización, seguridade, coidado da 
saúde ou en determinados tramos da vida, etc. En palabras de Cristina Carras-
co6 estes elementos garanten máis que a subsistencia biolóxica, unha vez que 
repercuten na nosa calidade de vida, autonomía, afectos e relacións sociais.

José Iglesias e outras voces7 apuntan que para producir riqueza as elites 
económicas se benefician de recursos que son de propiedade común, em-
pregando pois o que é de índole colectiva para intereses particulares e mes-
quiños (o que xustifica a pertinencia da RBis á hora de distribuír a riqueza 
producida).

Desde a perspectiva feminista aplicada á economía tamén se denuncia a 
invisibilidade que indicadores como o PIB confiren aos bens e servizos pro-
ducidos polos traballos de coidados, cando é evidente a riqueza que este xera 
desde unha lóxica non mercantil, contribuíndo á renda e ao benestar dun 
determinado territorio.

5. Amaia Pérez Orozco produciu diferentes traballos sobre economía dos coidados, 
sustentabilidade da vida e a imposibilidade de vivir vidas vivíbeis dentro do sistema 
capitalista-patriarcal, en solitario ou mediante colaboración. Para o presente texto to-
mouse como referencia: Del Río, Sira e Orozco, Amaia (2004) “Una visión feminista 
de la precariedad y los cuidados” http://www.ucm.es/info/ec/jec9/
6. Carrasco, Cristina (2011). La economía del cuidado: planteamiento actual y desa-
fíos pendientes en Revista de Economía Crítica, nº 11, primer semestre 2011, ISSN: 
2013-5254.
7. Iglesias, Jose, S. Bayona, Manuel, García, Óscar, García, Enrique, Zafra, Rosa: obra 
citada, pp. 28: “(...) los procesos de trabajo tienen un carácter global, y de que la 
producción de valor es social, no individual. No sólo produce valor una persona 
directamente ocupada durante su jornada laboral, sino que toda la producción es 
sistémica (...)” 
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É dicir, se estes traballos que se dan na esfera doméstica e non monetariza-
da contribúen á riqueza dunha comunidade, é de xustiza que a totalidade de 
persoas que participan no desenvolvemento destas actividades poidan acce-
der aos recursos económicos producidos, con independencia doutras condi-
cións como a situación laboral, familiar, nivel de ingresos, etc.

Ao contrario do que sustentaban os enfoques económicos ortodoxos, os 
bens e servizos necesarios para satisfacer as necesidades humanas esténdense e 
deberían ser recoñecidos como tal, moito máis alá da reprodución da forza de 
traballo necesaria para seguir engraxando as engrenaxes do sistema. Manteñen 
a vida e o benestar de toda a poboación, asunción que rompe co esquema pro-
dutivista e utilitarista dominante, preso dun forte sesgo androcéntrico.

Unha comunidade está conformada por persoas que van actuar como for-
za de traballo e outras que non, xa sexa pola franxa de idade, estado físico ou 
ben por decisión propia. E todas precisan ser coidadas e ter garantidas unhas 
condicións de vida saudábeis. A condición de ser humano é o elemento pri-
mario da xeración de tal dereito e, a concepción da fraxilidade e interdepen-
dencia que caracteriza a nosa existencia, o sustrato para formular propostas 
que aborden a centralidade da vida como premisa para o reparto da renda e 
a xustiza social.

Formulacións que permitan satisfacer as necesidades básicas -tanto as ma-
teriais, como emocionais, sanitarias, relacionais, culturais, identitarias e po-
líticas- e vivir con dignidade, senón que abran espazos de cuestionamento 
da orde vixente e permitan avanzar algúns pasos na construción de procesos 
amplos de transformación social.

Pasar da histórica reivindicación do emprego a que sexa a vida, a existen-
cia humana con dignidade, a que estea no centro das preocupacións políticas 
e sociais, é facer unha aposta firme pola RBis.

Moitas veces preguntámonos e pregúntannos se será este o tempo de loitar 
pola RBis cando a avalancha neoliberal está a roubarnos dereitos, servizos 
básicos, vidas. Non será o tempo de defender o pouco que tiñamos, no canto 
de aventurarnos en utopías como a Renda Básica das Iguais?, cuestiónannos 
xentes con intencionalidades varias e tamén cuestionámonos nós, que trata-
mos de manter o saudábel costume de facérmonos preguntas.

E unha intuición emerxe do fondo da dúbida, mais tamén alá do fondo do 
soño, da esperanza que albergan todas as que sentimos a urxencia de mudar 
o mundo.

Se non nos arriscamos agora, vistos os posicionamentos ultra reacciona-
rios que están a abrollar e a impoñerse no actual contexto de crise e a con-
seguinte violencia, empobrecemento, enfermidade, marxinación, destrución 
ambiental e retroceso de dereitos que leva consigo, pode que no futuro xa 
non teñamos nada que perder.
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Aquelo que eu preferia, 
revolución, canto tarda. 

Mais o meu anceio agarda 
unha luz que anúncia ó dia. 

Celso Emilio Ferreiro 

Moito camiño temos compartido a ODS-Coia coa Renda Básica das Iguais 
(RBis) e Baladre dende que anos atrás os nosos pasos se cruzaran un día e 
nos recoñeceramos coma compañeiras na denuncia das causas da exclusión 
social e na procura dun mundo máis xusto. Dende entón asumimos como 
propias, por xustas, as reivindicacións sociais destes dous colectivos e a súa 
alternativa real, posible, ao actual sistema económico; nós, que traïamos nas 
nosas orixes a historia dun movemento social que nacera en Coia á par que 
xurdía ese barrio obreiro, alá polos anos 70.

Por aquel entón Coia non ofrecía un rostro demasiado humano ás fami-
lias que comezaban a encher os seus inmobles. Pensado como dormitorio 
dos traballadores que chegaban do rural para traballar nas grandes empresas 
con necesidade de moita man de obra (Citroën, Barreras, Vulcano, etc.), o 
barrio foi crecendo a medida que se construían grandes edificios, coma se 
estes fosen o único que os seus habitantes precisaban, sen que na súa plani-
ficación atopasen un oco necesario aos servizos básicos destinados a dotar 
dunha maior dignidade o día a día daqueles homes e mulleres que estreaban 
entre as súas rúas unha nova etapa das súas vidas. Sen apenas decatarnos, 
alimentado polas carencias máis elementais, neste espazo afastado do centro 
da cidade foi xurdindo un importante movemento veciñal.

Unha luz que anuncia ao día
Oficina de Dereitos Sociais - Coia
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Nun primeiro momento, a veciñanza organizada comezou a reclamar ser-
vizos básicos coma transporte público ou saneamento; despois, zonas verdes 
e un centro cultural; e mesmo saíu á rúa unha e outra vez para que un es-
pazo importante do barrio, o parque de A Bouza, conquistado tras anos de 
reivindicacións, continuara a ser verde e libre da especulación inmobiliaria 
que quería para si novos metros cadrados onde seguir metendo edificios. Nos 
últimos anos, a súa veciñanza, transcendendo xa os límites do barrio, está a 
pedir xustiza xunto con outros colectivos para as persoas sen fogar da cidade, 
que ?a falta de solucións de máis calado? agardan pola apertura dun albergue 
público. Ademais, afánanse en acompañar a complexa realidade das persoas 
presas, inmigrantes ou enfermas, ao tempo que denuncian xunto con elas as 
inxustizas que padecen por parte do sistema.

Esta andaina que vimos de resumir nunhas poucas liñas reflicte, en defini-
tiva, a historia dun barrio que, coma outros moitos puntos do territorio, foi 
e segue sendo exemplo nítido de organización e loita dende a base fronte a 
unha realidade marcada pola desigualdade e a inxustiza.

E dende ese anaco de vida no que naceu, a ODS-Coia quixo xuntarse no 
camiño coa RBis grazas a Baladre. Ese encontro supuxo, sen dúbida algunha, 
un antes e un despois na nosa traxectoria de movemento social, posto que nos 
brindou unha ferramenta que trazaba un punto no horizonte, unha liña que 
daba a sentido a moitas das loitas e dos problemas que viñamos padecendo.

Xa dende os seus comezos o noso barrio coñecera de preto o paro, a exclu-
sión, a pobreza..., realidades que intuitivamente moitas percibiamos como 
interesadas, pero foi co paso do tempo como chegamos a romper algunhas 
verdades que semellaban intocables para nós. Así, pasamos a pedir vida e 
non traballo, e a denunciar os recortes en dereitos sociais básicos, a imposi-
bilidade de acceder a unha vivenda digna, as dificultades para chegar a fin de 
mes en medio da riqueza duns poucos, etc.

Esta nova perspectiva, abría ante nós un camiño distinto, ao que ben po-
dería poñer palabras a seguinte reflexión: “Hoy, con el aumento espectacular 
del desempleo –entre una población absolutamente dependiente del salario, 
puesto que casi no existe vida fuera del marco de las relaciones salariales– y 
ante la amenaza del agotamiento de los recursos y de la devastación del pla-
neta, se va perfilando la conciencia de que las sociedades desarrolladas, tal 
y como las hemos conocido en los últimos sesenta años, son una anomalía 
histórica destinada a desaparecer más pronto que tarde.”8. Semellaba necesa-
rio, en consecuencia, avanzar cara a outro xeito de ser cidadáns, non en canto 
asalariados, senón en función do ben que xeramos ao noso redor co traballo 

 
8 . EDUARDO ROMERO (2011): Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan 
África. Oviedo: Cambalache
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realizado, entendido este dun xeito amplo que incluiría unha gran diversi-
dade de tarefas orientadas a facer máis humana e mellor a nosa sociedade 
e, en consecuencia, as nosas vidas. Nesa dirección, a RBis ofrecía o xeito de 
visibilizar e valorizar esas actividades tan necesarias.

Nos últimos anos estivemos a padecer como as nosas condicións de vida, 
xa de sempre minguadas, comezaban a empeorar e experimentamos unha e 
outra vez que ?igual que hoxe? todo servía baixo o discurso da crise. Por iso 
no 2007 decidimos emprender unha nova andaina e poñer en marcha unha 
oficina de dereitos sociais ao estilo de moitas outras abertas en distintos pun-
tos do estado.

E dende aquela seguimos a intentar que unha pequena voz saída dende 
o barrio de Coia se faga escoitar en toda a cidade para deixar ben claro que 
a pobreza e miseria que padecen os seus veciños e veciñas non son desafor-
tunados casos illados dos que ninguén é responsable, senón mostra e tráxica 
consecuencia do bo ?e cruel? funcionamento do sistema capitalista.

En Galiza somos conscientes de que as administracións nolo van pór ben 
difícil se pretendemos acudir a elas para cubrir as nosas necesidades básicas. 
Precisamente por iso cremos que é imprescindible amosar con claridade e 
con convicción que as cousas non funcionan para a grande maioría, que este 
mundo que temos é so un dos posibles e que hai instrumentos ao noso al-
cance como a RBis que poden transformalo. Neste sentido, para nós a posibi-
lidade de confrontar a realidade miserenta da RISGA coa proposta da RBis xa 
de por si é moi positiva e potencialmente mobilizadora, sobre todo porque 
axuda a situar a xente que se achega por primeira vez a esta idea noutra pers-
pectiva, dende a que resulta máis doado convidala a participar na procura 
dese outro mundo posible e necesario.

Coia, abril 2012
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Din que estamos en crise, pero neste mundo globalizado a riqueza non esca-
sea, só está mal repartida, concentrada nunhas poucas mans, mentres a maio-
ría da humanidade ten vedado o acceso a unha vida simplemente digna.

Neste proceso que estamos a vivir, de asentamento feroz do sistema capita-
lista ata as súas últimas consecuencias, o capital dita as regras polas que teñen 
que rexerse, tanto o mercado internacional como as relacións laborais e ata os 
gobernos, teoricamente soberanos. A mostra máis clara témola nas recentes 
actuacións do sistema financeiro, que deron lugar a esta mal chamada crise, e 
nas decisións que seguiron, co apoio incondicional aos bancos utilizando o 
diñeiro público en cantidades vergonzosas, para seguir enriquecendo aos que 
controlan estes mecanismos. Mentres, recórtase en servizos sociais básicos, 
cuestiónase o público, elimínanse empregos, báixanse salarios e, en defini-
tiva, socávase todo o que permite a vida digna das persoas, en favor dunha 
nova acumulación de capital e poder nunhas poucas mans. Sen esquecer a 
degradación medioambiental e o esgotamento dos recursos naturais.

Pero nós podemos tomar as rendas coas nosas decisións e coas nosas ac-
cións. Os cambios sociais téñense dado de xeito continuado ao longo da 
historia. Se isto non nos gusta, cambiémolo!

Nunha sociedade diferente, baseada nas persoas e non na acumulación de 
capital por uns poucos, con menos horas de traballo de cada persoa, teriamos 
cubertas as necesidades de toda a humanidade.

Existen múltiples experiencias coas que podemos ir ensaiando o tipo de 
sociedade que queremos. Sumémonos a elas, probemos, construamos, equi-
voquémonos e, ao final, poderemos levantar o edificio dun futuro diferente.

A Cova da Terra, a asociación de consumo responsable e comercio xus-
to de Lugo, ten apoiado a elaboración deste estudo sobre a viabilidade da 
proposta de RBis en Galiza, porque a consideramos unha ferramenta máis 

A RBis como ferramenta de 
construción de alternativas reais 
ao capitalismo
Lucía Medina, A Cova da Terra
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para que as persoas poidamos empezar a ser donas da nosa vida por riba dos 
ditados do capital, xa que nos daría a liberdade que nos falta para poñer en 
práctica todas esas experiencias necesarias para un auténtico cambio social.

Necesitamos propostas transformadoras, autoxestionarias, solidarias, eco-
lóxicas, soberanas, redistributivas, igualitarias... e a Renda Básica das Iguais é 
unha delas e demóstrase posible e necesaria. Defendámola. Loitémola. No 
camiño, traballándoa, aprenderemos e melloraremos.
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Gustaríame centrarme neste pequeno texto nas posibilidades que a RBis ofre-
ce no ámbito da crianza dos máis pequenos xa que, por motivos de traballo, 
son testemuña da inxustiza e a desigualdade que provoca en moitas familias 
non contar cuns ingresos mínimos e estables para criar e educar os fillos e 
fillas.

O termo “protección á infancia” pode tomar significados diversos depen-
dendo do momento histórico e cultural no que nos atopemos. Actualmente, 
e no Estado Español, son varios os tratados internacionais e leis estatais e 
autonómicas que promoven medidas de protección para os nenos e nenas 
que son menores de 18 anos. En Galiza é a Xunta de Galiza a que ten as 
competencias para lexislar e tomar as medidas “oportunas” que garantan esta 
protección.

Cando nunha familia existen factores que poden dificultar ou poñer en 
risco o desenvolvemento dos nenos, son os Equipos Técnicos de Menores, de-
pendentes actualmente da Consellería de Traballo e Benestar, os encargados 
de adoptar as medidas que garantan esa “protección” para os menores, sendo 
as máis comúns o acollemento en familia extensa, o acollemento en familia 
allea ou o internamento en centro de menores.

Os principais factores de risco que dificultan ou poñen en risco a protec-
ción dos menores, e que leva aos ETM a adoptar esta serie de medidas, son 
principalmente de tipo económico, por exemplo cando as familias, pola falta 
de ingresos, non poden asegurar unha cobertura en necesidades básicas e de 
tipo máis psicosocial. 

Aínda que normalmente non se dá un único factor de risco, senón que é 
unha conxunción de dous ou máis o que motiva adoptar unha medida de 
protección, si é certo que a cuestión económica aparece como a máis trans-
versal a tódalas familias. Este é un factor moi importante e chama a atención 

A RBis no ámbito da 
protección á infancia
Pablo Fonte



24

que a gran maioría das familias e nenos que sofren por estes motivos son 
de clase media-baixa ou baixa. Logo a RBis constitúese, neste sentido, como 
unha ferramenta de igualdade e xustiza social pola que tódolos nenos e ne-
nas poidan crecer coas súas necesidades básicas garantidas, non só a nivel 
material, senón tamén a nivel afectivo e de protección.

Levaríanse a cabo estas medidas se tódalas familias tivesen unha cantidade 
económica asegurada que garantise sen dificultade a cobertura de necesida-
des básicas dos nenos e nenas? Non se trata aquí de afirmar sen máis que 
porque unha familia teña ingresos estables os seus fillos e fillas crecerán nun 
ambiente de protección e afecto que promova o seu desenvolvemento. Non 
podemos cuantificar e imaxinar en canto se reducirían este tipo de medidas 
que tantas consecuencias negativas teñen para os rapaces se se implantase a 
RBis con toda a súa amplitude pero si garantir que o factor económico, pre-
sente en case tódalas medidas de separación de nenos dos pais e nais, deixaría 
de existir como factor de risco e desigualdade.

Actualmente na Comunidade Autónoma de Galiza temos a RISGA (Renda 
de Integración Social de Galiza) como “parche” ou ferramenta reparadora 
cando os ingresos económicos das familias son moi baixos ou inexistentes e, 
aínda que o obxectivo deste texto non é analizar nin valorar se realmente esta 
prestación cumpre coa súa función, si podemos asegurar que por recortes de 
orzamentos na administración pública e máis no ámbito dos servizos sociais, 
cada vez son máis as familias ás que se lles denega este tipo de prestación.

Pensamos que a RBis, no ámbito concreto do que estamos a falar, ache-
garía principalmente dúas vantaxes: por unha banda, e a máis importante, 
constitúe unha medida de igualdade e xustiza social por contar tódalas per-
soas e familias cuns ingresos que permitan criar a fillos e fillas nunhas mí-
nimas condicións, principalmente materiais, que garantan e favorezan o seu 
desenvolvemento; por outra banda, permitiría aos pais e nais dedicar todo o 
tempo que consideren necesario e oportuno para a crianza dos nenos e nenas 
sen necesidade de traballar X horas fóra da casa nunhas condicións cada vez 
máis precarias.
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A concentración económica e a centralización das decisións políticas, impo-
sibilitan a participación cidadá, inclusive nas xestións das necesidades máis 
inmediatas como a subsistencia.

O poder de dominación exercido desde os distintos ámbitos –económico, 
cultural e político–, xera relacións de dependencia impostas hoxe con mode-
los de consumo.

Así as necesidades humanas, baixo esta lóxica, redúcense a unha mera 
acumulación de bens.

As persoas somos baleiradas de contidos para emerxer unicamente en con-
sumidoras.

Estes procesos de dominación desde todos os ámbitos impiden e frustran 
a satisfacción das necesidades humanas.

Son xenéricas e non dependen do lugar nin do tempo, podemos modifi-
car o xeito de satisfacelas, pero desde o capitalismo indúcesenos á lóxica da 
acumulación.

É, pois, máis que evidente que gran parte das nosas necesidades de auto 
realización son imposibles porque cuestionarían esas “racionalidades domi-
nantes”.

É mediante o protagonismo real das persoas nos distintos espazos e ámbi-
tos onde se xeraría autonomía e a ferramenta será a renda básica.

Autonomía para unha relación sustentable coa Natureza que poida garan-
tir os nosos recursos para as xeracións vindeiras.

En Galiza coa meirande parte da poboación envellecida no rural, a Renda 
Básica permitiría unha reocupación da terra, unha volta ao agro que garanti-
se non só a capacidade de producir alimentos desde o local, senón tamén o 
mantemento e sostemento dos espazos naturais, é dicir, o coidado do medio 
natural.

A Renda Básica como 
empoderamento
Sabela Pérez Iglesias
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Autonomía para un desenvolvemento social e individual harmónico; polo 
tanto que se recoñezan como “riqueza” os beneficios que reporta ás comuni-
dades o traballo non remunerado das mulleres que contribúen á satisfacción 
das necesidades básicas de protección, identidade e afecto. A Renda Básica 
permitiría recoñecer e visibilizar estes coidados.

Autonomía para o exercicio do poder desde espazos grupais, comunitarios 
ou locais. Espazos concibidos desde a dimensión humana que estimulan a 
creación sociocultural.

A Renda Básica permitiría, pois, configurar redes, proxectos compartidos, 
etc; outros xeitos de contrapoder que permitirían atenuar as ameazas “cícli-
cas” e ir consolidando desde o local o tecido da vertebración social.

Dalgunha maneira a Renda Básica significa a devolución dunha parte da 
plusvalía que nos foi arrebatada polo capital. 

A reconstrución do territorio e dos sistemas socioculturais que nel se asen-
tan merece unha forte aposta por esta ferramenta de empoderamento: a Ren-
da Básica.

E, finalmente, darlle as grazas a José Iglesias Fernández por poñer ao servi-
zo desta Terra e das persoas a súa sabedoría e o seu compromiso.

A Coruña, febreiro 2012
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O marco económico e social
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Galiza é unha comunidade autónoma do estado español, que está conside-
rada nacionalidade histórica. Está situada ao noroeste da península ibérica e 
divídese administrativamente en catro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense 
e Pontevedra. Xeograficamente limita ao norte co mar Cantábrico, ao sur con 
Portugal, ao oeste co océano Atlántico e ao leste con Asturias e Castela e León 
(provincias de Zamora e León).

Galiza posúe uns 2.778.913 habitantes (IGE 2012). É a quinta comuni-
dade en número de habitantes, cunha distribución poboacional que se con-
centra na súa maior parte nas franxas costeiras comprendidas entre O Ferrol 
e A Coruña, no noroeste, e entre Vilagarcía e Vigo, no suroeste. Compostela 
é a capital de Galiza e está na provincia de Coruña. Vigo, que se encontra na 
provincia de Pontevedra, é o municipio máis poboado de Galiza con 297.241 
habitantes (INE 2012), pola contra as provincias de Lugo e Ourense mante-
ñen unha perda constante de poboación. 

Considérase que Galiza ten tres millóns de habitantes máis fóra da comu-
nidade debido á emigración, sobre todo, a saída cara ás outras comunidades 
do estado español, así como Arxentina e Venezuela. Tamén hai importantes 
colonias galegas en Uruguai, Cuba, Brasil, México e nos países europeos que 
recibiron emigración nos anos sesenta e setenta como Suíza, Francia, Alema-
ña, Holanda ou Reino Unido.

A densidade da poboación é de 93,6 hab./km2, o que é lixeiramente supe-
rior á media española. Galiza conta con vinte e dous municipios de máis de 
20.000 habitantes, alén doutros tres de máis de 19.000.

A participación de Galiza no PIB español é inferior ao seu peso demográ-
fico. No ano 2008, a participación de Galiza na produción total (5,2%) foi 
inferior ao seu peso demográfico no total nacional (6%). En comparación co 
ano 1996, caeu tanto o peso demográfico como o peso económico de Galiza 

Superficie, poboación e 
produción de Galiza
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respecto do total do estado español: en 0,88 pp no primeiro caso e en 0,38 
pp no segundo.

CRECEMENTO ECONÓMICO

Galiza é a sétima comunidade autónoma no que respecta ao tamaño do 
seu PIB. Durante o período 1996-2008, o crecemento real do PIB de Galiza 
(2,8%) situouse por debaixo do conxunto do estado (3,5%). Galiza figura en-
tre as comunidades de menor crecemento, unicamente por diante de Asturias 
e Castela e León. Até 2003 o crecemento medio anual de Galiza foi inferior ao 
do estado, con amplos diferenciais que en 2000 acadaron o seu máximo cun-
ha diferenza de 2,3 pp. A partir dese ano, a distancia comezou a reducirse e en 
2004 o crecemento de Galiza (do 3,5%) foi dúas décimas superior ao estatal, 
aínda que no 2005 volveu a ser inferior. No 2006 e 2007 o crecemento galego 
situouse de novo por riba da media (dúas décimas nos dous anos) e no 2008 
o diferencial positivo foi xa do 0,6 pp. O crecemento do PIB nominal galego 
entre 1995 e 2007 foi de 6,5%, inferior á media do estado, e supuxo o 5,1% 
do PIB español no 2007. Pontevedra é a provincia que presenta un maior 
crecemento do PIB nominal (7,3%), superior á media da Comunidade Autó-
noma; séguelle A Coruña, cun crecemento similar ao conxunto galego, pero 
con maior peso nominal no total do estado (2,2%). Estas dúas provincias 
suman máis do 75% do PIB do país. En cambio, Ourense e Lugo creceron por 
debaixo da media galega.

ESTRUTURA ECONÓMICA E PRODUTIVA

Historicamente as actividades pertencentes ao sector primario foron as pre-
dominantes na economía galega cunha gran importancia no autoconsumo. 
Pero, paulatinamente, o seu peso vai descendendo no conxunto da economía 
galega. No ano 1930 o VEB (Valor Engadido Bruto) agrario e pesqueiro repre-
sentaba o 31,3% do total, mentres que no 2000 a súa importancia descende-
ra até representar o 6,5% do VEB total. No 2005 o VEB agrario e pesqueiro 
significaba o 4,75% do total. Non obstante, a menor produtividade dos tra-
balladores do sector primario motiva que aínda no 2003 traballen 99.800 
persoas nel, o que representaba o 9,39% do total de empregos. Delas, 67.400 
traballaban en actividades relacionadas coa agricultura, a gandaría, a caza ou 
a explotación forestal e 32.400 en actividades pesqueiras. 

A distribución xeral da terra variou de forma relevante nos últimos anos. 
En 2003 a superficie forestal arborada ascendía a 39,31% da superficie to-
tal polo 32,68% do ano 1998. As terras de cultivo en 2003 representaban 
o 11,89% da superficie total mentres que os prados e pastos abranguían o 
13,46%. O reducido tamaño das explotacións galegas provoca que carezan 
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da competitividade necesaria para concorrer. A partir dos Censos Agrarios 
observamos como o número total de explotacións agrícolas e gandeiras pa-
sou en Galiza de 432.540 en 1962 a 270.053 en 1999. Paralelamente estase 
producindo un incremento no tamaño medio das mesmas, ao pasar de 5,6 
hectáreas en 1962 a 7,56 en 1999. Non obstante, este tamaño aínda está lo-
nxe das 23,56 hectáreas que teñen de media as explotacións no estado espa-
ñol. Unha das causas que lastran o crecemento do tamaño das explotacións 
é o elevado prezo da terra.

GANDARÍA

Considerando conxuntamente as actividades gandeiras e agrícolas, a produ-
ción a prezos de produtor foi no 2002 un 63,5% para as actividades gandeiras 
e un 36,6% para as agrícolas. Ao igual que nas actividades agrícolas pode es-
tablecerse para as actividades gandeiras unha diferenciación entre a gandaría 
do medio físico local e gandaría industrial. A primeira sería a herdeira do sis-
tema tradicional continuando as explotacións tradicionais da rexión mentres 
que a industrial estaría vinculada a actividades tradicionalmente menores na 
rexión estando a súa alimentación baseada en pensos industriais. 

O 71,89% do total da produción gandeira galega a prezos básicos pertence 
a actividades de gandaría do medio rural. O vacún é a principal actividade 
gandeira. Non obstante, a súa importancia relativa sobre o conxunto do es-
tado tende a decrecer ao representar no 2004 o 15,6% do gando vacún polo 
22,3% de 1973. En cifras absolutas o número de cabezas permanece estanca-
do arredor do millón, tras o pico rexistrado en 1986 con 1.147.883 cabezas.

Así mesmo, constátase unha variación no destino do gando bovino onde 
a porcentaxe de vacas para muxidura diminúe paulatinamente até acadar o 
40,52% do total en 2004 aumentado o aproveitamento para produción de 
carne. Os gandos caprino e ovino teñen unha importancia residual aínda que 
crecente. As actividades de gandaría industrial rexistran evolucións dispares. 
Mentres se aprecia unha diminución en termos absolutos no gando porcino 
e na avicultura de ovos; a evolución da avicultura de carne é espectacular, pois 
en 2003 sacrificáronse para carne 74.616.000 aves, o que supón un incremen-
to do 228,7% respecto dos valores de 1973.

SILVICULTURA

No 2002 a produción forestal galega alcanzou a primeira posición a nivel es-
tatal ao chegar ao 45,5% do total. A produción en 2002 foi de 4.910.067 m3. 
Cómpre prestar atención ao feito de que a produción galega se multiplicou 
por 3,2 desde 1973 mentres que a produción estatal só aumentou un 40%. O 
valor económico da madeira cortada ascendeu en 2002 a 222.473.951 euros. 
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Como actividade residual destaca a comercialización de castañas nas provin-
cias do interior.

SECTOR SECUNDARIO

Este sector secundario contribúe co 28,8% do PIB galego. Destaca a elevada 
contribución da enerxía e a construción:

Enerxía

A xeración neta en 2005 alcanzou os 25.097 GWh, dos cales 17.158 obtivé-
ronse de actividades de xeración de réxime ordinario mentres que 8.644 pro-
viñan de actividades de xeración de réxime especial. Esta cantidade supuxo 
o 9,33% do total estatal. Ese mesmo ano a demanda na comunidade galega 
ascendeu a 18.622 GWh. As principais fontes de xeración son os combusti-
bles sólidos procesados transformados principalmente nas centrais térmicas 
de Meirama e As Pontes. Esta última é a maior central térmica do estado 
(e unha das máis contaminantes de Europa) cunha potencia de 1.468 Mw 
distribuída en catro grupos. O crecemento da potencia instalada en réxime 
especial en 2005, respecto do ano anterior, foi de 10,2%. Dentro deste grupo, 
as enerxías renovables están nunha etapa de gran crecemento, destacando a 
enerxía eólica que supuxo en 2005 o 83,1% do total da potencia instalada de 
enerxías renovables, e que no ano 2009 colocaba a comunidade no terceiro 
posto estatal con 3.137 MW de potencia instalados.

Industria

A idiosincrasia de Galiza ocasiona a ligazón das principais actividades ma-
nufactureiras aos recursos naturais. No 2003 o epígrafe Fabricación de vehí-
culos de motor, remolques e semi remolques era a actividade que maior VAB 
producía ademais de ser o principal concepto de exportacións de Galiza. A 
produción de vehículos e compoñentes xira arredor da fábrica que PSA ten 
en Vigo. Dita fábrica pechou o ano 2011 con 500 empregados menos e unha 
caída da produción do 10%. Esta factoría, situada en Balaídos, ensamblou 
355.500 coches ese ano, dos que exportou o 86%. Os investimentos supe-
raron os 370 millóns e o cadro de persoal reduciuse a 6.500 persoas. Ao seu 
redor sitúanse importantes compañías de compoñentes como Dalphimetal 
ou Faurecia. Non obstante, a falta de solo industrial na zona propiciou o tras-
lado dalgunhas compañías de compoñentes a outros emprazamentos máis 
afastados coa conseguinte perda de competitividade.

O desenvolvemento do sector téxtil e de confección foi condicionado pola 
eliminación dos aranceis a partir do 1 de xaneiro do 2005 como consecuen-
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cia do Acordo sobre téxtiles e confección de 1995 da OMC. A pesar da nova 
situación, as principais compañías non parecen afectadas. O grupo Inditex, 
situado en Arteixo, é o principal grupo de moda por facturación en Europa 
cunha facturación en 2005 de 6.741 millóns de euros superando por primeira 
vez ao grupo sueco H&M. Alén de Inditex, consolidáronse outras empresas 
como Caramelo, Adolfo Domínguez, Toypes ou Montoto situadas estas últi-
mas en Lalín, vila considerada a capital da moda galega.

A cadea da madeira é outra das actividades destacadas. En 1998 o VEB 
galego significaba o 7,75% do total estatal, só superado polo País Vasco onde 
a importancia desta actividade sobre o total era do 9,17%. As actividades da 
cadea con maior presenza son as de primeira transformación. A especializa-
ción nas transformacións con menor valor engadido xerado non impediron 
que xurdira un pequeno grupo de empresas con forte implantación interna-
cional, particularmente na fabricación de taboleiros, como Finsa ou Losán. A 
fabricación de mobiliario ten na Estrada o seu centro de maior importancia 
a nivel galego.

Construción

O sector xeraba no 2003 o 12,84% dos postos de traballo. Cun dinamismo 
lixeiramente superior ao do conxunto da media galega –crecemento do 3,5% 
fronte ao 3,3% do total en 2005– alcanzou no referido ano unha marca ao 
ser a primeira vez que se concederon máis de 35.000 licenzas. O prezo medio 
do m2 en 2005 foi 1.210,2 euros o que supón un incremento do 14,15% res-
pecto ao ano anterior. A licitación de obra pública parece non evolucionar da 
mesma maneira, pois segundo SEOPAN descendeu un 6,6% nos primeiros 
oito meses de 2005. Segundo o Censo de Poboación e Vivendas de 2001 o 
68,8% das vivendas eran principais, o 12,73% eran vivendas secundarias e o 
17,52 % eran vivendas baleiras.
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A finais do século XVIII dáse a existencia dun vigor demográfico (o 13% da 
poboación do estado) o que se reflicte nunha maior demanda de produtos 
agrícolas.

Prodúcese o nacemento de industrias que noutros países deu lugar á in-
dustria actual, como pode ser: curtido, salgadura, metalurxia, téxtil (liño). 
Pese a isto, Galiza continúa sendo unha comunidade eminentemente agraria 
que non se incorporou á Revolución Industrial Europea nin ao desenvolve-
mento da agricultura moderna. Hai unha forte demanda de produtos agra-
rios que contrasta cunha oferta ríxida incapaz de satisfacer esa demanda. Ao 
non aumentar a superficie cultivada, aumentan os prezos e a maioría vive ao 
límite da subsistencia. Este aumento de prezos, ao contrario do que ocorreu 
noutras rexións, non favoreceu unha acumulación de excedentes. Máis da 
metade da terra está en mans mortas (subforos). As rendas non se empre-
gan en actividades produtivas, senón que se usan en consumos suntuarios 
imitando ao clero e á nobreza. O excedente esterilízase debido á estrutura 
social. A única vía de escape para o campesiñado é a emigración. No século 
XIX, predomina o campesiñado que non é propietario de terras, aínda que 
dispón de estabilidade en dita posesión. As explotacións eran moi reducidas, 
o que bloqueaba calquera tipo de innovación. O gando groso (vacún) non é 
propiedade do campesiño. Só o 20% da terra é cultivada e o monte abdícase 
a uso común. A desamortización apenas afecta a Galiza, xa que o que fai é 
cambiar propiedades en mans do clero á pequena fidalguía (foro- subforo).

En 1830 vense abaixo o téxtil ante a competencia en Cataluña, e pouco 
despois, o carbón – a siderurxia fulmina ás ferrerías. Só dúas actividades, a 
salga e o curtido, sobreviven debido ao aproveitamento dos recursos reno-
vables, á grande simplicidade técnica, sendo, ademais, intensivos no espazo. 
A estas alturas, Galiza representa o 10’5% da poboación e é a rexión menos 

O contexto económico galego 
na historia



36

industrializada do estado, aínda que cómpre destacar que se monta a fábrica 
de cerámica de Sargadelos.

En Galiza no século XX, entre 1890 e 1935, existen autores que afirman 
que se produciu o despegue da industria e economía galega, baseándose no 
sector primario e algúns derivados. Desaparecen os foros e nace a industria 
fabril. Desenvólvense os primeiros servizos públicos urbanos e prodúcese 
unha notable expansión dun sistema bancario rexional. Finalízanse os ferro-
carrís na Coruña e Vigo. As industrias especialízanse en vacún. Comeza o uso 
de abonos químicos e a agricultura galega recupera peso.

Cando estala a Primeira Guerra Mundial, Galiza está á cabeza en todas as 
modalidades de pesca moderna, desenvolvéndose a industria do mar (pesca 
e conservas). A industria do curtido perdeu posicións.

Posteriormente, co crack do 29, a industria reséntese e desaparece o siste-
ma bancario rexional. A industria pesqueira reacciona buscando caladoiros 
novos e incrementando a tonelaxe.

No 36 estala a Guerra Civil, na cal Galiza é unha despensa que abastece 
á fronte, o que provoca unha caída do stock de gando en Galiza. Acabada a 
guerra, comeza a autarquía, o que frea o proceso de apertura do gando galego 
(liquídase o dinamismo da industria conserveira; pérdese participación no 
PIB español). Pero as peores consecuencias son as forestais, xa que a repo-
boación realízase con especies foráneas de rápido crecemento como eucalip-
to e piñeiro americano. Prodúcese un gran crecemento da industria naval no 
Ferrol e en Vigo e comeza tamén a construción de embalses contribuíndo a 
que Galiza –até entón importadora neta de enerxía– pase a ser exportadora 
de electricidade. En 1943 fundouse FENOSA en Vigo.

Tras o período de crecemento que significaron os anos 60, a principios 
dos anos 70 a economía galega entrou en crise. Hijos de J. Barreras, Grupo 
de empresas Álvarez e ASTANO, tres das dez maiores compañías galegas do 
momento, e que concentraban a máis do 15% dos ocupados do sector secun-
dario, foron nacionalizadas polo INI debido ás súas numerosas perdas.
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A Renda Básica 
das iguais (RBis)
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Como definición, a Renda Básica das iguais (RBis)9 consiste no dereito que 
ten cada persoa, soamente polo feito de nacer, a percibir periodicamente 
unha contía que lle permita cubrir as necesidades básicas. 

Así mesmo, e para garantir este dereito, especificamos que os elementos 
que caracterizan a RBis son de dous tipos, estruturais e de opción política:

Os estruturais consisten en establecer e soster que a RBis é individual (non 
é familiar); é universal, no duplo sentido de que non é contributiva e será 
percibida por todos de igual maneira; e é incondicional, tamén no duplo 
sentido de que non ten relación cos ingresos da persoa ou da familia, nin se 
ha de pasar polo mercado de traballo asalariado para ter este dereito.

Os de opción política consisten en que a contía ha de ser, polo mínimo, 
igual ao limiar de pobreza10. A contía será dividida en dúas partes: a que re-
cibirá en man a persoa (80% da RBis) e a que irá destinada a un fondo de 
RBis (o outro 20%) para ser investida en bens e servizos públicos (educación, 
sanidade, transporte público, servizos sociais, ambiente, etc); será decidida 
e xestionada directamente polo colectivo ou a comunidade en cuestión. Co 

A RBis, definición e características

9. Para ler en profundidade este capítulo tan conceptual, recomendamos dous li-
bros indispensables: José Iglesias Fernández, Las Rentas Básicas. El modelo fuerte de 
implantación territorial. El Viejo Topo 2002, y ¿Hay alternativas al capitalismo? Las 
Renta Básica de las iguales. Baladre 2006.
10. Adoptamos a definición da Unión Europea para medir a pobreza das persoas de 
forma individual (ten outra paras familias). De acordo con esta definición, o limiar 
de pobreza esta determinado pola metade da renta per capita. Onde esta variable 
macroeconómica non está publicada, adoita aplicarse a metade do PIB per capita. No 
caso de medir e comparar a pobreza das familias nos diversos Estados que compoñen 
a UE, o porcentaxe é o 60% do salario medio equivalente.
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tempo, reunifícanse as outras prestacións sociais na RBis para que todas as 
persoas reciban o mesmo e que a loita social e política, que un dereito desta 
envergadura reclama, ha de ser asumida e levada ao resto da sociedade polos 
movementos sociais.
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De todas as características que determinan a RBis queremos destacar a impor-
tancia que teñen tres delas para as persoas, especialmente para aquelas que 
desexan loitar contra o sistema.

Que non haxa obrigación de pasar polo mercado de traballo supón un 
golpe ao corazón do capitalismo. Dá opción á xente de decidir sobre a súa 
propia vida, da autonomía sobre o que desexa facer e de como organizala. A 
RBis está en contra do emprego asalariado, non das actividades creativas que 
cada persoa elixa facer co seu tempo libre en cada intre.

Que a contía sexa polo menos igual ao limiar de pobreza e que o termo 
empregado sexa o 50% da renda producida anualmente. Isto, dálle a cada 
persoa a autonomía e liberdade suficiente para non pasar polo mercado de 
emprego asalariado. Contías menores impedirían esta autonomía.

O Fondo Colectivo de RBis permite progresivamente independizarse do 
mercado para cubrir as necesidades básicas e iniciar unha maneira colectiva 
de atendelas. Co tempo, e como parte dun proceso, a colectividade terá que 
ir reducindo a porcentaxe inicial do 80% individual para nutrirse no merca-
do e ir aumentando o 20% destinado aos bens colectivos. Para chegar a vivir 
nunha sociedade de carácter comunalista, o proceso tería que acabar elimi-
nando o mercado capitalista e o Estado e cambialos por formas colectivas de 
produción, consumo, xestión e valores comunalistas. O ben común, como 
forma de apoio mutuo, tería que ser o obxectivo final dunha sociedade sen 
clases e sen xerarquías.

Agora ben, a RBis non hai que ollala coma se fose unha apócema, un xaro-
pe que todo o soluciona. Isto non quita para que poidamos citar moitas das 
súas vantaxes. Recordamos algúns dos bloques destas vantaxes que poden ser 
máis destacadas.

Algunhas das vantaxes da RBis
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Reduce a inseguridade económica; reparte mellor a renda; a persoa pode 
elixir se quere ou non aceptar un traballo asalariado; elimina a pobreza eco-
nómica; os traballadores teñen máis poder de negociación no lugar de traba-
llo para negociar salarios, xornada e condicións laborais. As mulleres teñen 
un colchón económico para loitar contra a violencia de xénero na familia, na 
fábrica, na oficina ou demais espazos. Os colectivos máis marxinados terían 
unha axuda sen que mediase a Administración nin outras asociacións de be-
neficencia. As persoas gañarían en autonomía para decidir que queren facer 
por elas mesmas, etc.
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Todo cambio social debe arrancar desde abaixo. Isto quere dicir que todo 
proceso de transformación social ha de estar caracterizado pola mobilización 
da participación cidadá. A RBis ten estas virtudes, polo que pode e debe ser 
un instrumento crucial na loita contra o capitalismo global.

Neste momento, onde a maioría dos dereitos e posibilidades para desen-
volver unha vida con dignidade vense fortemente agredidos e diminuídos, 
non cabe dúbida de que a loita pola implantación da RBis ten a particularida-
de de poder artellar un proxecto político radical e común en termos de mobi-
lización cidadá que responda aos intereses materiais e sociais dos colectivos 
e organizacións moi diversas que imos mencionar.

Cómpre dicir, pola súa natureza transversal, que a RBis é un instrumento 
que ten a vantaxe e o atractivo de poder aglutinar á maioría dos movementos 
que compoñen ese gran ámbito chamado a esquerda: o movemento sindi-
calista; o movemento entorno á economía social; o movemento feminista; o 
movemento ecoloxista; o movemento okupa; o movemento contra o desem-
prego, a pobreza e a marxinación; os movementos de afondamento democrá-
tico e os dereitos humanos; o movemento estudantil; o movemento antimili-
tarista; o movemento en torno aos dereitos das persoas migrantes, etc. É dicir, 
a RB aborda unha multitude de intereses comúns, os cales poden servir como 
punto de partida para conseguir unha serie de acordos e establecer unha ac-
ción de mobilización conxunta a través da elaboración dun programa común 
de obxectivos mínimos pola transformación do sistema.

A materialización dunha mobilización colectiva desta envergadura é un 
dos aspectos máis importantes a destacar, e tería que ser un dos obxectivos 
inmediatos a conseguir: a potencialidade crítica para un cambio social con-
céntrase máis na posibilidade de lanzar un movemento social, que no que 
o movemento poida conseguir... Para aquelas persoas que están pola trans-

A RBis, unha fouce para 
mobilizar e loitar
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formación da sociedade han de ser máis importantes os instrumentos de ac-
ción colectiva que se van consolidando cós propios resultados parciais que se 
vaian conseguindo. Neste momento, nós, que vivimos e padecemos as con-
secuencias da globalización capitalista, a esquerda non debera menosprezar 
a forza subversiva que contén a Renda Básica das iguais para loitar contra o 
poder do capitalismo. 
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Coa RBis nace un novo dereito que vén garantir a maioría dos outros dereitos 
da Declaración Universal dos Dereitos Humanos11. Destacamos desta carta 
aqueles artigos máis relacionados coa idea de transformar o capitalismo nun-
ha sociedade de seres humanos que desexan vivir como persoas iguais:

- Art.1 Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e derei-
tos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse frater-
nalmente os uns cos outros.

- Art.3. Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da 
súa persoa.

- Art.22. Toda persoa, como membro da sociedade, ten dereito á segurida-
de social e a obter, mediante o esforzo nacional e a cooperación internacio-
nal, coñecida a organización e os recursos de cada estado, a satisfacción dos 
dereitos económicos, sociais e culturais indispensables para a súa dignidade 
e para o libre desenvolvemento da súa personalidade.

- Art.25.1. Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que lle 
asegure, así coma á súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimenta-
ción, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais necesarios; 
ten, asemade, dereito á seguridade no caso de desemprego, enfermidade, in-
validez, viuvez, vellez ou outros casos de perda dos seus medios de subsisten-
cia por circunstancias independentes á súa vontade.12

A Constitución Española13 tamén fala de dereitos que protexen os colecti-
vos aos que lles damos preferencia e para os que reclamamos a RBis. Dereitos 
tales como:

O nacemento dun novo 
dereito cidadán
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- Artigo 40.1. Os poderes públicos promoverán as condicións favorables 
para o progreso social e económico e para unha distribución da renda rexio-
nal e persoal máis equitativa, no marco dunha política de estabilidade eco-
nómica. De maneira especial realizarán unha política orientada ao pleno 
emprego.

- Artigo 41. Os poderes públicos manterán un réxime público de segurida-
de social para todos os cidadáns, que garanta a asistencia e prestacións sociais 
suficientes ante situacións de necesidade, especialmente en caso de desem-
prego. A asistencia e prestacións complementarias serán libres.

- Artigo 49. Os poderes públicos realizarán unha política de previsión, 
tratamento, rehabilitación e integración dos diminuídos físicos, sensoriais 
e psíquicos, aos que lles prestarán a atención especializada que requiran, e 
ampararanos especialmente para que gocen dos dereitos que este título lles 
outorga a todos os cidadáns.

Se volvemos ler as características que definen a RBis veremos como o seu 
contido se converte no único instrumento que pode garantir a esencia da 
Carta (e da Constitución) expresada polos dereitos que elixiramos. De fei-
to, propoñemos que, mentres esteamos na sociedade capitalista, a RBis sexa 
convertida nun novo dereito burgués, o 31, para garantir a todos os cidadáns 
que poidan ser libres e iguais, con seguridade social, económica, cultural e 
a posibilidade do seu desenvolvemento persoal, ademais de non temer xa 
as continxencias do desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez, vellez ou 
outros casos de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias in-
dependentes á súa vontade coa que o capitalismo, como sistema, aterra a 
poboación que nel vive. Habemos de engadir que, polo menos iso é o que 
o goberno galego recoñece e di: “a Galiza que construímos é unha Galiza 
social, na que a acción dos poderes públicos debe ser claramente intervencio-
nista cando se trata de garantir dignidade, oportunidades e servizos básicos 
a todos os galegos e galegas. Sen excepcións nin “anormalidades estatísticas. 
Porque falamos de persoas, non de números”14.

11. Adoptada e proclamada pola Resolución da Asemblea Xeneral 217 A (III) do 10 
de decembro de 1948.
12. En http://firgoa.usc.es/drupal/node/4965 (galego) e http://www.cinu.org.mx/
onu/documentos/dudh.htm (castelá)
13. Ver http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionGA-
LLEGO.pdf
14. Secretaría Xeral do Benestar. A pobreza e a exclusión social en Galicia, 2006.
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Tamén queremos deixar ben claro que a RBis non ten forza para parar o 
monopolio do poder capitalista (Estado e empresarios), para deter os go-
bernos de moitos países que seguen tolerando ou practicando a tortura, as 
estruturas patriarcais, a explotación, ilegalizando colectivos ou partidos que 
fan oposición ao sistema, recortando tantos dereitos de reunión, expresión, 
ou económicos e políticos conseguidos con moitas loitas sociais. Como dixe-
mos, a RBis só é un bo instrumento para loitar contra o capitalismo, non para 
solucionar todos os trastornos que este causa nas poboacións.

Os que desexamos unha sociedade de iguais (sen clase nin xerarquías) 
somos conscientes de que non hai outra saída que destruír o capitalismo. De 
aquí que construamos unha lectura crítica da RBis para loitar contra o capita-
lismo sen ser devorados polo propio sistema. A RBis non é unha alternativa 
ao sistema senón que é un instrumento para loitar contra o capitalismo.



O proceso de implantación 
da Renda Básica das iguais 

en Galiza
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Estamos de acordo que para que “alguén queira construír un sistema de ser-
vizos sociais inclusivo e eficaz ao servizo das persoas non debe haber outro 
punto de partida que a realidade pura e dura, a “realidade real”, non a virtual, 
nin a mediática, nin aquela edulcorada dos discursos e programas, senón a 
que peta na porta dun sistema de acción social que se predica universal, pero 
que é consciente de que para asegurar a igualdade de oportunidades de todos 
e todas, ten que reconstruír a equidade partindo dos últimos”15.

Isto facemos, como tamén xa dixemos noutros estudos16 que a Renda 
Básica das Iguais (RBis) non era un problema de falta de finanzas nin eco-
nómico, senón que era político. Político no sentido dunha forte manca de 
vontade por parte dos gobernos de concedela e dunha incapacidade dos co-
lectivos que a defendemos de espertar na xente unha conciencia de loita por 
este dereito. Polo que, a razón principal de facer e incluír esta parte do tra-
ballo, máis numérica ca ética, é precisamente a de demostrar aos políticos 
e á sociedade en xeral, primeiro, que hai que mover a xente para que se im-
plique no segundo, que é loitar contra as vontades dos poderes económicos 
e políticos até implantala. Neste sentido, e deixando á marxe a propaganda 
política que sempre hai nestes informes, podiamos lembrarlle ao Goberno 
galego que, coa implantación da RBis en Galiza estaría realizando de forma 
moi directa “esas políticas de inclusión e atención social, con incidencia nas 
áreas de benestar social e dedicadas aos colectivos socialmente máis vulne-
rables [Desta maneira, o Goberno galego] ten a oportunidade histórica de 
dar un salto cualitativo a favor de combinar o crecemento económico coa 
cohesión social”.17

Así mesmo repetimos que a Renda Básica das Iguais en Galiza (RBdisG) é 
un instrumento que ten dous obxectivos: un primeiro, de curto prazo, con-
siste en redistribuír as rendas dos que máis teñen nesta sociedade para os que 

Notas preliminares
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máis a necesitan; un segundo, de longo prazo, é o de manter o intento de 
transformar o capitalismo nunha sociedade sen clases nin xerarquías.

Porén, neste capítulo ha de quedar ben claro que os cartos que se necesitan 
para financiar a RBdisG dependen moito da contía que se fixe como tal, pero 
moito máis da vontade dos políticos para aplicar un sistema fiscal progresivo 
e unha redistribución do gasto público. Ao final do exercicio demostraremos 
a toda a xente que a RBdisG é económica e financeiramente viable e posible.

Agora pasaremos a contar o proceso para ver canto é de fácil e como se fai. 
Pode servir tamén para que outras comunidades se animen a facer un estudo 
similar.18

15. Secretaría Xeral do Benestar. A pobreza e a exclusión social en Galicia, 2006.
16. Ver de José Iglesias Fernández, Las Rentas Básicas. El modelo fuerte de implan-
tación territorial. El Viejo Topo 2002, e ¿Hay alternativas al capitalismo? Las Renta 
Básica de las iguales. Baladre 2006.
17. Secretaría Xeral do Benestar. II Plan Galego de Inclusión Social. Xunta de Galicia 
2009.
18. Ata agora, as xentes de Baladre fixeron estudos de viabilidade da RBis en Catalu-
ña, Andalucía, Estremadura, Alfafar (Valencia) e La Orotava (Tenerife).
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O proceso que propoñemos para implantar a RBis en Galiza é moi sinxelo. Só 
necesitamos esmiuzar a poboación, escoller un limiar de pobreza para fixar a 
contía e o custo, precisar o horizonte temporal no que queremos distribuír a 
poboación total ao longo do proceso. Isto daranos a cantidade de cartos que 
nos farán falta por ano e por colectivo e, finalmente, proceder a precisar as 
fontes das que sacaremos o diñeiro necesario en cada momento.

DOUS MODELOS DE IMPLANTACIÓN DA RBDISG

Hai moitas maneiras de establecer o proceso. Pero, politicamente, nós apos-
tamos por dous modelos ou escenarios:

O primeiro deles é comezar por un escenario máis abordable desde o 
punto de vista do diñeiro que se necesita, e que lle chamaremos principio 
de emerxencia social. Este modelo deixaranos ver que problemática urxe da 
súa implantación nunha poboación máis reducida, composta por cinco dos 
colectivos con máis necesidades de axuda entre a poboación: xente que está 
sen emprego ou non o atopa; xente que está nos cárceres; xente que presenta 
diversidade funcional; xente que está sufrindo violencia de xénero e persoas 
“sen teito”. De feito, a selección que facemos neste traballo correspóndese coa 
maioría dos colectivos destinatarios que son prioritarios no II Plan Galego de 
Inclusión Social: “persoas con graves déficits de empregabilidade, con disca-
pacidade, sen fogar, e reclusos/as ou ex reclusos/as”.19

Comprobada a experiencia que resulta da aplicación do principio de emer-
xencia social, corrixidas as oportunas desviacións que se dan nestes casos, o 

O proceso de implantación 
da RBis en Galiza
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proceso podería continuar co segundo modelo, o do principio esperanza20, 
no cal o resto da poboación se incorpora dunha forma axeitada e sen proble-
mas para o modelo económico de desenvolvemento.

19. Secretaría Xeral do Benestar. II Plan Galego de Inclusión Social. Xunta de Galiza 
2009.
20. En referencia ao excelente traballo sobre as utopías de Ernst Bloch. El principio 
esperanza. Editorial Trotta 2006.
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O Cadro 1 resume, por separado, o número de persoas cidadás e o custo 
anual en euros de cada un dos cinco colectivos. O peso do custo recae so-
bre os dous colectivos máis numerosos: as persoas desempregadas (39,4%) 
e as que presentan diversidade funcional (57,7%), do total destes colectivos. 
Non obstante, se comparamos a suma da xente destes cinco colectivos coa 
poboación total galega só suman conxuntamente o 18,2%, unha cifra que 
coincide curiosamente coa do case 20% de pobreza individual que padece 
a xente pobre no territorio español21. Un estudo sobre as desigualdades en 
Galiza establece un 21% de pobreza relativa22 que nós supoñemos afecta as 
persoas e non as familias, aínda que non indica claramente este dato. Si que 
engade as porcentaxes de pobreza severa (3,9), pobreza grave (13,0), pobreza 
moderada (32,9) e limiar de pobreza (50,2) da distribución de intensidades 
sobre o total da poboación en pobreza23. 

É case seguro que darlle unha RBis as persoas destes grupos supón a erradi-
cación da pobreza económica na comunidade galega. O limiar de pobreza em-
pregado no noso estudo é o que xa explicamos máis arriba: o definido pola UE 
como a metade da renda per cápita. Comparativamente, a contía da RBis como 
igual a este limiar de pobreza é o 59,3% do salario medio bruto en Galiza.

PERSOAS DESEMPREGADAS

“En termos interanuais a suba do paro é do 24,05% en Galiza, o que supón 
que no último ano se inscribiron no inem 40.500 persoas. O total de parados 
rexistrados en Galiza en outubro subiu até os 208.923, dos cales 93.127 son 
homes e 115.796 mulleres”24.

Estas cifras dan unha pauta da urxencia de abordar o problema case cró-
nico do tema do desemprego aplicando unha RBis a este colectivo. Partindo 

O principio de emerxencia 
social: cinco colectivos
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dunha media anual de 200.000 desempregados nos anos de crise económica 
e tomando unha contía igual á da RBis do 2008, 10.565 euros anuais, o custo 
total deste dereito sería duns 2.113 millóns de euros25.

PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL

As dificultades deste colectivo son máis fáciles de explicar. Primeiro, “la apro-
bación de la Convención26 deja claro que la discapacidad es una cuestión 
de derechos humanos. Que las personas con diversidade funcional no son 
“objeto” de políticas caritativas o asistenciales, sino que son “sujetos” de 
derechos humanos. Por tanto, las desventajas sociales que sufren no deben 
eliminarse como consecuencia de la “buena voluntad” de otras personas o 
de los Gobiernos, sino que deben eliminarse porque dichas desventajas son 
violatorias del goce y ejercicio de sus derechos humanos”.

Agora ben, segundo, a Convención non deixa claro como vai garantir este 
dereito, a non ser que sexa mediante o emprego, unha vía que non asegura o 
benestar material e o desenvolvemento das persoas con diversidade funcio-
nal. Por iso propoñemos a RBdisG, porque ten a virtude de non precisar pa-
sar polo mercado de traballo para ter o dereito cidadán a ela. E a seguridade 
económica deste grupo queda garantida desde que se nace até a morte. Un 
alivio para estas persoas e para os seus familiares.

En Galiza había unhas 292.900 persoas con diversidade funcional no 
2008. Case un 10,5% da poboación total.

PERSOAS ENCARCERADAS

Os cárceres españois están a rebentar e a masa de presos está xa impedindo que 
funcione a Xustiza. En 1978 había en España 10.000 presos, pero hoxe superan 
os 70.000, un novo récord europeo, o da poboación encarcerada ao que se une 
a outros non menos alarmantes, coma o desemprego, a prostitución, etc. A isto 

21. Observatori de la inclusió social. Informe de la inclusió social a Espanya. Obra 
social, Caixa Catalunya 2009.
22. Definida como a poboación que vive cuns ingresos inferiores ao 50% do ingreso 
medio.
23. José C. Millán Calenti (Compilador). Exclusión y Políticas Sociales. I plan galego 
de inclusión social 2001-2006.
24. Europa Press. 24 de decembro de 2009.
25. Mais abaixo explicaremos como financiamos cada un destes grupos.
26. Cermi. Claves para entender la Convención Internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad foi aprobada o 13 de decembro de 2006 pola ONU.
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cómpre engadir que moitos delincuentes de luva branca ou amparados polo 
poder, nin sequera son investigados e rara vez enfrontan a Xustiza. 

Este é un colectivo que ha de ter todas as prioridades e precaucións polo 
que supón a súa incidencia delitiva na sociedade. O seu número é pequeno, 
unhas 5.084 persoas, pero non a súa problemática. O seu custo non pasa dos 
53,7 millóns de euros, cantidade que de seguro é bastante máis pequena que 
o que custan estar encarceradas.

Cadro 1. Principio de emerxencia social: Beneficiarios, renda 
básica e custo total 2008

*Fonte: Elaboración propia con datos dos cadros no Apéndice.

PERSOAS QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

Aínda que os mecanismos de dominación patriarcal e heterosexista atravésa-
nos a todas e todos, dando lugar a diferentes formas de violencia, entende-
mos necesario abordar de forma específica a situación das mulleres que viven 
situacións de violencia machista por parte das súas parellas ou ex-parellas. 

As cifras oficiais recollían, entre delitos e faltas, unhas 4.080 persoas agre-
didas no ano 2006. A cifra destes abusos triplicouse desde o 1997. Aquí, o 
papel da RBis é indispensable. Moitas mulleres dependen economicamente 
das súas parellas, o que fai máis difícil romper con situacións de violencia. 
Sen diñeiro nin posibilidades de atopar emprego, e contando moitas veces 
cunha rede de apoio social feble, a posibilidade de independizarse e ter unha 
autonomía faise moi complicada nestes casos. Outro colectivo que con me-
nos de 53 millóns de euros anuais podería liberarse desta lacra social.
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PERSOAS “SEN TEITO”

“Estimando moi polo alto, seguramente este colectivo non pasa das 2.000 
persoas. Atopamos unha cifra similar estimada no Sen teito: proxecto de axu-
da as persoas sen fogar.27 Atender a este colectivo coa RBis non pasa dunha 
moi pequena contía: 21 millóns de euros por ano. O 72% desta xente está 
acostumada a vivir con menos de 200 euros ao mes ou 2.400 euros anuais; 
o 3% ao redor de 500 euros ao mes o uns 6.000 euros ao ano.28 A Conselle-
ría de Asuntos Sociais xa destina uns 600.000 euros anuais as persoas sen 
fogar.29 

Como di alguén30 “pode ser que apenas aquela/aquel que pasa pola expe-
riencia da privación da casa sexa capaz de ofrecer hospitalidade”.

27. En http://www.cruzvermella.org/senteito/algunsdatos.htm
28. Para máis detalles, ver Cadro A 12 no Apéndice.
29. No Apéndice Definicións e situacións sociais, engadimos o perfil das persoas 
deste grupo.
30. Ver www.redesescarlata.org/be/index.php?s=aquela

Fonte: Proxecto de axuda as persoas sen fogar

DE ONDE SAIRÁN OS CARTOS?

No Cadro 2 explicamos como os recursos financeiros han de ser outorgados 
basicamente polas diversas Administracións, entidades oficiais que xa están 
atendendo a xente destes colectivos. Tamén temos que incluír as Caixas e as 
Fundacións privadas, as primeiras porque están obrigadas, e porque o fan, a 
dedicar unha parte dos beneficios anuais a obras sociais e benéficas; as segun-
das, porque fan outro tanto, pero a decisión deste gasto moitas veces non vai 
aos máis necesitados, senón a acontecementos máis relacionados coa cultura 
a fin de deleitar as clases máis adiñeiradas.
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Cadro 2. Principio de emerxencia social. 
As fontes financeiras da RBdisG 2008
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OBSERVACIÓNS XERAIS

Neste escenario introducimos xa a posibilidade de aplicar a RBis a toda a 
poboación galega ao longo dun período de 15 anos. Isto posibilita adaptar o 
modelo económico as necesidades produtivas e financeiras que tal política de 
rendas esixe. Seguramente, aumentará o consumo das persoas máis desam-
paradas e diminuirá a capacidade de acumulación dos grupos de rendas máis 
altos, que é un dos obxectivos fundamentais da RBdisG. Tamén propoñemos 
que o horizonte económico de incorporación da RBis comece no ano 2013 e 
acabe no ano 2028; politicamente, é máis dixerible. Segundo as estimacións 
do INE, a poboación total galega será aproximadamente duns 2,7 millóns de 
persoas. Isto fai que unhas 185.739, ou un 6,6% das mesmas, se incorporen 
anualmente a percibila. Como se aplica o criterio de que o custo sexa igual á 
metade do PIB per cápita, ou limiar de pobreza, este grupo de persoas custará 
anualmente 1,9 millóns de euros ou un 3,3% do PIB. Esta é unha informa-
ción moi útil para os gobernos: saber quen é e canta xente se incorpora, así 
como canto custa anualmente. O cadro 3 recolle todas as variables que expli-
caremos máis abaixo.

O PROCESO DE IMPLANTACIÓN

Coñecida a poboación total galega, habémola dividir por colectivos segundo 
as súas carencias de ingresos31: desde as persoas que non teñen traballo nin 
ingresos propios até as que teñen algún emprego ou perciben algún tipo de 
renda. Desta maneira, haberemos de comezar pola xente dedicada aos labo-

O principio da utopía como 
esperanza: poboación total
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res do fogar 32, que se supón que son as persoas que atenden e fan o traballo 
de coidados aos familiares; e habemos de rematar coa xente considerada re-
ceptora das remuneracións máis elevadas, os técnicos, os docentes e os direc-
tores de empresas e bancos.

Tamén distribuímos a poboación en sete fases de tempo, de maneira que 
a Administración poida ir adaptando progresivamente o proceso de implan-
tación de acordo coas posibilidades de reformar o sistema fiscal e a estrutura 
do gasto público sen grandes alteracións que non poidan ser controladas con 
medidas adecuadas.

O PROCESO DE CÁLCULO: CUSTO E RECURSOS FINANCEIROS

Coñecida a situación económica e profesional da poboación galega e calcu-
lado o limiar de pobreza, 10.565 euros ao ano, o Cadro A 16 danos o pro-
ceso de incorporación por período e o que custa anualmente cada un destes 
grupos, tanto en euros coma en porcentaxe do PIB. No Cadro 333, por poñer 
uns exemplos, vemos como o grupo de xente chamada labores do fogar (un 
14,3% da poboación total), entraría nos dous primeiros anos do comezo 
da implantación (tempo) e custaría uns 4,2 millón de euros cada ano (un 
7,2% do PIB). Para financiar estes cartos, como os de calquera dos grupos 
que van entrando no proceso sucesivamente, a Administración correspon-
dente tería que utilizar os recursos fiscais e a reasignación do gasto público 
de acordo coas fontes e medidas que propoñemos no mesmo Cadro 3.

Outra observación moi importante con respecto ás fontes financeiras é a 
de recordar como o Estado capitalista ten como instrumento para planificar 
e xestionar a economía os orzamentos xerais. Isto permítelle modificar a po-
lítica fiscal e as políticas que pode empregar mediante o gasto público. Des-
ta maneira, os gobernos poden influír a vontade na distribución da riqueza 
(produtiva e improdutiva) e da renda. Para financiar a RBdisG o que fixemos 
neste exercicio foi:

31. Hai moitos criterios para agrupar á xente en colectivos, e para incorporala ao 
proceso de percepción da RBis. Cada lector ou lectora podería ter a súa selección e as 
súas preferencias.
32. Somos conscientes que neste grupo pode haber xente moi rica, pero que, si se 
implantase esta proposta, tocaríalle aos técnicos do Estado elaborar e desglosar mais 
detidamente, non só este, senón todos os grupos que incluímos.
33. Elaborado co Cadro A 17, Custo e fontes financeiras en % do PIB, para mais de-
talles, ver tamén o Cadro A 16, Proceso de incorporación dos grupos de poboación a 
RBdisG, do Apéndice (Estatísticas).
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Cadro 3. Custo e fontes financeiras da RBdisG. 
En porcentaxe do PIB. Fases 2013.2028
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POLO LADO FISCAL

Aquí o principio que utilizamos é aquel de quen máis ten para o que máis 
necesita. Hai que subir os impostos dos ingresos dos máis ricos (IRPF) e dos 
beneficios das empresas (sociedades). Recuperar o imposto de patrimonio e a 
herdanza. Mellorar e intensificar a inspección fiscal para reducir a evasión fis-
cal dos que máis teñen. Hai marxe para crear outros impostos, por exemplo, 
as sociedades de investimento (sicav), que só pagan o 1% cando deberían es-
tar contribuíndo co 20-25%34. Impoñer un imposto tipo Tobin aos fluxos de 
capital financeiro, agora que até certos gobernos europeos falan desta necesi-
dade de controlar o diñeiro ficticio. Incluso o IVE pode ter un efecto directo 
positivo sobre as rendas da xente máis pobre –só hai que baixalo a cero para 
as mercadorías de primeira necesidade (pan, leite, libros, etc.)–; e un efecto 
negativo para xente con cartos, subindo a taxas elevadas para os artigos de 
luxo (iates, xoias, etc.).

Unha boa parte da economía somerxida, libre de cargas á Seguridade So-
cial, seguramente aflorará, aparte do labor intensificado da inspección fiscal, 
coa que a recadación fiscal melloraría. Tamén hai que contar coas contribu-
cións que poden facer as deputacións, as caixas de aforro e as fundacións pri-
vadas35. Estas institucións poden contribuír substancialmente xa que, as dúas 
primeiras por estatuto, e as segundas por desgravación fiscal, dedican unha 
boa parte dos beneficios ou do gasto a facer obra social.

POLO LADO DO GASTO PÚBLICO

Aquí o principio empregado é aquel que di: hai que gastar máis en manteiga 
e menos en canóns. Desta maneira, dariamos eliminado as subvencións, as 
axudas e as desgravacións ás empresas, ás familias, ás igrexas36 e ás oenegués 
(ONG). Tamén dariamos reducido o orzamento das forzas armadas e de se-
guridade, así como boa parte do gasto en programas de benestar. Xa que 
agora a persoa recibe estas axudas directamente desde que nace, mediante a 

34. A economía española necesita un Zara forte e estable, porque é un símbolo de 
éxito no exterior nun momento de perda de imaxe. Por iso é tamén preocupante o 
aparente desexo de Ortega de invertir menos en España a través das súas Sicav. Move 
nelas 500 millóns, un 50% menos que en 2006 e hai risco de que o recorte medre. 
Quen o coñece asegura que o seu problema non é que teña medo do endurecemento 
fiscal das Sicav, máis ben que, obsesionado coa intimidade, está farto de que a CNMV 
difunda cada tres meses onde invirte ou deixa de invertir. A tentación de levar os car-
tos a países como EEUU nos que pasa inadvertido é grande.
35. Ver Apéndice. Fundacións privadas galegas.
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RBdisG, non ten que pensar na continxencia do desemprego, da vellez, da 
invalidez ou doutras contrariedades sociais e persoais.

OUTRAS FONTES A ENGADIR PODERÍAN SER OS SALARIOS DOS ALTOS 
CARGOS DO GOBERNO, DEPUTADOS, XUÍCES, ALCALDES, ETC.

Dentro do gasto público poderiamos pensar en rebaixar as remuneracións de 
deputados e senadores, políticos, alcaldes, xuíces, eurodeputados, etc. En ter-
mos dunha sociedade de apoio mutuo, non está xustificado que o presidente 
do Goberno español gañe 13 veces máis ca un traballador con SMI; ou que 
o presidente do Supremo (ou do Constitucional, ou do CGPJ) gañe 20 veces 
máis ca outra persoa con SMI; ou que un ministro gañe 10 SMI; ou que un 
alcalde gañe ao redor de 13 veces o SMI (o de Barcelona 17 e o de Vigo 10). 
Pensando en termos de xustiza distributiva, ben se poderían reducir á metade 
estas diferenzas salariais e con elas contribuír ao Fondo de Renda Básica para 
financiar o incremento dos bens de utilización colectiva.

SEN ESQUECER TAMPOUCO EMPREGAR A TAXA DE CRECEMENTO

Cando as taxas de crecemento do PIB son positivas e significativas, unha par-
te delas podería ser dedicada a financiar a RBis. Agora, e por causa da crise, 
tamén como instrumento para dominar á clase traballadora e facela submisa 
aos recortes no gasto social e á privatización de boa parte do capital público. 
Neste intre o sistema ten como obxectivo non crecer. Pero chegará o tempo 
no que a economía volverá a despegar, co que boa parte dese crecemento 
podería dedicarse a financiar a RBis.

36. Cada ano, a Igrexa católica percibe uns 6.400 millóns de euros do Estado. Des-
pois está a axuda económica a os outros credos que, aínda que sexa bastante mais 
pequena, son cartos que engordarían os recursos para financiar a RBis en Galicia. 
A transferencia que tería que facer o Estado español ao Goberno galego sería duns 
375.651.775 euros cada ano, un 0,64% do PIB galego. Elaborado con información 
de Público, 11 xaneiro 2010.



 Instrumentos cuantitativos
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A enquisa

A enquisa cuantitativa é aquela que se pode expresar de forma numérica e 
ten en conta o grao de representatividade da poboación que é obxecto de 
estudo. No caso de Galiza, realizamos 200 cuestionarios a unha mostra de 
poboación residente en cada unha das catro provincias galegas, co obxectivo 
de coñecer os seus datos persoais, situación laboral, situación de convivencia 
e a opinión sobre a RBis, así como observacións xerais.

En canto aos datos persoais recollemos as seguintes porcentaxes:
Sobre a idade, as marxes entre as que situamos as persoas enquisadas son: 

19-29 (13,58%), 30-49 (69,14%), 50-65 (14,81%) e maiores de 65 anos 
(2,47%).

Con respecto ao sexo da poboación estudada, o 54,32 % considerábanse 
mulleres e un 45, 68% homes.

O nivel de formación das persoas enquisadas é o seguinte: un 6,17% po-
súen estudos primarios e igual porcentaxe para quen posúe estudos secunda-
rios; un 40, 74% son posuidores dun título de bacharelato ou de Formación 
Profesional e coa cifra máis alta, un 41,91% o grupo dos que cursaron estudos 
superiores.

Con respecto á situación laboral das persoas entrevistadas, revélase que un 
56,79% teñen emprego no momento en que se realizou a enquisa, mentres 
que un 38,27 da poboación se encontra en situación de desemprego. Así 
mesmo, o 4,94% está xubilada. Das persoas que se encontran empregadas, 
o 34,57% ten un contrato indefinido. Os contratos temporais neste mostra 
de poboación ascende a un 16,05%. Das persoas desempregadas, só o 6,17% 
recibe algunha prestación por estar nesta situación de desamparo económico, 
mentres que o 27,16% non percibe ningún tipo de axuda. O 38,71% destas 
persoas en situación de desemprego tiveron o seu último traballo remune-
rado hai menos dun ano. Por outra banda, o 22, 58% estivo empregado hai 
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1-3 anos. O 48,39% das desempregadas apuntan que a causa principal de que 
non haxa emprego é que existe moi pouca oferta. Só o 9,68% da poboación 
sitúa a crise como a causa desta situación.

A maioría das enquisadas (55,56%) contan con máis de 11 anos de expe-
riencia laboral. Fronte a esta porcentaxe, hai un 2,47% de persoas que nunca 
tiveron ningún tipo de experiencia. Ademais, é visible que o 85,19% desta 
poboación di realizar algún tipo de traballo non remunerado, entre os que 
destacan os coidados a outras persoas, limpeza, traballo social/voluntario,...

A maioría de persoas comenta que a situación laboral da súa contorna 
está mal, moi mal ou empeorando por momentos. Igualmente observan a 
situación económica máis próxima, no seu día a día.

En relación ás axudas sociais o 72,84% di ter recibido algún tipo de pres-
tación ao longo da súa vida. A maioría (37,07%) trátase de prestacións por 
desemprego. Séguelle un 27,46% a percepción de distintos tipos de bolsas. 
Así mesmo, só un 4,12% da poboación enquisada recibe a RISGA (Renda 
de Integración Social de Galiza). Os organismos que máis axudan e prestan, 
nesta caso, son o INEM e Educación. Entre tanto, o Ministerio de Vivenda só 
ofrece un 2,75% de axudas.

Os datos relativos á convivencia informan de que a media de membros 
que conviven baixo un mesmo teito é de 2,6. O 45,68% das familias teñen 
unha relación de aluguer sobre a vivenda que habitan, mentres que unha ci-
fra menor (35,8%) representa a quen posúe vivenda en propiedade. Por outra 
parte, só un 17,28% das proles teñen sorte de vivir nunha vivenda cedida.

Con respecto aos ingresos familiares recollemos os seguintes datos. Só 
unha pequena parte da poboación enquisada (14,81%) di contribuír á uni-
dade familiar coa totalidade dos seus ingresos; mentres que un 46,91% sinala 
que só o fai de maneira parcial. Ademais, un 35,8% afirma non contribuír 
con ningún ingreso.

A media de persoas activas dentro da unidade de convivencia é de 1,53%. 
Da porcentaxe de persoas activas, o 60,49% contribúe coa totalidade dos seus 
ingresos ao núcleo familiar. Non obstante, só un 2,47% achega de maneira 
parcial ou puntual, menos da metade dos seus ingresos.

O 90,12% contesta negativamente á pregunta de se recibe algún tipo de 
axuda ou prestación en virtude da súa situación familiar. Do 9,88% que si di 
recibir, os distintos tipos de axudas aos que se refiren son axudas de aluguer, 
desemprego, por fillas a cargo, RISGA e por invalidez transitoria.

En canto á opinión reflectida sobre a Renda Básica das Iguais (RBis) en-
contramos os seguintes datos: á pregunta de se coñecía a RBis, un pouco 
máis da metade das persoas (54,32%) contestaron que non. Así pois, a res-
posta máis marcada para a pregunta “Que farías se tiveses unha RBis?” foi: 
“Viviría dunha RBis e dedicaríame a algunha actividade non remunerada”, 
cunha porcentaxe de respostas do 37,04%. Seguidamente, o 29,63% marcou 
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a resposta “Seguir traballando aínda que cobrase a RBis” e o 28,4% marcou 
“Seguir buscando traballo aínda que cobrase a RBis”. Cómpre destacar que o 
3,7% das enquisadas comenta que “Deixaría o traballo e viviría da RBis” e tan 
só o 1,23% afirma que “Non buscaría traballo, viviría da RBis.”

Así mesmo, a poboación enquisada considera que os efectos que tería a 
RBis no mercado de traballo serían os que se detallan a seguir. A niveis moi 
igualados, as respostas máis marcadas foron: “Sería máis difícil encontrar xen-
te que quixese empregarse” e “A xente traballaría só onde quixese traballar” 
cun 30,86% e 37,04%, respectivamente. Un 12,35% pensa que “Estimularía 
o desenvolvemento de actividades autónomas” e un 8,64% cre que “Mellora-
ría a situación para as traballadoras”.

Ademais, sobre as repercusións que as enquisadas cren que tería a RBis 
sobre a economía en xeral, despunta cun 28,4% a opinión de “Non existi-
rían tantas diferenzas (pobres e ricos)”. Non obstante, existe un 20,99% da 
poboación que cre que “Seguirían existindo as diferenzas e incluso aumenta-
rían”. A estas opinións séguenlles dúas cunha porcentaxe idéntica: “Aumenta-
rían as actividades autónomas en virtude dos propios intereses das persoas” 
e “En xeral melloraría a economía”, cun 18,52% en ambos casos. En menor 
medida, sitúanse un par de opinións cun 3,7% de respostas, nas que se opi-
na que “Os prezos de todo, en xeral, subirían ao aumentar as rendas” e “O 
sistema produtivo (as empresas) entrarían en crise ao non encontrar man de 
obra que quixese traballar”. Outro 1,23% estima que “En xeral, empeoraría 
a economía”. Tamén encontramos outras opinións persoais que representan 
o 2,47% e que sinalan, por exemplo, que “Estimularía o crecemento econó-
mico ao poder aumentar o consumo” ou que “Sería máis difícil que o estado 
conseguise o diñeiro necesario ao haber menos xente que quixese traballar e, 
por tanto, cotizar”. Hai que indicar tamén que un 2,47% das persoas entrevis-
tadas abstivéronse de contesta a esta pregunta.

Finalmente, a opinión das enquisadas en torno aos efectos da RBis na 
sociedade en xeral é bastante clara. Encabezan a maioría de opinións estas 
tres respostas: “Aumentarían as actividades non remuneradas para a comu-
nidade”, cun 37,04%; seguida de “Evitaría a corrupción”, cun 18,52% e, por 
último, a opinión de “Igualaría a todas as persoas”, cun 16,05%. Alén diso, o 
12,35% considera que “En xeral, melloraría a sociedade” fronte a un 2,47% 
que cre que empeoraría. Cunha mirada un pouco máis negativa existe unha 
porcentaxe dun 7,41% que pensa que “Non cambiarían moito as cousas”. Un 
3,7% opina que “Reduciríase o gasto social”. Existe tamén un 2,47% que opi-
nou con resposta aberta, como por exemplo esta: “Neste momento de falta 
de ideas é unha oportunidade para ofrecer alternativas”.

As observacións sinaladas de maneira aberta nos cuestionarios, en xeral, 
son moi positivas en relación á viabilidade da proposta. Aínda que hai varias 
persoas que opinan que sería complicado, sobre todo pola pouca concien-
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ciación social, tan só hai unhas tres ou catro opinións que non a ven posible 
de ningunha maneira. Ben porque pensan que é inviable economicamente 
(seguramente non coñecen todo o proceso de implantación e viabilidade), 
ben porque están convencidas de que o sistema capitalista non o permitiría.

As persoas que cren na súa viabilidade e a defenden coma unha proposta 
necesaria opinan, polo xeral, que ao menos habería que tentar poñela en 
práctica, que faría posible unha mellora notable na calidade de vida, dereitos 
e valores sociais. 

CONCLUSIÓNS

“Son subxectivo porque son un suxeito, 
sería obxectivo se fose un obxecto”

Unamuno

A modo de conclusións, tentarei “humanizar” un pouco algúns destes datos 
numéricos que non parecen destacables para aquelas que, coma min, se lles 
sobrepoñan os números ao lelos... ben porque necesitamos ir ao oculista, 
ben porque os números non “lidos” son só iso, números.

Cómpre ter en conta unhas mínimas características do territorio que nos 
ocupa para poder contextualizar os datos extraídos. En Galiza encontramos 
un territorio de base rural, que foi urbanizándose progresivamente na zona 
costeira. Con dous grandes núcleos de poboación como son A Coruña e Vigo, 
e outras dúas provincias con menor poboación e de carácter máis rural, como 
son Ourense e Lugo, Galiza conta cunhas particularidades moi diferenciadas 
no conxunto do territorio, provocadas en parte por esa convivencia do mun-
do rural e o urbano no mesmo territorio.

Historicamente a desprotección social para as persoas máis excluídas do 
mercado e cunha situación máis periférica no núcleo urbano, ten sido cons-
tante; pero é a partir da reconversión dos sectores industrial, naval, pesqueiro 
e agrícola coa entrada na U.E. cando a poboación se ve forzada a unha si-
tuación de máximo desamparo e vulnerabilidade en canto aos seus dereitos 
sociais. É, por iso, que se provoca un aumento das migracións ao estranxeiro 
e cara á cidade, sumando a isto un incremento de persoas en situacións de 
exclusión social que comeza a ter presenza nas cidades, onde o emprego non 
é para todas. As prestacións sociais ante esta situación de precariedade, son 
moi escasas.

Os datos recollidos reflicten parte desta pequena introdución anterior. 
Descubrimos pois que existe unha alta porcentaxe de desemprego social, case 
o 40% repartido por toda a comunidade entre as xentes enquisadas, das que 
preto do 30% non reciben ningún tipo de axuda/prestación social para poder 
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soportar a situación de precariedade das súas vidas. As prestacións sociais que 
menos se prestan, valla a redundancia, son aquelas como a RISGA (Renda de 
Integración Social de Galiza), que supostamente manan de institucións que 
están para protexer estas situacións de desamparo ante a falta de Dereitos no 
noso chamado estado de benestar. Alén diso, é destacable observar como só 
case un 10% das opinións sinalan a crise do momento actual como causa 
principal da falta de emprego e case un 50% sinala como causa principal a 
falta de oferta, sendo esta unha resposta totalmente aberta que se reiteraba 
unha e outra vez. Isto indícanos que a situación de desemprego ou da crise 
estrutural xa existía antes de que os mass media anunciaran a tan soada crise 
actual.

Por outra parte, encontramos que máis do 85% das persoas enquisadas 
din realizar algún tipo de traballo non remunerado. Comecemos antes por 
definir brevemente que é traballo e que é emprego. Nosoutras, as baladrinas, 
entendemos que Traballo = CAHRE (Calquera Actividade Humana que Re-
quira un Esforzo): alimentarse, limpar, coidarse a unha mesma ou a outras, 
facer algo que che guste, como por exemplo deseñar ou militar en Baladre!; e 
Emprego = CAHRE + que che pague alguén por realizar esa mesma activida-
de. Así de simple e así de complicado.

Esta cuestión xera moitísimo debate e contradicións. Pero para nós, as 
persoas baladrinas, ten dous puntos, de reflexión e acción, moi importantes: 
o primeiro visibilizar o papel invisible dos coidados para a vida e o sostén 
do capitalismo, nunha sociedade onde o heteropatriarcado se encargou de 
naturalizar esta serie de accións e de argumentalas bioloxicamente, en cor-
pos lidos coma femininos. O segundo, cuestionar profundamente o orgullo 
inquebrantable do traballo asalariado da clase obreira que expulsa do seu 
discurso e da súa loita a sectores cos que non nos identificamos como a fábri-
ca, o patrón e as xornadas... máis ben con mamadeiras e con buscármonos a 
vida colectivamente. Volvendo aos datos cuantitativos, diciamos que máis do 
85% das enquisadas realizan CAHRE pola que non reciben nin un só euro, 
de modo que moitas persoas se ven forzadas a realizar empregos que non lles 
gustan polo simple feito de ter que depender duns ingresos económicos para 
sobrevivir. Se cruzamos este dato e esta reflexión coas preguntas do cuestio-
nario que se presentan, temos o seguinte:

“Que farías se tiveses unha RBis?” Vemos como aproximadamente un 
40% da poboación enquisada responde: “Viviría dunha RBis e dedicaríame 
a algunha actividade non remunerada”. Igualmente responden á pregunta de 
“Que efectos tería a RBis no mercado de traballo?”, “A xente traballaría só 
onde quixese traballar”, con case un 40%.

Así mesmo sucede coa pregunta de “Que efectos tería a RBis sobre a eco-
nomía en xeral?”, onde as respostas rozan o 20% para a opción: “Aumenta-
rían as actividades autónomas en virtude dos propios intereses das persoas”.
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Se cambiamos na pregunta anterior “economía” por “sociedade”, a res-
posta preferida está relacionada co mesmo: “Aumentarían as actividades non 
remuneradas para a comunidade” chegando case ao 39%.

Translócese pois, sobre estas hipóteses desexadas, que cunha RBis deixa-
rían de existir moitos empregos que non nos fan felices, que son cebos da 
acumulación depredadora capitalista e que teriamos maior autonomía per-
soal para poder ser un pouco máis libres á hora de escoller as nosas rela-
cións coas persoas (ao non ter que depender económica e emocionalmente 
da institución familiar (pais, matrimonio, parellas...), así como para poder 
escoller a actividade humana-traballo que nos proporcione un sentido real 
da vida, do humano, tanto no individual e colectivo coma na nosa relación 
co medio.

Finalmente non nos cansamos de repetir que a RBis non é máis ca unha 
ferramenta coas súas características particulares, coma outra que se cree para 
propor respostas viables e reais. E, sobre todo, para propiciar o debate colec-
tivo desde as persoas reais. Non só desde as intelectuais, desde as elites, desde 
o poder... que nos dirán sempre o que temos que facer; senón nós mesmas, 
cada unha, cos nosos grupos, as nosas xentes próximas, dando coa nosa pro-
pia clase á medida.

Quizais só na observación obvia das nosas vidas, e a través dunha toma 
de conciencia básica e colectiva dos nosos valores e formas de vida, estea o 
camiño verdadeiro cara á emancipación e rexeitamento deste sistema capi-
talista e heteropatriarcal que nos engole día a día e que xa fomos engulindo 
individualmente e por completo.





Entrevistas en profundidade
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Neste Estudo de Viabilidade da Renda Básica das Iguais en Galiza adopta-
mos unha opción metodolóxica, a de dirixirnos a persoas de grupos sociais, 
diversos grupos de Galiza, que traballan temáticas diferentes. Esta decisión 
foi moi importante, xa que excluía, coma noutro anteriores estudos de 
viabilidade da RBis entrevistar a persoas significativas da realidade social, 
cultural e política de Galiza. Para nosoutras era fundamental con estas en-
trevistas en profundidade achegarnos aos grupos de base, á xente activista 
que no día a día pon o corpo nas accións máis básicas e elementais. Sen 
elas ningunha outra acción sociopolítica podería saír adiante. Así que imos 
presentar as respostas en bloque, sen excluír ningunha, pero sen enuncialas 
individualmente.

O que fixemos foi repartir o territorio por provincias e en cada una delas 
xuntámonos con cinco persoas activistas. Na maioría das entrevistas encon-
trámonos con persoas que descoñecían a RBis e que lles custaba entender a 
proposta. En ocasións estas entrevistas serviron para xerar actividades forma-
tivas e divulgativas dirixidas a sectores e/ou grupos nos que as persoas des-
envolven as súas actividades. Igualmente estas entrevistas en profundidade 
permítennos deixar a estas persoas e aos seus grupos (vinte) libros e materiais 
diversos de Baladre sobre a RBis.

Para desenvolver este Estudo de viabilidade da RBis saíu do prelo en ga-
lego o libro sobre a definición da RBis, un material que editamos co apoio 
económico da xente do GAS, da Oficina de Dereitos Sociais de Coia e da 
distribuidora Caleidoskopio de Vigo. Estes libriños cumpriron á perfección o 
obxectivo da proposta da Renda Básica das persoas Iguais, xerando en moitos 
casos novas demandas de ampliación da información proposta. Foron unha 
boísima experiencia de recollida de información para nosoutras, abrindo ló-
xicas de relación e de actividades posteriores de todo tipo. Podería dicirse en 
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termos baladrinos: “profundamos os enredos en moitas ocasións e noutras 
iniciámolos”.

De todas estas entrevistas os resultados agrupámolos por temáticas. Co-
mezamos pola percepción sobre a realidade, sobre Galiza, principalmente 
no económico. Formulabámoslles o seguinte interrogante: De que se come 
en Galiza? As respostas coincidían en que Galiza é un país que vive do cam-
po, da agricultura e da gandaría, fundamentalmente no interior. Agricultura 
e gandaría que xera unha economía de subsistencia en moitísimas familias, 
o que denominaban como os alimentos da aldea, desas terras que a familia 
aínda posúe e que se cultivan para autoconsumo en numerosos casos. O mes-
mo sucedía cando nos falaban das matanzas de animais que se realizan na 
aldea e que proporcionan alimentos a moitísimas familias galegas, a modo 
de economía complementaria.

As entrevistas revelaban tamén a importancia do sector dos servizos, con-
centrado nas cidades, e do funcionariado. Digamos que o público (servizos e 
empresas diferentes) posibilitan os recursos para a vida de moitas persoas de 
Galiza. Nas provincias que contan con saída ao océano, as entrevistas falaban 
dun sector da industria da pesca e do sector naval en retroceso, que foi moi 
importante e que está reducíndose aos mínimos.

Outro dos sectores que saía a relucir era o da construción, todas as persoas 
o mencionaban, máis en pasado ca en presente e nalgunhas ocasións vincu-
lábase a unha forte migración das persoas profesionais da construción que 
saían de Galiza en masa, por millares, a Forteventura, por exemplo, durante 
os dez anos (1997 a 2007) do crecemento enlouquecido do ladrillo.

A seguinte pregunta da entrevista aludía a emigración, é dicir, as rendas 
que seguen contribuíndo coa economía galega. Cando se preguntaba pola 
distribución da renda era curioso observar o moito que tardaban en respon-
der as persoas entrevistadas. En moitas ocasións tiñamos que reformular a 
pregunta para conseguir algunha resposta. Para a maioría, Galiza é un país de 
enormes desigualdades, onde coinciden algunhas das fortunas máis grandes 
do mundo, con centos de miles de persoas que viven por debaixo do limiar 
da pobreza. Diríase que un grupo moi reducido ten case todo, no terreo das 
rendas de todo tipo en Galiza.

Igualmente falábannos de salarios moi baixos para a maioría da poboación 
e o aumento alarmante de persoas sen teito nas cidades máis grandes de Ga-
liza.

No que se refire ás prestacións sociais e axudas, as respostas eran moi exi-
guas, case sempre cunha curta frase: “son moi poucas e de pouquísima con-
tía”. Algunhas das persoas entrevistadas falábannos da grande dificultade de 
acceder a elas e de que con moitísima frecuencia son denegadas. Algunhas 
das entrevistadas describíannos a RISGA, unha especie de Renda Mínima de 
Inserción, que se ten en Galiza para a xente que se encontra en situacións de 
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empobrecemento extremo e está empadroada un tempo mínimo en Galiza. 
En xeral, falaban da RISGA de maneira despectiva, como algo insuficiente, 
con moita carga de estigmatización das persoas ou familias que a percibían. 
Nalgún caso falábannos da picaresca dalgunhas familias e comunidades ante 
a RISGA, entendendo que se produce unha discriminación favorable a esas 
comunidades.

A sensación maioritaria das entrevistadas era que as Axudas e Prestacións 
son moi reducidas.

Sobre a Renda Básica das persoas Iguais. Como sucedía nos grupos de in-
tensidade, dos que despois exporemos os seus resultados, nas enquisas indi-
viduais a entrevista en profundidade cambiaba totalmente cando se pregun-
taba pola Renda Básica das Iguais. Ante as reaccións que provocaba explicar 
a proposta, cumpría intentar que a entrevista diferenciase entre a opinión 
que lle merecía que en Galiza xa houbese unha RBis e outras opinións ou 
dúbidas que lle xeraba a propia RBis. Custaba un tempo razoable centrar a 
pregunta, coma se as cabezas se negasen a asumir esa hipótese, porque a visen 
utópica ou nalgúns casos inviable. Tras insistir e recolocar a pregunta, a res-
posta maioritaria era que sería boísimo termos unha RBis en Galiza, algo moi 
positivo. Algunhas falábannos de que melloraría a vida de todas as persoas. 
Outras, poucas, tiñan dúbidas sobre as actitudes dalgúns sectores ante a vida; 
ao dispor dunha RBis saían temas de desinterese, por exemplo, os medos 
dos que ían desempeñar empregos pouco satisfactorios ou moi indesexables 
polas características dos mesmos.

Todo cambiaba cando realizabas a última pregunta: Que farías ti se co-
brases unha RBis? Aquí era unánime, si, unánime. Todas as persoas seguirían 
adiante con algún emprego. Algunhas matizaban o aspecto do menor núme-
ro de horas e dúas persoas comentaban que se empregarían no que realmente 
lles apetece e gusta.

Tirando do fío e repreguntando para que se estendesen máis, menciona-
ban as oportunidades que terían entón de facer moitísimas cousas que agora 
desbotan por falta de tempo ou pola angustia de que non lles reporte diñei-
ro. Sete sinalan que cobrando a RBis realizarían traballos sen importar no 
máis mínimo o feito de non cobrar; desde unha visión máis próxima ao dar, 
contribuír e coidar en base ás relacións humanas, familiares ou non. Catro 
comentaban que, daquela, poderían realizar proxectos produtivos alternati-
vos, sen diñeiro; dedicar máis tempo ás relacións humanas e a mellorar a súa 
propia vida e a de todas.

O importante é que ningunha deixaría de empregarse e víanse como com-
prometidas coa comunidade dalgunha maneira.

Para rematar, cabe comentar que máis da metade, doce persoas, recalcaban 
que ía ser moi difícil conseguir a RBis, algunhas porque consideraban que 
por moita loita que realicemos, a xente rica e poderosa nunca vai permitir ese 
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dereito. A proposta suscitaba a miúdo comentarios de certa sorpresa, máis 
ben por descoñecemento e por terse pensado pouco ou nada sobre propostas 
destas características.

Grazas a todas elas: Miguel, Belén, Mari, Laura, Lucía, Marga, Manuel, Pa-
blo, Saleta.





Os grupos de intensidade 
ou grupos de debate
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Unha das actividades que implican os Estudos das Xentes de Baladre sobre a 
viabilidade da Renda Básica das persoas Iguais, son os grupos de intensidade. 
Trátase de reunir entre nove e quince persoas dun territorio ou sector da po-
boación galega e, tras colocármonos en círculo, lanzar sucesivamente cinco 
preguntas. Estas preguntas parten das realidades que elas coñecen, desde a 
base económica de Galiza (de que comen as galegas), para a seguir expoñer 
cales son as rendas e a súa distribución en Galiza e rematar coa opinión sobre 
as Prestacións e Axudas Sociais que elas coñecen, das que se dan en Galiza.

A partir desas tres preguntas explícase suficientemente en que consiste a 
Renda Básica das Iguais, respondendo a interrogantes que xorden de dúbidas 
sobre a proposta en si, digamos que aclaramos só o que é a RBis en si mesma. 
Despois desta explicación, formulamos dúas preguntas sobre a RBis. Unha de-
las sobre o que cada persoa considera que sucedería en Galiza se xa se gozase 
dese dereito (da Renda Básica das persoas Iguais) e a última pregunta que se 
realiza é como afectaría ás súas vidas persoais o dispor do dereito á RBis.

Estas cinco preguntas, cos seus espazos diferenciados, presentámolas bus-
cando romper os papeis grupais que adoitan darse en todo grupo humano, 
evitando que as persoas que primeiro respondan condicionen ao resto. Para 
iso cada rolda de respostas a cada unha das preguntas realízase partindo/co-
mezando de persoas que están situadas en lugares diferentes do semicírculo. 
Igualmente pedimos aos que vemos que se estenden en exceso, que freen e se 
limiten a responder á pregunta, sen acumular moito tempo innecesario nas 
súas respostas ou ampliándoas a outros aspectos. Pola contra, as persoas que 
son máis breves ou que lles custa expresarse, procuramos realizarlles unhas 
preguntas complementarias relacionadas coa pregunta en cuestión, para ani-
malas a expresar máis amplamente a súa resposta.

Outra cuestión a controlar son os tempos para cada pregunta e para o 
conxunto da sesión. Nunca prolongamos máis de hora e media a dinámica, 
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iso si, pasado ese tempo e con quen desexa quedarse abrimos un espazo de 
libre expresión para quen quedou con ganas de abordar outras cuestións, 
tanto en forma de opinións coma de preguntas que nos poidan realizar. Pó-
dese dicir que rematamos en todas as experiencias de grupos de intensidade 
en Galiza cunha mini-charliña sobre a RBis. A maioría das ocasións serviu 
para concretar unha xornada ou actividade de presentación da proposta da 
Renda Básica das Iguais nesa cidade ou aldea. Igualmente nalgunhas ocasións 
concretamos charlas con algún grupo social, ou doutro tipo, ao que pertencía 
algunhas das persoas que participaba nos grupos de intensidade.

Montar esa dinámica (grupo de intensidade) require de moita paciencia e 
de traballo activista de persoas do lugar. Estas persoas son as que teñen que 
encontrar un local aberto, que se sinta coma un sitio agradable, onde todas as 
persoas estean cómodas. Conseguindo o local, trátase de encontrar o día e a 
hora para desenvolver a actividade. Son moitas as dificultades para conseguir 
cadrar as axendas entre dez ou dezasete persoas. Supón un grande traballo, 
tanto implicar as persoas do lugar que responden as preguntas, como a quen 
convoca a estas persoas e a nosoutras (as xentes de Baladre que levamos a 
cabo a recolleita de datos e a dinamización da actividade). 

No Estudo de Viabilidade da RBis en Galiza tivemos máis problemas ca 
noutros anteriores, pois non contabamos con recursos para realizalo. De tal 
xeito, debiamos esforzarnos para que o calendario fose moi axustado, para 
evitar gastos de viaxes, pois cada desprazamento implicaba un enorme esfor-
zo económico e de enerxía. 

Nosoutras (as xentes de Baladre que participamos na dinamización, des-
envolvemento e coordinación deste Estudo) carecemos de ingresos, á vez que 
estamos comprometidas nos nosos territorios con actividades dos nosos gru-
pos. Por todo iso temos que valorar como importantísimo o esforzo que fixe-
mos todas as persoas que participamos en dinámicas de grupo, en especial 
as compas de Galiza (Lucía, Diego, Sabela, Saleta, Lauriña e Pablo), sen elas 
este Estudo non sería posible, pois sen recursos humanos, activistas implica-
das na realización do Estudo, que substituíron a falta total de diñeiro para 
todo, nunca poderiamos levar a cabo o estudo xeral e, máis en particular, o 
que chamamos a mostra de impacto da RBis na poboación galega. Grazas a 
todas, agora podemos compartir os resultados do que foi unha preciosa ex-
periencia de traballo de campo, e en concreto, a realización de oito grupos de 
intensidade en toda Galiza.

Os grupos constituímolos da seguinte maneira:

Grupo de perfil da comunidade en Santiago
Grupo de perfil da comunidade en Lugo
Grupo de perfil da comunidade en Ourense
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Grupo de perfil da comunidade en Vigo
Grupo vinculado ao medio rural en Lugo
Grupo vinculado ao medio rural en Ribadavia
Grupo de persoas precarizadas e mocidade na Coruña
Grupo de persoas precarizadas e en situación de exclusión en Vigo

Primeiro exporemos os resultados dos catro grupos que se corresponden 
cos perfís de cada comunidade. Farémolo dunha maneira conxunta, agrupan-
do as respostas dos catro grupos, por cada unha das cinco preguntas que se 
presentaron, mencionando as particularidades rechamantes onde se deron.

SITUACIÓN ECONÓMICA

A resposta maioritaria é a dunha Galiza baseada na agricultura e gandaría, 
pero coa percepción de perderen terreo nos últimos vinte anos. Algunhas per-
soas destacan o nefasto papel da Unión Europea neste sector, que foi estimu-
lando o peche das producións familiares e de pequeno e mediano tamaño, 
a maioría das existentes en Galiza, apoiando a industria multinacional dos 
alimentos e as súas lóxicas a grande escala. 

Na Coruña e Pontevedra noméase con forza a importancia da industria, 
aínda que se recoñece o seu retroceso; mencionan o pouquiño que queda 
do sector naval ou das industrias da conserva e conxelados vinculados á pes-
ca. Fálase tamén da importancia de Citröen en Vigo, de medianas empresas 
como Televes, Finsa, Uro en Santiago. Mención aparte merece o sector servi-
zos, no que destaca con diferenza a hostalaría. Igualmente aparece moito en 
todas as respostas a importancia en Galiza do sector público, tanto na xestión 
de diferentes servizos públicos, coma en empresas públicas existentes. Neste 
sentido é excepcional a percepción que se ten en Santiago da Universidade 
como primeira empresa da comarca. Outra mención especial é a de Inditex 
en Arteixo e o seu papel na economía galega, desde un mercado moi globa-
lizado.

Tamén se sinala moito a importancia das pequenas e medianas empresas 
en Galiza diferenciando claramente os territorios e ata as provincias: Lugo e 
Ourense, máis vinculadas a sectores agrícolas e gandeiros; A Coruña e Ponte-
vedra máis dependentes da industria. Recolleuse a sensación que nos expre-
san de constante perda de empregos nos últimos dez anos e, nese sentido, 
menciónase como moi importante o derrubamento do sector da constru-
ción.

En todos os grupos se lle dá moita importancia á chamada economía in-
formal ou complementaria, que así é chamada en moitos casos. Fálannos das 
aldeas e as contribucións destas coa economía doméstica no día a día. Esas 
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pequenas terras e eses animais que tantas familias teñen en Galiza realizan 
unha contribución de recursos moi básicos ás economías domésticas, evitan-
do a caída en maiores situacións de empobrecemento e exclusión. Nos gru-
pos menciónanse reiteradamente a nova onda da emigración galega. Semella 
que cada vez máis persoas galegas carentes de emprego saen en dirección a 
calquera territorio co fin de encontrar os recursos para sacar adiante a súa 
vida e, en moitos casos, a das súas familias.

EMPREGO E RENDAS

Á pregunta sobre a situación de empregabilidade, tipos de emprego existentes 
en Galiza e, ao mesmo tempo, cal é a distribución das rendas, podemos dicir 
que as respostas son case calcadas en todos os grupos, dándose moi poucos 
matices nas respostas de cada provincia.

O primeiro que se indica son os baixísimos salarios en Galiza, á vez que 
se mencionan o pouquísimo emprego existente e o progresivo aumento do 
desemprego. Sinálase a grande precariedade, dado que son empregos de cur-
to período de duración, en condicións malas, que resulta difícil de modificar 
por falta de seguridade e garantías no emprego.

A desigualdade é enorme en Galiza. Coméntannos as diferentes rendas 
dunhas minorías como son Inditex, Pescanova ou Banco Pastor. En palabras 
dalgunhas persoas “moi poucos teñen cada día máis e máis, ata o punto de 
seren unhas grandísimas fortunas...”. Outras moitas recórdannos que cada vez 
se ve máis xente durmindo nas rúas, recollendo comida dos colectores, pedin-
do nas portas das igrexas ou outros lugares. “As pensións que son unha parte 
moi importante dos ingresos familiares perden valor adquisitivo, pois todos os 
prezos soben e as pensións son moi baixas. Moitas persoas están empregadas, 
pero sen contratos, realizan xornadas laborais de oito ou máis horas, de manei-
ra continuada, pero carecen de contratos, é coma se non existisen...”; “moitas 
nóminas están trucadas, falséanse, os que din que cobran é mentira, sempre é 
menos...”; “...Os salarios na función pública en Galiza son baixos...”; “aquí non 
existe clase media, todo se reduce a unhas poucas persoas enriba con todo e a 
inmensa maioría abaixo, que algúns ingresos van á nada, pero todas con moi 
baixa ou baixísima renda...”; “...o empobrecemento ocúltase moitísimo, podes 
levar anos compartindo vida cunha veciña ou amiga e de súpeto sabes por 
outras persoas que está moi necesitada...”. Existe moita ocultación da pobreza, 
é moi invisible, sobre todo a das persoas maiores.

É chocante a percepción do funcionariado, reiterada nas catro provincias, 
como persoas que son outra clase social, diferenciada do resto de asalariadas. 
A xente nova é vista fóra do mundo do emprego, “...a mocidade úsase para 
empregos puntuais, digamos que complementarios...”. “O paro xuvenil é moi 
alto”, coméntannos.
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Outra apreciación moi presente é a de que o mundo rural e a súa eco-
nomía están morrendo. Chamounos a atención o mercado somerxido dos 
alugamentos da vivenda en Santiago, persoas alugadoras que xeran moitos 
ingresos e que son somerxidos, ocultos, non contribúen.

PRESTACIÓNS SOCIAIS E AXUDAS

As respostas a esta pregunta provocan un aumento do descontento e o males-
tar en todos os grupos. Constantemente dise que existen moi poucas axudas 
e prestacións, que é moi difícil acceder a elas e que están cargadas do estigma 
da pobreza. Mencionan que a xente maior está moi desprotexida; as migran-
tes que regresaron a Galiza, as retornadas, encóntranse sen apoios reais e 
con idades avanzadas. Tírase moito desde as institucións públicas da Igrexa 
católica e das súas organizacións de asistencia a persoas empobrecidas. Estas 
organizacións relixiosas son as que sosteñen o baleiro da carencia de políticas 
públicas destinadas ás persoas en situacións de maior carencia e máis necesi-
dade, polo tanto.

Menciónase constantemente a RISGA como unha axuda social moi insu-
ficiente, con contías moi baixas, difícil concesión e con moita burocracia que 
limita a entrada de máis xente a elas. Consideran que a partida total da RISGA 
é baixísima. Igualmente aparece constantemente a privatización dos servizos 
(moitos programas dos Servizos Sociais) destinados aos sectores en situación 
de empobrecemento ou exclusión social. Neste tema das axudas existentes é 
constante a mención á falta de información sobre o existente, moitas persoas 
que participaron nos grupos debate recoñecen que saben moi pouco sobre as 
axudas existentes, é máis, perciben certa ocultación destas axudas.

Coa privatización de moitos Servizos Sociais xérase tamén a precariedade 
das persoas que traballan nestes servizos sociais, na maioría dos casos a rota-
ción dos contratos supón unha relación coas persoas que demandan as axu-
das sociais de mera xestión burocrática, non existe a posibilidade de entrar 
noutro tipo de procesos.

As empresas privadas que xestionan estes servizos só atenden ao beneficio 
e sorprendentemente este beneficio está baseado na atención do máximo de 
persoas empobrecidas e necesitadas.

En dous grupos, dos catro, mencionáronse determinados sectores/comu-
nidades que son as que se levan todas as axudas, mentres que as persoas que 
son novas empobrecidas se quedan fóra, iso é o que nos comentaban, coa 
referencia expresa da comunidade xitana e das persoas de países periféricos 
do Este de Europa e de África. Estas opinións xeraban moitísimo debate e 
posturas moi encontradas, motivo polo cal propomos sempre deixalo para o 
final da sesión e, entón, abordalo máis tranquilamente e desa maneira seguir 
a dinámica.
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A RENDA BÁSICA DAS IGUAIS

Agrúpanse aquí as respostas ás dúas preguntas que realizamos sobre a Renda 
Básica das persoas Iguais. Unha das preguntas trataba sobre os cambios que 
consideraban que se poderían ou non producir na sociedade galega co derei-
to da RBis. A outra pregunta parte desde o persoal: cales serían os cambios, 
ou non, na forma de vivila cada persoa.

Esta parte da dinámica era totalmente diferente, tras escoitar a definición 
da RBis e conseguir frear as preguntas que lle suxería esa definición, as per-
soas dos grupos xa falaban con maior relaxación, con ganas de saciar a necesi-
dade de maior información ou de discutir a súa viabilidade. Todo fluía mellor 
e as respostas eran en xeral moi breves, pactando que ao finalizar poderiamos 
discutir amplamente sobre a RBis.

Aquí van algunhas das respostas. En primeiro lugar sobre os posibles cam-
bios na sociedade galega: “tenderíase a unha maior igualdade...”; “diminuiría 
a desigualdade...”; “xera dúbidas con respecto á conduta da xente, ao apoio 
mutuo...”; “a vida sería máis fácil, con maior xustiza...”; “é moi importante a 
parte colectiva, do fondo de Renda Básica das Iguais, pois iso é un xermolo 
da participación real da xente, gústame moito”; “contribuiría a elevar o limiar 
da pobreza?”

Xurdían dúbidas nalgunhas persoas sobre a universalidade, pero en xeral, 
de maneira case absoluta entendíase que melloraría a vida de todas e posibi-
litaría novos cambios en Galiza, con máis xustiza e menor desigualdade. En 
todos os grupos houbo algunha persoa que expuña a importancia de acom-
pañar este dereito dunha educación en valores que estimularía a responsabi-
lidade ante a vida, ante o colectivo, o interese común.

Cando respondían desde o plano persoal, concretando que farían elas e 
non outras persoas, se cambiaría ou non a súa vida e en que, falaban de máis 
tempo para moitas cousas pendentes que hoxe non fan por falta de tempo 
e non chegaba a un 10% as persoas que deixarían de empregarse. Tamén se 
mencionaban as oportunidades que lles proporciona a RBis para implicarse 
en formacións ás que agora non podían, para coidar máis e mellor a súa xen-
te, as súas familias, as súas veciñas. 

Igualmente sae en todos os grupos a posibilidade de ter empregos con me-
nos horas e mellores condicións, de facer traballos sen recibir salarios, só por 
realización persoal ou sinxelamente pola relación coa súa veciñanza. É moi 
importante para moitas persoas poder vivir onde elas desexen desde sempre, 
refírense á posibilidade de ir vivir ao rural, saír das cidades. En boca dunha 
delas: “realizaría actividades diferentes, ao dispor de tempo, mellorando as 
relacións coas miñas veciñas, coidándoas, alí na aldea”, “desenvolver aqueles 
proxectos de economía social que agora teño na miña cabeza e non pode le-
var a cabo”. Unha persoa achegaba unha resposta que recollía o sentir dunha 
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minoría nos catro grupos: “Non cambiaría moito a vida, pois aumentaría o 
consumo, seguiriamos nas mesmas cos máis recursos”. Estas intervencións, 
cando se deron, xeraban respostas case inmediatas na liña de que iso deixa 
claro que temos que traballar en moitas máis propostas. Tiñamos que parar 
o debate para deixalo ao finalizar ou emprazarnos a outra nova reunión para 
discutir máis e mellor sobre a RBis.
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Estes dous grupos de debate realizámolos en Lugo e Ribadavia. Nesta oca-
sión o traballo de localización das persoas e concreción da cita realizáro-
no Lucía e Pablo. En verdade, resultou bastante difícil concretar a actividade 
de Ribadavia. Facer coincidir as dez persoas que participaron foi un traballo 
complicado, que Pablo coa súa paciencia e bo facer conseguiu, tras varios 
intentos frustrados. As respostas de ambos os dous grupos imos presentalas 
conxuntamente. 

SITUACIÓN ECONÓMICA

As respostas centráronse nunha Galiza agrícola e gandeira que, xunto coa pe-
quena e mediana industria, son o motor do país, aínda que logo matizaban 
que a agricultura e a gandaría van cada vez a menos. Moitas das participantes 
matizaron que, en realidade, existe unha agricultura e gandaría de economía 
“de complemento”, que así chamaban, explicando que as terras familiares 
das vilas e aldeas servían de economía complementaria que lles reportaba 
alimentos ás extensas redes familiares.

Igualmente saíu da importancia do sector pesqueiro nas zonas costeiras de 
Galiza e, deseguido, falaban da industria conserveira e do sector naval, sobre 
este último opinaban que está en mínimos.

Unha e outra vez volvían ao asunto de como se pode vivir do agro (agri-
cultura e gandaría). Para estas persoas falar da economía de Galiza é falar 
das imposicións e restricións da Unión Europea (UE) de cara ao desmante-
lamento das economías familiares ou de baixa escala, poñéndolles todo tipo 
de trabas e condicionando a súa existencia. Falábannos de como se notaba 
unha sensación de perda de peso do rural no conxunto de Galiza.

Grupos de debate/intensidade 
realizados con persoas 
no medio rural de Galiza
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Nos dous grupos dicíase que ultimamente este sector é o de maior cre-
cemento no conxunto de Galiza, tras os desmantelamentos importantes da 
agricultura e gandaría e da industria.

EMPREGO E RENDAS

Asegurábannos maioritariamente –e asentían as outras persoas– que en Ga-
liza existe moitísima desigualdade, que moi poucas persoas posúen grandes 
fortunas, mentres o conxunto da poboación vive de rendas salariais. Así mes-
mo, cualifican os salarios de baixos e moi baixos. Consideran que existe un 
desemprego altísimo que potencia a economía somerxida e que implica em-
pregos sen contratos, con baixos salarios en condicións moi malas. A preca-
riedade laboral está precarizando a vida da xente, insístennos.

Consideran que os salarios do medio rural son máis baixos que os das ci-
dades e nese sentido chegan a diferenciar moito as rendas das dúas provincias 
máis rurais, Lugo e Ourense, onde consideran que son máis baixas.

Cando falan de maior empobrecemento lémbrannos que no rural é máis 
doado sobrevivir, evitar vivir na rúa, pois a comunidade atopa máis camiños 
de apoio para os seus membros, sobre todo se tende a asegurar a alimenta-
ción. Con todo, coinciden no aumento alarmante do desemprego no medio 
rural e a migración das persoas máis novas ante as dificultades para encontrar 
emprego no rural.

PRESTACIÓNS SOCIAIS E AXUDAS

Moitas persoas coméntannos que teñen pouca información sobre as axudas 
sociais e as prestacións. Dálles a sensación de que existen moi poucas axudas. 
Falan de casos de veciñas que viven situacións de empobrecemento e non se 
lles dan axudas. Teñen a sensación de que á maioría de persoas con necesi-
dades básicas sen cubrir, non reciben estas axudas. Pola contra, fálannos das 
axudas e subsidios ás empresas e a algúns sectores de migrantes retornados. 

Consideran que cada vez é máis visible o aumento de persoas empobreci-
das, sobre todo, nas cidades vese moita xente vivindo na rúa, mendigando e 
buscándose a vida como pode, coméntannos.

Con rabia fálannos de como as persoas novas carecen de futuro e teñen 
que migrar, e novamente mencionan que a migración é a saída para moitas 
galegas. Alén diso, concretan a sangradoiro que é para o mundo rural a perda 
de xente nova, levan as aldeas á morte.

Resulta curioso que mencionen con insistencia a falta de axudas ao alu-
guer de vivendas e á vivenda en xeral.
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RENDA BÁSICA DAS IGUAIS

Cando lanzamos as dúas preguntas sobre a Renda Básica das Iguais o clima é 
máis distendido, aparecen sorrisos, nalgúns casos de sorpresa e noutros dun 
“xa me gustaría tela hoxe, aquí e agora”. É de resaltar que non houbo que re-
petir a explicación introdutoria sobre a RBis, en ningún dos dous grupos. Era 
coma se comprendesen sobradamente de que estabamos a falar, coma se elas 
o tivesen presente entre os seus desexos de futuro.

Ante a pregunta de como influiría en Galiza o feito de xa todas termos o 
dereito á Renda Básica das Iguais, afirmaban de maneira case unánime que 
sería unha grande mellora para a vida de todas as persoas: “unha axuda moi 
importante para satisfacer, mellor, as necesidades básicas de todas as per-
soas...”; “o que máis me gusta é a parte do fondo de Renda Básica das persoas 
Iguais, pois ese fondo mellora os servizos para todas e iso véxoo moi impor-
tante, por ese camiño temos que ir...”

En Lugo xurdía a dúbida no caso daquelas persoas que non quixesen ir ao 
mundo do emprego e deixasen o traballo asalariado. Comentaban que iso 
nos crearía un problema a todas, pois “quen faría determinados empregos?” 
e, ao mesmo tempo, insistían en que podería darse un desinterese e despreo-
cupación cara ao comunitario, reforzando o egoísmo. Estas achegas deron 
pé a quedar para profundar máis, noutra charla máis ampla, para coñecer a 
proposta. Do mesmo modo, ao rematar a dinámica tivemos un interesante 
intercambio de opinións.

Cando lles preguntabamos sobre os cambios persoais, os propios, se xa 
tivesen o dereito a unha Renda Básica das Iguais as respostas eran: “...cam-
biaría no referente ao emprego, con menos horas de traballo e gozaría máis 
doutras actividades...”; “seguiría coa mesma forma de vida pero, iso si, moi-
to máis tranquila...”; “a miña vida melloraría moito...”; “nalgúns empregos 
terían que pagarme máis e en mellores condicións para que os realizase”; 
“estaría máis tranquila ante a falta de emprego e mellorarían as condicións 
laborais, podería negocialo desde outro punto de partida...”; “entón crearía o 
meu propio emprego, coa xente amiga”.

Como noutros estudos anteriores, a opinión case unánime (agás dúas per-
soas en cadanseu grupo) era que todas seguirían como empregadas, non re-
nunciarían a esa actividade, aínda que xurdía con moita forza a posibilidade 
de iniciar ou desenvolver con máis tempo e profundidade actividades comu-
nitarias, é dicir, traballos non remunerados, sen salarios. Así, puxeron exem-
plos de tarefas que xa realizan nas súas aldeas, que son traballos de apoio 
mutuo de distintas tarefas do campo ou de coidados, aplicando a lóxica de 
que apoiármonos é beneficioso para todas. Entre os exemplos mencionados, 
por exemplo, destacan a construción de vivendas ou actividades agrícolas 
concretas e tamén o coidado de persoas con autonomía limitada.



89

Este grupo de debate/intensidade realizouse na Coruña, en concreto no 
barrio de Monte Alto, con persoas de toda a cidade que tiñan como denomi-
nador común a precariedade da vida e situarse nesa franxa ampla de persoas 
novas.

As respostas foron as seguintes:

A SITUACIÓN ECONÓMICA

Por un lado, diferenciaban entre o medio rural –que o vinculaban á agricultu-
ra e a gandaría- e, por outro lado, as cidades máis grandes de Galiza e a zona 
costeira, caracterizada polo industrial. Mención aparte eran as respostas que 
manifestaban a importancia do sector dos servizos.

Algunhas asistentes comentaban o papel de Inditex e todo o emporio Zara 
en Arteixo. 

Outras persoas comentaban a caída en picado da construción. Varias per-
soas comentaban a función pública vinculada ás empresas públicas e todo 
o entramado institucional coma un sector importante da economía galega. 
Poucas falaban da pesca e do seu retroceso, como no sector da construción 
naval. 

EMPREGO E RENDAS

Destacan que son pouquísimas as persoas que en Galiza teñen rendas moi 
altas ou altísimas, as enriquecidas. A grande maioría das persoas empregadas 
sono con salarios por debaixo dos mil euros. Para elas en Galiza cóbranse os 
salarios máis baixos do actual estado español. Consideran que as persoas que 
son funcionarias en Galiza forman un segmento de poboación de rendas un 

Grupo de mocidade precaria
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pouco máis altas. Ademais falan moito da enorme desigualdade social e a fal-
ta de saídas laborais para a xente nova en particular. Consideran os empregos 
como “empregos lixo” con moitísima precariedade laboral.

Quéntanse cando mencionan as condicións nas que tiveron que traballar 
como empregadas sen contrato na chamada economía somerxida e conside-
ran que é moita xente a que está nela. Tampouco esquecen as altas cifras de 
desempregadas.

PRESTACIÓNS E AXUDAS SOCIAIS

Consideran insuficientes as prestacións e axudas, que non existen moitas e 
que son de moi baixa contía, así, alúdese en numerosas ocasións a opinións 
coma estas: “o desfase entre as moitas persoas que as solicitan e as poucas 
beneficiarias, persoas coñecidas que, ante as denegacións, se ven sen canles 
para protestar ou esixir xustiza…”; “as axudas non posibilitan á xente saír das 
situacións de carencia...”; “as axudas son un parche que non axuda a cubrir 
as necesidades das persoas ás que se lles conceden...”; “ante a falta de infor-
mación, son algúns sectores os que teñen máis información e, polo tanto, os 
que poden acceder a estas axudas; moitas persoas por carecer de información 
quedan fóra, xa que non as solicitan”.

En xeral, o grupo está moi descontento coa RISGA, xa que é de moi baixa 
contía e son moi poucas familias as que poden acceder a cobrala, sempre 
cunha carga moi forte de control dos servizos sociais sobre a vida desas per-
soas e, alén diso, xera moito estigma sobre as persoas empobrecidas.

A RENDA BÁSICA DAS IGUAIS

Á pregunta de que sucedería en Galiza se xa estivese a RBis como dereito, as 
respostas foron as seguintes: “erradicaríanse as situacións de empobrecemen-
to...”; “todas as persoas estariamos mellor, en mellores condicións para en-
frontar a vida, cubrir as necesidades máis básicas...”; “custa imaxinalo, sería 
marabilloso...”. Tamén xurdían dúbidas sobre a pasividade da xente, aínda 
tendo máis recursos, e coméntase o medo ao aumento do consumo e o temor 
de que queden empregos sen se realizar por supoñeren moito risco para a 
vida ou por ser pouco desexados.

Gustáballes a parte do fondo de Renda Básica das persoas Iguais, enten-
dían que ese camiño axudaba máis a cambiar profundamente a sociedade. E 
outra idea forte que xurdía bastante é que aumentaba os graos de liberdade 
das persoas, liberándoas da ditadura do mercado.

Á pregunta Que farías ti? Como sería a túa vida se xa tiveses a RBis?, en 
xeral comentaban que as súas vidas serían parecidas no que se refire a seguir 
empregadas (só unha persoa tiña claro que volvería empregarse); que pensa-
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rían, nalgúns casos, en montar unha pequena empresa, con formas de coope-
rativa ou algo semellante. Outras persoas sinalaban que se empregarían me-
nos horas e estaban seguras de que cambiarían moito as condicións laborais. 
Apuntábase que sería máis fácil apoiar procesos de troca, de producir e facer 
cousas, coidármonos sen necesidade de diñeiro; seguramente axudaríanos a 
ser máis comunitarias todas.

A miúdo víase como moi posible, tendo a RBis, realizar cousas que agora 
non se poden facer, así: “desde aprender para saber, coñecer, para poder gozar 
deses coñecementos, sen ter que pensar en aprender para que me contra-
ten...”. Xorde a idea de que podería xerar máis e mellor apoio mutuo.
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Estámonos a referir ao grupo das persoas en situación de empobrecemento 
e exclusión social. Este grupo constitúe o número oito e desenvolveuse en 
Vigo nos locais de “Sereos” espazo café-calor para persoas sen fogar, un lugar 
incomparable para o noso obxectivo de encontrármonos con persoas nesa 
situación. Nada máis sentar, percibimos a vontade de falar e compartir. Diego 
xa falara antes coas persoas que levan ese local e xuntas concertaron unha cita 
con todas elas e con nós. As respostas fluíron estupendamente e indícanse a 
seguir:

SITUACIÓN ECONÓMICA

Estas persoas falaban dunha Galiza industrial vinda a menos, onde foron pe-
chando moitas fábricas nos últimos anos. Dentro da industria mencionaban 
o que fora o sector naval, pero sobre todo, o que foi e é Citroën. Outras fa-
lábannos das moitas construcións durante máis de dez anos que produciran 
moito emprego e riqueza, aínda que recoñecesen que esa época xa pasou, xa 
non existe. Tamén sinalaban outras persoas a pesca e os conxelados e men-
cionaban con enfado a Pescanova que levara para fóra de Vigo moitas das 
súas factorías. Logo, comentaban que non se podía esquecer o sector téxtil, 
a famosa Inditex e, por suposto, a agricultura e a gandaría que cada día vai a 
menos. Alguén apuntaba o crecemento do sector servizos e, en particular, o 
aumento do turismo.

EMPREGO E RENDAS

O case unánime é que en Galiza existen moitas persoas desempregadas. As 
que teñen emprego os seus salarios son moi baixos e os seus empregos pre-

O grupo de debate máis especial
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carios, en moitos casos con moitas horas extra e noutros sen contratos, na 
chamada economía somerxida. A xente rica é moi pouca e acceder á vivenda é 
moi difícil, pois é cara e precísanse rendas estables e altas, iso comentaban.

Para estas persoas, as mulleres cobraban sempre menos cós homes e pu-
ñan moitos exemplos disto, entre eles, o caso das teleoperadoras. Tamén fa-
laban de moito diñeiro oculto, que se branquea fóra ou non saben nin como 
nin onde. A sensación é que o desemprego medra e o empobrecemento non 
deixa de aumentar.

PRESTACIÓNS E AXUDAS SOCIAIS

As respostas deste epígrafe foron amplísimas, levándoas en moitos casos ao 
persoal. Cómpre sinalar que moitas persoas do grupo coñecían ben os ser-
vizos sociais e houbo que pór límites ao debate para evitar saírmonos das 
cuestións, co compromiso de debater ao rematar.

En todas as respostas aparecía a RISGA “levo tres meses esperando a re-
solución da RISGA...”; “piden moitísimos papeis e o proceso é moi lento...”. 
Consideraban que é inxusto que existan tan poucas axudas e prestacións 
comparándoo con outras Comunidades Autónomas e outros países. A contía 
das axudas é baixísima, moi insuficiente, aseguraban que era imposible so-
brevivir só con elas”, “a xente vella empobrecida ten moitísimos problemas 
para sobrevivir...”; “tirámonos esperando unha media de seis meses, prodú-
cenche a sensación de caridade...”. Unha persoa comentaba que “moita xente 
acumula axudas e outras moitas persoas non teñen nada...”. Tras esta inter-
vención comentaban a necesidade de loitar máis para mellorar este tema, 
mencionando as loitas para ter un albergue público en condicións en Vigo, 
onde cada vez máis xente dorme na rúa, sinalaban.

RENDA BÁSICA DAS IGUAIS

Á pregunta de cómo sería a vida en Galiza tendo xa todas o dereito da Renda 
Básica das Iguais, as respostas partían dunha sensación de grande desexo. Así, 
falaban de que a vida sería mellor, cambiarían moitísimo as cousas, pois ao 
ter as necesidades cubertas, a xente sería máis feliz. Todas falaban do positivo 
que sería a vida da xente. Aínda así, unha persoa comentaba que non o ve 
ben, pois podería acomodar a xente e sobre todo custáballe entender que a 
cobrasen todas as persoas e que se sumase a outros ingresos de empregos ou 
rendas doutro tipo. As restantes persoas víano factible e desexable, pois sería 
algo bo para todas.

Á pregunta sobre como sería a túa vida tendo unha Renda Básica das Iguais 
repetíase moito a mesma resposta: tería un emprego no que me gusta, posi-
blemente en mellores condicións e menos tempo. Dúas persoas falaban de 



94

vivir coa RBis compartindo casa e vida con amigas, atendendo máis a outras 
necesidades de formación, coidando máis a xente próxima, desenvolvendo 
outras ocupacións que non terían porque ser pagas. “Traballaría asalariada-
mente de vez en cando, pero sobre todo formaríame naquelas cousas que me 
motivan e hoxe non podo...”; “seguro que traballaría máis para a comunida-
de, sen salarios...”

 
A MODO DE DESPEDIDA E DE BERRO

Recoñecemos que este último grupo de debate/intensidade foi totalmente 
diferente do resto, pola actitude –ao noso entender– e por comprender en 
profundidade as súas situacións. Son persoas cargadas de vida e de dor, dun-
ha carencia tan extrema que escoitalas, era escoitar o fracaso desta sociedade. 
A maioría dormen decote onde poden, nas rúas de Vigo e lugares de acollida. 
As súas palabras son un berro enxordecedor de esixencia de xustiza. Son as 
ninguén, as que non contan, as que non existen; por iso nunca esqueceremos 
ese lugar e esas persoas, pois é un dos colectivos sociais que máis forza e sen-
tido dá á loita pola Renda Básica das Iguais.

Grazas a todas elas: Marcos, Jesús, Irene, Chema, Óscar, Dimitri, Isaac, Ma-
nuel, Juan, Antonio, Gelu, Charo, Antonio.





Epílogo
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A RBis en Galiza, XA! 
Del desconocimiento a la exigencia, 
tres años de enredos. 
Manolo Sáez Bayona

Foi hai tres anos cando tomamos a decisión de iniciar o Estudo de viabi-
lidade da Renda Básica das persoas Iguais (RBis) en Galiza. Algunhas (Sol 
Molina, José Iglesias e Manolo Bayona) acababamos de rematar o Estudo de 
viabilidade da RBis en Alfafar no País Valenciano e sentiámonos con ganas e 
forza para comezalo en Galiza, coas nosas compañeiras baladrinas do GAS e 
da Oficina de Coia. Canda elas fóronse sumando a incansábel Sabela, Pablo 
de Ourense, Lucía de Lugo e, sobre todo, a animadora e entusiasta Lauriña, 
que entre os seus enredos de Ourense e Vigo, Compostela e tantos outros 
lugares, xa contaba con alianzas para poder realizar o noso desexado Estudo 
de viabilidade da RBis.

Así comezabamos a dar forma ao equipo inicial, ao que pronto de suma 
Kike García para a súa coordinación (baladrino conquense), que xunto a Die-
go Lores e quen escribe, asumimos esta tarefa en equipo.

Constituído o equipo, asumimos que este Estudo da RBis ía ser diferente a 
todos os anteriores. Nesta ocasión non contabamos con recursos económicos 
para cubrir viaxes e outros gastos. Dese xeito, tocounos tomar a decisión de 
romper os petos, quen os tiña, e solicitar o máximo de solidariedade ás nosas 
amigas de Galiza para poder desenvolver o estudo.

O certo é que o entusiasmo de José Iglesias por devolver á súa terra todo o 
que ela lle deu, converteuse nunha enerxía extra. O Estudo foi unha devolu-
ción de galegos da diáspora e de baladrinas galegas que asumimos o Estudo 
coma un compromiso coa nosa xente, co noso pobo. A incorporación ao 
equipo de Sol Molina e de Kike García era un extra interesante por seren parte 
das persoas que participaron, como baladrinas, no Estudo de Alfafar.

Nun principio Víctor do GAS procurou atoparnos vías de apoio no sindi-
calismo galego, máis en concreto na CIG, pero aquilo non funcionou.

O primeiro ano destinámolo a percorrer o país, a dar charlas, a vernos cos 
diferentes colectivos, con organizacións sociais de todo tipo... Era un baño de 
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realidade asumir que a RBis era unha total descoñecida en Galiza. Sucedíanos 
o mesmo nas Facultades de Traballo Social e Educación Social, até na de Eco-
nómicas. Non saben, non contestan. Tiñamos a sensación de que este Estudo 
de viabilidade da RBis en Galiza ía ser dos máis complicados, pola cantidade 
de tempo que tiñamos que destinar a dar a coñecer as prestacións existentes 
en Galiza (moito descoñecemento, daquela até da RISGA, a Renda minimísi-
ma de Inserción Galega) e a confusión que lles xeraba a moitísimas persoas 
escoitar a proposta da RBis. Esta situación complicábase un pouquiño máis 
cando estabamos na Galiza do medio rural, no chamado interior.

Así e todo, asumimos que tiñamos que marcar os tempos adecuados para 
conseguir o obxectivo de dar a coñecela, xerar un mínimo interese pola RBis 
en Galiza.

Desde o principio tivemos clarísimo que a tarefa de divulgación da RBis 
se tiña que soster con máis ferramentas cás nosas charlas e entrevistas. Por 
iso decidimos sacar mil libriños explicativos en galego sobre a definición da 
RBis. Si, mil libriños que fomos dando a todas as persoas e colectivos que 
nos encontrabamos no desenvolvemento do Estudo, ao mesmo tempo que o 
colocabamos nalgunhas librarías e colectivos de Galiza.

Progresivamente, comezamos a desenvolver o traballo de campo, coas en-
trevistas en profundidade, as enquisas e os grupos de intensidade. Cando 
estabamos niso chegou o 15 de maio de 2011, as prazas enchéronse de xente 
reivindicando dereitos sociais, indignada contra o capitalismo, e nosoutras 
compartimos as prazas. Alí levamos a proposta da RBis, mentres dabamos os 
últimos pasos no noso Estudo de viabilidade. De súpeto, incrementábanse as 
demandas de charlas. Moitas persoas das prazas e dos colectivos sociais de 
Galiza desexaban coñecer de que ía a proposta da RBis. Daquela xa sacara-
mos un novo Estudo de viabilidade da RBis, o da Orotava, nas Canarias.

Algunhas de nós puidemos vivir con emoción o aumento do interese pola 
RBis. Os debates eran máis amplos e xa aparecían diferentes lecturas sobre as 
Rendas Básicas, que xurdían das nosas actividades. O Estudo da RBis da Oro-
tava foi para moitas de nós a consolidación dunha idea que manexabamos 
desde o primeiro dos estudos que realizamos colectivamente (2004-2005, en 
Estremadura e Andalucía): a xente entende, comprende á perfección o calado 
da proposta da Renda Básica das iguais e asómena coma ferramenta posible, 
máis e máis rápido que moitas organizacións partidarias e/ou sindicais.

Se o Estudo da viabilidade da RBis na Orotava reforzounos para poder 
entender os Estudos como ferramentas que impulsan a acción socio-política 
transformadora, que axudan a xerar máis debate social sobre a vida e como 
darlle forma a esta e, sobre todo, reforzan o sentido das loitas, do colectivo, 
do actuarmos xuntas. A verdade é que esa experiencia africana deunos moita 
enerxía para poñela agora ao finalizar o Estudo en Galiza e publicar o libro 
posterior.
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Cando andabamos niso, a finais de 2012, xurdiu en Estremadura unha ini-
ciativa nova: a xente de La Trastienda de Mérida, xunto a diferentes colectivos 
do 15-M de Estremadura, a algunhas asociacións veciñais, a algunhas asem-
bleas de persoas desempregadas, a sindicalistas da CNT e da CGT e a outros 
colectivos e grupos dese territorio, lanzan un proxecto de Iniciativa Lexisla-
tiva Popular (ILP) a favor da consecución da Renda Básica en Estremadura. 
Céntranse na proposta da RBis da xente de Baladre para esixir que se poña en 
marcha unha primeira fase desa Renda Básica estremeña, xa!, inmediatamen-
te, para as persoas que carezan de ingresos mínimos.

A realidade institucional de Estremadura (ningún partido político ten maio-
ría no Parlamento dese territorio) propicia un escenario que pode abrir fendas 
importantes. Vese, con claridade, que a creada recentemente Plataforma pola 
Renda Básica en Estremadura aposta por un modelo de ILP que está manti-
do polas constantes mobilizacións na rúa. Utilízase a ILP pola Renda Básica 
para esixir, en xeral, o fin dos desafiuzamentos e, no concreto, conseguilo (con 
accións directas) nas vivendas que son propiedade da Junta de Estremadura. 
Apostan por mostrar as sinaturas das Oficinas de atención ás persoas desem-
pregadas, poñendo as mesas de recollidas de sinaturas ás súas portas.

Dese xeito, vanse sucedendo iniciativas como a de sacar carros de comida 
do Carrefour, que tivo unha enorme repercusión, ou posteriormente apos-
tar no día de Estremadura, 7 de setembro, por unha manifestación contra 
os recortes e pola Renda Básica e, moitísimo máis, pois terminou no Teatro 
Romano rodeando as autoridades que pretendían desenvolver un acto insti-
tucional do día de Estremadura. Antes e despois fomentaron marchas contra 
os recortes e, sobre todo, a Marcha pola Renda Básica de Badaxoz a Mérida.

Coa enerxía desta ILP de Estremadura organízase a primeira Asemblea Es-
tatal polas Rendas Básicas o día 8 de setembro en “El Sitio” (Centro Social 
Autoxestionado), en Mérida. Alí as compas do Estudo de Galiza impregná-
ronse de múltiples e variadas experiencias que se veñen dando polas RBis en 
diferentes lugares (Canarias, Andalucía, Cataluña, Castela e León, Asturies, 
Euskal Herria, País Valenciano... e por suposto Estremadura.

Alí tamén tomamos nota dos cambios a favor da RBis de colectivos sociais 
e sindicais que até pouco estaban afastados a estas propostas; quedando em-
prazados para unha segunda Asemblea Estatal polas Rendas Básicas, o 15 de 
decembro de 2012 en Salamanca. 

Todas estas vivencias e aprendizaxes nos serviron para ir concretando o 
que foron as seguintes fases do Estudo de viabilidade da RBis en Galiza.

A RBIS, TRABALLO SOCIAL E POLÍTICO EN GALIZA

Foi durante o mes de setembro de 2012, cando o Colexio de Traballadoras 
Sociais de Galiza nos pide unha charla sobre a RBis. Foi unha experiencia moi 
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linda. Alí compartimos con elas as nosa bagaxe de máis de vinte e oito anos 
de loita polo que demos en chamar, primeiro, Renda Básica e xa, neste século, 
a Renda Básica das Iguais. 

Da man de Geli, Xiana e outras traballadoras sociais, vímonos compartin-
do tres horas dunha fermosa tarde compostelá, esmiuzando de xeito sinté-
tico todo o vivido, as loitas destes vinte e oito anos até chegar ao Estudo de 
Viabilidade da RBis en Galiza. Alí mesmo comprometémonos a desenvolver 
presentacións do estudo e formacións sobre a RBis por todo o territorio gale-
go. Despois daquelas actividades co Colexio Galego de Traballadoras Sociais 
tivemos moitos contactos con persoas —tanto traballadoras sociais como 
educadoras sociais— que nos veñen propoñendo a importancia de presentar 
este estudo en Facultades de toda Galiza, ao igual que nos barrios, organiza-
cións sociais e sindicais de Galiza.

Case ao mesmo tempo nos vimos compartindo charlas sobre a RBis con 
amigas do sindicato CUT da Coruña e de Santiago. 

Agora terminado o estudo, temos clarísimo que se nos abre unha nova 
etapa, onde os resultados deste Estudo van ser devoltos ás persoas e grupos 
que participaran nel. Alén de comezar unha etapa de difusión, divulgación 
tanto do Estudo coma da Renda Básica das Iguais, estas actividades téñenos 
que servir nos próximos anos —si, anos— para estender máis e máis o debate 
da Renda Básica das Iguais en Galiza, procurando que máis persoas, grupos, 
colectivos, sindicatos e partidos galegos, entendan a importancia de asumir a 
loita pola RBis en Galiza como unha proposta máis, para ir saíndo da loucura 
do capitalismo, para abrir un novo escenario de vida, de relacións humanas 
no que será de seguro, OUTRA GALIZA.

Se miramos cara atrás, vemos o moitísimo que este estudo contribuíu á 
loita pola RBis en Galiza e, sobre todo, somos conscientes das achegas para 
que esta ferramenta (a RBis) sexa unha máis ao servizo de persoas e grupos 
que hai tres anos descoñecían a súa existencia e a potencialidade dela. Por 
iso, sentímonos contentas de todo o traballo realizado e das posibilidades 
que se presentan no futuro inmediato e a medio prazo.

Como dicía o carteiro que levaba as cartas a Pablo Neruda no seu exilio: 
os poemas son de quen os necesita. No noso caso: A RENDA BÁSICA DAS 
IGUAIS É DE QUEN A NECESITA, aprópiate dela e compártea.





Anexos
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Por diferentes razóns vemos de gran interese incorporar a este libro os dous 
textos que poderedes ler deseguido. Trátase de incorporar ao debate as reac-
cións que provocou un texto curtiño sobre como afrontar as entrevistas nos 
servizos sociais por parte de calquera persoa que vaia solicitar algunha axuda 
ou prestación. 

Este texto, que provocou certo debate no mundo do Traballo Social en 
Galiza, saíu á luz por vez primeira en Gasteiz, aló por 1995, no que foi unha 
primeira guía sobre dereitos sociais do punto daquela cidade (Txiroekin). 
Máis tarde, as compas de Berri Otxoak incorporárono ás súas guías posterio-
res e publicárono na súa web. 

Desde o principio é un texto que xerou debate entre moitos sectores do 
mundo do Traballo Social. Cos anos sucedeu algo semellante en Andalucía e 
País Valenciano, tras a súa publicación en guías parecidas neses territorios. E 
agora acontece o mesmo en Galiza, tras aparecer o texto en cuestión na páxi-
na da Oficina de Dereitos Sociais de Coia e chegar a mans das traballadoras 
sociais de atención primaria do concello de Vigo.

Debido ao interese de todas por estender ao máximo este debate en Gali-
za, publicamos non só o texto orixinal e as reaccións dalgunhas traballadoras 
sociais en Galiza, como tamén a linda resposta a estas reaccións que dan as 
compas da oficina de Coia.

Para a xente de Baladre, este texto sintetiza moitas das actitudes necesarias 
que debemos de ter para esixir os nosos dereitos, rachando con lóxicas asis-
tenciais. Igualmente, por tras destas reaccións hai lóxicas de corporativismo 
que dificultan ver que no Traballo Social existen posicións, visións ideolóxi-
cas diferentes e, por suposto, algunhas contraditorias e enfrontadas entre si.

Nós apostamos por un verdadeiro Traballo Social liberador, que estimule 
e fomente a profunda transformacion social ante unha sociedade capitalista 
fracasada que temos que superar entre moitas.

Agradecemos á ODS-Coia a posibilidade de publicar neste libro tanto o 
texto orixinal como as respostas, para seguir cun debate que non podemos 
eludir.

Traballo social ao servizo de...
ODS-Coia
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Consellos prácticos á 
hora de entrevistarte coa 
traballadora social37

ODS-Coia

En Berri-Otxoak hai tempo que elaboraron unha lista con consellos moi prác-
ticos e que é necersario ter en conta cando vaias á cita coa traballadora social 
na procura de respostas aos teus problemas económicos.

Así nolo contan: “Berri-Otxoak es una plataforma contra la exclusión so-
cial y por los derechos sociales, ni agentes institucionales, ni intermediarios, 
ni hermanitas de la caridad”. Con esa premisa aí van uns...

Consellos prácticos:

“- La trabajadora social es una empleada a quien se le ha encargado dar el 
visto bueno a las ayudas sociales. Desde luego tiene superiores políticos que 
le marcan directrices y le piden cuentas. En algunos lugares, están subcontra-
tadas como autónomas, nada menos. Cada una tiene su carácter, compromi-
sos personales e ideología. No es tu amiga/o, ni tu confidente.

- Prepara la entrevista e intenta llevar los papeles preparados. Puedes acu-
dir con alguna amistad.

- Compórtate con corrección y dignidad. Exponle objetivamente tu situa-
ción de falta de recursos pero no entres en detalles íntimos. A la trabajadora 
Social no le interesa si tienes novio/a, y si te pregunta córtala. Ten en cuenta 
que si sospecha que tienes pareja (aunque no estéis registrados, ni muchos 
menos casado/a) tendrá en cuenta los ingresos de ambos. Y aunque ninguno 
de los dos tenga ingresos, lo que podrían ser dos Rentas Básicas separadas, se 
convierten en una, con una persona a cargo y la cuantía total sería menor.

37http://odscoia.arkipelagos.net/content/consellos-pr%C3%A1cticos-entrevista-tra-
balladora-social
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- Los datos que proporcionas a la trabajadora social son confidenciales. 
Nunca podrán salir de los departamentos de Bienestar Social, del Ayunta-
miento o la Diputación, por ejemplo a Hacienda. Deja claro a la trabajadora 
social que lo sabes.

- La vía administrativa (trabajadora social-concejal-alcalde-Diputación) 
no siempre es satisfactoria.

- La solicitud de ayudas públicas está pensada como una carrera de obstá-
culos para que abandones. Ármate de energía e insiste. La experiencia indica 
que exponer la situación a la prensa y tomar medidas llamativas (encerrarse 
en el Ayuntamiento, acampar en la puerta ó lo que la imaginación te sugiera) 
reaviva los trámites burocráticos.

- Es una reflexión falsa echar la culpa a otras personas sin recursos (que si 
los gitanos, que sí el vecino/a, que si el inmigrante..etc) de que nos denieguen 
ayudas sociales. Si las instituciones públicas quisieran. solucionarían más si-
tuaciones difíciles, con mayores aportaciones económicas, con viviendas ase-
quibles...etc. No es un problema económico, sino un problema de voluntad 
política, porque dineros públicos (de todos), haberlos haylos.”
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Hai uns días fixéronnos saber que o artigo “Consellos prácticos á hora de en-
trevistarte coa traballadora social”, publicado na nosa web no mes de marzo, 
provocou numerosas reaccións negativas dentro do grupo de traballadoras 
sociais de atención primaria do Concello de Vigo. Nese texto exponse a es-
tratexia a seguir á hora de abordar unha entrevista coa traballadora social 
—segundo as propostas de Berri-Otxoak— que a ODS-Coia tamén suscribía 
e asumía.

Para a ODS-Coia este asunto serviu para volver a pensar que postura to-
mamos fronte a un “modelo de producir e de vivir que nos afoga”. Por iso 
referendamos as palabras das xentes de Alambique: “non nos serven nin as 
escusas nin as axudas de miseria. En Asturies (tamén en Galiza) hai riqueza 
suficiente para todas. É unha cuestión de redistribución e xustiza social.”

Por iso queremos aproveitar estas reaccións para abrir o debate sobre o pa-
pel que poden xogar as profesionais do social. Parafraseando a Raúl Zibechi 
estes profesionais desde a súa posición de bisagra poden afondar a depen-
dencia ou promover a emancipación das persoas fronte ao sistema.

Dito isto, pensando nunha persoa que fose solicitar a RISGA, queremos 
achegar varios datos que completan este consello:

“Compórtate con corrección e dignidade. Exponlle obxectivamente a túa 
situación de falta de recursos pero non entres en detalles íntimos. Á traballa-
dora social non lle interesa se tes mozo/a e se che pregunta, córtaa. Ten en 
conta que se sospeita que tes parella (aínda que non esteades rexistrados, nin 
moito menos casadas) terá en conta os ingresos de ambas persoas. E aínda 

Traballo social para quen?38

ODS-Coia

38http://odscoia.arkipelagos.net/content/%EF%BB%BFtraballo-social-para-quen
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que ningunha das dúas teña ingresos, e que estes poderían ser dúas Rendas 
Básicas separadas, convértense nun (ingreso), cunha persoa a cargo e a contía 
total sería menor.”

A este respecto, o ordenamento xurídico vixente en relación á RISGA (Lei 
9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social no 
artigo 10) di sobre as unidades de convivencia:

1. Unicamente concederase unha renda de integración social de Galicia 
por unidade de convivencia independente.

2. Para os efectos previstos nesta lei, considérase unidade de convivencia 
independente as persoas que vivan soas e, se é o caso, o conxunto de persoas 
que convivan no mesmo marco físico e se atopen vinculadas co solicitante 
por matrimonio ou calquera outra forma de relación estable análoga á conxu-
gal, por adopción ou acollemento ou por parentesco de consanguinidade ou 
afinidade até cuarto e segundo grao respectivamente.

3. Malia o anterior, cando nunha unidade de convivencia existan persoas 
con menores ao seu cargo, considerárase que constitúen unha unidade de 
convivencia independente.

4. A unidade de convivencia independente beneficiaria non perderá esta 
condición cando por causa de forza maior, accidente ou desafiuzamento se 
vexa obrigada a residir con outra.

5. Regulamentariamente determinaranse os supostos do marco físico de 
residencia colectiva que poidan ser considerados unidade de convivencia in-
dependente para os efectos deste artigo.

Co fin de enriquecer o debate, desde a ODS-Coia pensamos que podería 
ser interesante contar coa opinión de profesionais relacionados coa cuestión. 
Deste xeito, a avogada Esther Lora apunta:

Que a “expresión relación análoga á conxugal fai referencia a parellas de 
feito inscritas no Rexistro da Xunta (que é o único que ten efectos adminis-
trativos vinculantes). É o que esixen para o cobro de pensións, seguros, her-
danzas,…”

Tamén di que “o problema é que, cando se trata de expedientes nos que se 
recoñecen dereitos ou se fan pagamentos, a interpretación da Administración 
cambia e enténdese por unidade familiar todas as persoas que viven nun 
mesmo domicilio con independencia de canto tempo leven, etc.”

“Se o propio interesado recoñece ese feito, dano por probado. Se están 
empadroados no mesmo domicilio, tamén o consideran unidade familiar a 
efectos de cómputo de ingresos.”

“Coa redacción da lei na man, calquera das dúas opcións son admisibles, 
polo que até que ninguén o leve diante dun xuíz para unificar criterios, non 
hai moito que facer.”
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“Legalmente está claro que o procedente sería esixir unha unión estable de 
parella rexistrada, que é a única forma legal de comprobar que se cumpren 
os requisitos.”

“O Decreto que desenvolve o tema do rexistro de parellas de feito da Xun-
ta deixa claro que é o único mecanismo de demostrar esa relación análoga á 
conxugal, de modo que a seguridade xurídica e a teoría dos actos propios da 
Administración debe levar a que ese sexa o criterio para todo tipo de expe-
dientes administrativos.”

Consultamos tamén a David Álvarez, profesor de ética do traballo social 
na Universidade de Vigo, quen opina desde o punto de vista deontolóxico:

A persoa é “quen decide o grao de compromiso e corresponsabilidade nas 
relacións afectivas” que corresponden ao “eido da vida privada”. Continúa 
dicindo que “nin son do eido público nin están certificadas formalmente, 
nin está estipulado que sexan exclusivas cunha única parella”. Polo tanto, se 
hai que “discutir e xustificar as relacións coa traballadora social, xa deixan de 
ser do eido privado e convértense en públicas. Un pode mentir ou calar ante 
unha pregunta improcedente. Non se viola ningún deber porque ninguén ten 
o dereito a saber ese dato.”

Por exemplo, “eu podo considerar que a miña relación conta como un 
“noivado” en serio e a outra parte considerala doutra forma. Quen decide 
isto, a traballadora social?”

Conclúe dicindo que “eu renuncio a facer oficial o meu proxecto de vida 
compartido cando decido non casar, non inscribirme en ningún rexistro, etc. 
Deste modo estou sendo excluído oficialmente dos beneficios sociais e fiscais 
que gozan os matrimonios. É inxusto que me impoñan as cargas respecti-
vas.”

Para David “o interesante é que a lei non contempla noivos ou pare-
llas”. Sinala que “é a interpretación do regulamento o que implica unha 
redución dos dereitos na práctica”. Finaliza dicindo que “o triste é que (as 
traballadoras sociais) na práctica, por culpa dunha regulamentación discu-
tible e matizable, están tomando posición no lado contrario ao interese do 
usuario: non se mente á traballadora que se mete na túa vida. O Código 
Deontolóxico da profesión ten recursos para amparar as profesionais e para 
demandar unha clarificación de normas potencialmente adversas aos inte-
reses do usuario.”

Agardamos que este texto sexa o comezo dun diálogo rico e sincero que 
permita afondar nas causas da inxustiza e desigualdade, axudando a respon-
der a preguntas como:

- As políticas sociais están ao servizo do mantemento da estrutura ou da 
liberación das persoas?
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- Son só instrumentos de control social ou loitan pola superación deste 
sistema fracasado?

- Os profesionais do social serven as grandes empresas (CLECE, EULEN...) 
ou a loita polo reparto da riqueza?

Coia, novembro 2012
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Sensible aos recortes dos 
dereitos sociais e políticos, 
a RBis rearmase para dar 
resposta aos mesmos 
José Iglesias Fernández

O NACEMENTO DUN NOVO DEREITO

En 1994 a economía española atravesaba unha situación moi similar á que 
está experimentando o capitalismo desde a crise de 2008. Nesa época, o paro 
situábase nuns 2,5 millóns de persoas, coa taxa máis alta rexistrada neste país 
(24,5% da poboación activa), á vez que a pobreza afectaba a un 18% da po-
boación. Transcorridos 16 anos, a crise actual leva ao paro a uns 5,7 millóns 
de persoas (24,6%) mentres que a pobreza se disparou até alcanzar os 11,5 
millóns, un 25,5% da poboación.39

Estes son dous dos desastres sociais que asolan a poboación e aos que o 
capitalismo nos ten acostumados cada vez que desencadea unha das súas cri-
ses sistémicas e periódicas. Nunca chegan sós, senón que os capitalistas apro-
veitan para reforzar a caída do poder adquisitivo, a conxelación das pensións 
e o recorte de moitas prestacións sociais. O empobrecemento da poboación 
vai en aumento e é que, no capitalismo, ninguén pode estar tranquilo; é un 
sistema que, na busca do beneficio duns poucos, aínda que se cambalee, non 
ten escrúpulo para envíar á miseria as persoas que faga falta.

En 1994 acercabámonos ao tema da Renda Básica (RB) pensando que po-
dería ser unha solución a eses desequilibrios sociais que xera o capitalismo de 
forma estrutural: paro e pobreza. É dicir, impúñase o deseño dunha resposta 
permanente coma dereito cidadá a estes dous problemas crónicos pero orgáni-
cos ao capitalismo. Porque o paro e a pobreza son consecuencia da explotación 
que exerce o sistema sobre a poboación asalariada, pero tamén é un instrumen-
to de violencia para atemorizar a poboación, recordando que o destino agarda 
por aqueles que se queiran enfrontar ao mesmo. Daquela, o problema do paro 
era abordado pola esquerda oficial, en base a unha proposta que tiña coma 
solución o reparto do traballo. Os traballadores ocupados terían que compartir 
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media xornada laboral (4 horas) cos parados, mentres que os parados terían 
que compartir media paga do subsidio de paro cos activos.

Esta era unha proposta que deixaba sen reclamar o reparto da riqueza 
(os ricos seguían respectados polos pensadores da esquerda oficial) mentres 
propuñan que os pobres fosen solidarios entre eles, co reparto do emprego 
coma fonte da súa pobreza.40 Ante esta situación, a RB comezaba a súa an-
daina para atender de forma simultánea dúas frontes: ser un mecanismo de 
redistribución da renda, no curto prazo, e ser un instrumento de loita contra 
o capitalismo no medio e longo prazo.41

O CAPITALISMO MALTUSIANO E A SÚA LÓXICA DO EXTERMINIO

Desde entón, o sistema non deixou de transmutarse, actuando en dúas direc-
cións: contra os dereitos laborais dos traballadores e contra os dereitos so-
ciopolíticos dos cidadáns. Estamos ante un capitalismo de ámbito planetario 
que está transformando fortemente a súa lóxica de creación e apropiación de 
riqueza, así como os espazos (rurais e urbanos) onde esta ha de ser produ-
cida e intercambiada. Entre os obxectivos preferentes na súa transmutación 
destacamos dous:

- Que a relación capital-traballo se caracterice pola ausencia de todo tipo 
de regulacións laborais, á vez que se impoñan as condicións que marcan os 
ambientes denominados de zona franca. É dicir, trátase de crear unhas re-
lacións laborais sen ningunha regulamentación que permitan as empresas 
intensificar a plusvalía absoluta e relativa.

- Que os países con Estado-nación se convertan en sociedades civís, nas 
cales os mandatarios tecno-burocráticos estean elixidos directamente polas 
empresas multinacionais dominantes nesa rexión xeográfica. A transforma-
ción do sistema neste espazo, neste caso a Unión Europea, implica unha des-

39. Outros indicadores de desemprego en 2012. O número de fogares con todos 
os seus membros activos no paro situábase en 1,7 millóns e a taxa de paro xuvenil 
supera xa o 50%. O emprego destruído en España desde o cuarto trimestre de 2007 
supera os 3 millóns de empregos e a porcentaxe de traballadores temporais en Espa-
ña alcanza máis do 25%. En Estremadura a pobreza e a exclusión social anda preto 
do 41,5%. Segundo Cáritas “a pobreza é máis extensa, máis intensa e máis crónica ca 
nunca”. En Europa hai uns 84 millóns de pobres. 
40. Outro problema engadido era que moitos parados non cobraban o subsidio de 
paro, co cal non tiñan nada que repartir. Para máis modelos sobre o reparto do tra-
ballo, ver José Iglesias Fernández. “Del reparto del trabajo al reparto de la renta”. 
Mientras tanto, nº 61, primavera de 1995.
41. José Iglesias Fernández. ¿Hay alternativas al capitalismo? La Renta Básica de las 
iguales. Baladre/Zambra 2006. 
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trución da sociedade política a favor dunha sociedade civil o cal supón así 
mesmo a case total desaparición do ámbito do público para dar preponde-
rancia ao ámbito do privado42.

Se a isto lle engadimos o abandono dos programas de transformación do 
sistema por boa parte dos partidos, sindicatos, cooperativas, mutuas e colec-
tivos afíns43 que aínda habitan o universo de esquerdas44, encontrámonos 
con que os monopolios xeneralizados por todos os espazos da globalización 
capitalista non encontran resistencias para estender a súa lóxica depredadora, 
sobre os recursos naturais, e explotadora, sobre os seres humanos en todo o 
planeta45.

Cómpre recordar, a modo de inciso, o que sinala Constantino Bértolo 
lamentando a deriva ideolóxica das esquerdas e afirmando: “non se pode 
seguir insistindo na necesidade da revolución mentres un se ruboriza inte-
lectualmente da revolución”46. Polo tanto, a conxuntura é única e favorable 
para as forzas conservadoras na historia da loita de clases47, as cales decidiron 
aproveitar o poder que lles brindan as circunstancias actuais. Pensaron que é 
o momento de pór/impor novas regras, de recompor os espazos do capitalis-
mo planetario a partir das propias estruturas sistémicas48.

INICIO E DESPEGUE DA RBIS: ENTRE O ACOSO E A PRUDENCIA

Avaliados os pros e os contras dos diversos modelos de reparto do traballo, 
naquela época, desde Baladre, propuñamos ir máis lonxe e incorporar o de-

 
42. José Iglesias Fernández. La conformación del espacio Europa y el capitalismo 
planetario. Próxima publicación.
43. Asociacións sen ánimo de lucro: ONGs, organizacións relixiosas, fundacións, etc. 
Grupos (Carta ao banqueiro CAB, Res Pública Global, etc., que aínda propoñen un 
planeta máis humano, parar o neoliberalismo, un sistema educativo mellor, explo-
tación digna, etc., sen modificar o capitalismo, o gran sistema que domina ao resto 
de sistemas.
44. No mellor dos casos, quedan algúns colectivos residuais sen forza nos ámbitos 
sociais e sen programas con contido alternativo ao poder da ofensiva desencadeada 
polo capitalismo. Carécese dunha capacidade de transformación teórica.
45. Nunca fun favorable á construción de Europa coma espazo político e económico, 
nin do capital nin do traballo. Ver José Iglesias Fernández. La iniciativa de construir 
una Europa: un sin sentido en todos los sentidos. En http://old.kaosenlared.net/no-
ticia/iniciativa-construir-europa-sin-sentido-todos-sentidos 
46. Salvador López Arnal. Volver a Lenin. Entrevista a Constantino Bértolo. Rebelión, 
27 xuño do 2012.
47. “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas 
de clases”. K. Marx e F. Engels. El Manifiesto comunista, p. 39. Fundación de Estudios 
Socialistas Federico Engels, 1997.
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bate sobre o potencial que tiña a RBis coma dereito cidadán á panoplia de 
medidas contra a pobreza e o paro, buscando unha solución máis radical e 
definitiva dentro do capitalismo.

A proposta era sinxela, pois consistía en responsabilizar á sociedade para 
que achegase unha contía periódica (mensual) a cada persoa (polo feito 
de nacer) e que fose suficiente para cubrir as súas necesidades básicas. Esta 
contía a percibir, como un dereito vinculante, concedíase á persoa de forma 
individual (non familiar), universal (para todas igual e non contributiva) e 
incondicional (independente doutros ingresos e sen relación co paso polo 
mercado de traballo)49.

No territorio español e, como era de esperar, a proposta da RB encon-
trouse con moitos detractores, especialmente dentro desa esquerda-sistema 
que reclama o codelo de pan para o pobre, así como moitas outras persoas 
e colectivos que apostaron pola súa divulgación. Cómpre citar, por antigüi-
dade a Zambra (1990), AREBA (1996), Baladre (1999), Arenci (1999) e a 
Rede Renda Básica (2001)50. Todas con substanciais diferenzas ideolóxicas e 
de proceso, pero coincidentes na importancia de conseguir este novo dereito 
para a poboación.

A GRANDES MALES (INXUSTIZA), GRANDES REMEDIOS (IGUALDADE)

Ao longo da súa historia a RB foi modificando o seu contido, de modo que 
é máis axeitado falar de diferentes modelos de rendas básicas, en plural, que 
destacar un en singular. Así mesmo, os seus defensores tamén tiveron que 
facer un sereno labor pedagóxico para que os diferentes modelos (febles e 
forte ou das iguais) non fosen fagocitados e diluídos polas diferentes políti-
cas de rendas, que baixo o nome xenérico de Rendas Mínimas de Inserción 
(RMI)51, as administracións autonómicas implantaron en cadansúa comuni-

48. Xa a finais da década dos 80, varios economistas (Aglietta, Boyer, Lipietz, Mistral) 
avanzaban a idea dun capitalismo planetario expresado nun “sistema global de acu-
mulación”, en “áreas estratéxicas e rexímenes internacionais de acumulación”, nun 
“réxime monetario internacional que se establece arredor dunha moeda única”, etc. 
En Taifa, Seminario de Economía Crítica. Crítica á economía ortodoxa. Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2004.
49. Para o desenvolvemento deste concepto, ver José Iglesias Fernández. Las Rentas 
Básicas. El modelo de implantación territorial. El Viejo Topo, 2003.
50. José Iglesias Fernández. “La fábula de los animales clónicos”. Cuadernos Renta 
Básica / nº 7. Barcelona, setembro do 2006. E en http://old.kaosenlared.net/noticia/
renta-basica-fabula-animales-clonicos 
51. Esixencia de demostrar que se é pobre auténtico e non finxido; acatamento á dis-
ciplina burocrática que impón a Administración, etc.
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dade. Un perigo que a crise actual aínda acentúa e que algunha coalición da 
esquerda do codelo aínda propón coma remedio ante o alarmante aumento 
da pobreza e da desigualdade. Os diferentes tipos de RMI non perseguen a 
igualdade senón atenuar a pobreza. E agora, os gobernos autonómicos están 
xa desmontando estas axudas, argumentando perversamente que fomentan 
a preguiza, a picaresca, a fraude. Buscan e conseguen na opinión pública cul-
pabilizar os empobrecidos.

Entre os grandes males ou inxustizas que a poboación padece dentro do 
sistema, un deles é o deterioro constante das súas condicións de vida, con-
dicións que poderiamos cuantificar en termos de desigualdade da renda e 
riqueza do país. O Cadro 1 mostra a desigualdade nos ingresos e na propie-
dade que existía no 2008.

Cadro 1. Desigualdade en España 2008

* Renda. O 10% da poboación (ricos) percibe case o 33% da renda, mentres que 
o 60% da poboación (pobres) non chega ao 31% da renda. Os ricos ingresan tres 
veces máis, mentres que os pobres só ingresan a metade.
Riqueza. O 19% da poboación (ricos) posúe o 82% da riqueza, mentres que o 14% 
da poboación unicamente o 1,4% de dita riqueza. Os ricos posúen catro veces máis 
riqueza, mentres que os pobres catorce veces menos.

Pero a crise iniciada a partir de 2007 acentuou aínda máis estas diferenzas 
na riqueza e na renda. De feito, o efecto redistributivo que teñen os servizos 
públicos para paliar estas desigualdades vén deteriorándose de forma sibi-
lina desde o 2000: recortes en pensións, gasto sanitario e educativo, axudas 
sociais, etc.

A RBIS CUMPRE CON ESTES DOUS REQUISITOS: É POSIBLE E É NECESARIA 
PARA A TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Unha realidade con moi pouco que comentar, pois as distribucións (renda e 
riqueza) non poden ser máis inxustas. Por outro lado, é unha realidade que 
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se pretendemos aplicar unha solución radical, así de radical ha de ser a res-
posta. Ante as frecuentes afirmacións de que a RBis é unha proposta inviable 
económica e financeiramente, a negación destas afirmacións esixe analizar a 
viabilidade da mesma desde as súas dúas dimensións: desde a produción (de 
onde sae o diñeiro) e desde a distribución (como se reparte o diñeiro):

- Desde a produción. Segundo as estatísticas oficiais, no ano 2011 a ocupa-
ción manifestou un emprego de 18.105.000 traballadores, os clases produ-
ciran bens e servizos para a sociedade por un total de 1.073.383 millóns de 
euros en termos de PIB. Polo tanto, ninguén pode dubidar da falta de diñei-
ro cando a actividade produtiva anual xera unha cantidade de mercadorías. 
Tamén resulta evidente que a procedencia do diñeiro para financiar a RBis 
ten que saír entón do sector produtivo. No 2011, a actividade produtiva no 
sector da agricultura e a pesca contribuía cun 2,6% ao PIB, a industria e o 
sector enerxético cun 16,9%, a construción cun 11,5% e os servizos co 69% 
restante.

En todo modelo de sociedade, capitalista ou comunitario, a cuestión non 
está en se o diñeiro non existe, senón en como se distribúe a renda —froito 
do esforzo de tantos traballadores ocupados— entre a poboación.

- Desde a distribución. Non obstante, é no sector distributivo onde hai que 
buscar as causas da desigualdade reflectida anteriormente. Contamos con va-
rios indicadores para comprobar como, no capitalismo, a renda nacional é 
distribuída. Un primeiro, o da distribución funcional, móstranos como cada 
ano a renda nacional (o PIB) se distribúe con pequenas variacións entre estes 
dous factores produtivos: en termo medio, ao redor dun 45% vai ao factor 
Capital, outro 45% vai ao Traballo, mentres que o 10% restante se dedica a 
cubrir as amortizacións (o desgaste dos bens de capital) que durante o ano 
causa a actividade produtiva.

Un segundo indicador encontrámolo na distribución persoal da renda. 
Esta distribución subdividímola a partir de varios referentes:

1) O Cadro 1 mostra como se repartiron os ingresos no 2008, de acordo 
co criterio de clase perceptora, persoas pobres, ricas e de “clase media”. Nel 
aparece como a distribución da renda e a riqueza presentan unha desigualda-
de propia dun país “terceiromundista”.

2) O Cadro 2 mostra a distribución da renda a partir da propiedade dos 
factores produtivos: propietarios dos medios de produción (capital) e vende-
dores da mercadoría, man de obra (traballo). Poderiamos engadir que esta é 
unha distribución de clase. A realidade que aparece é que ese 45% da renda 
nacional, que vai aos propietarios do factor Capital, (máis o 10% do capital 
amortizado) é percibido por un 5% da poboación, mentres que o outro 45% 
da renda, que vai os traballadores ocupados que venden o factor Traballo, é 
percibido polo 95% da poboación.



116

Como vemos, máis da metade do pastel é apropiado anualmente por unha 
moi pequena parte da poboación. Debemos engadir que as porcentaxes desta 
distribución factorial da renda nacional apenas cambian máis de dous puntos 
entre elas, por iso, é tamén chamada xemelga xa que reflicte historicamente 
unha porcentaxe moi similar entre os factores ao longo do tempo.

Cadro 2. Distribución factorial da renda

3) O Cadro 3 ofrece outra visión da distribución persoal tomando como 
referencia as remuneracións que perciben as persoas en termo do valor de 
uso, oficios e profesións que desempeñan no mercado de traballo. Sen dú-
bida, este é un dos indicadores que máis escandalosamente expresa as des-
igualdades que existen entre as diversas remuneracións, e que comentaremos 
de forma especial.

En calquera caso, nos tres modelos de distribución persoal encontramos 
unha inxustiza remunerativa que nos leva a propor e xustificar a inclusión 
do seguinte epígrafe. Non obstante, isto non impide ao lector que se pare 
a reflexionar e entenda que o problema da RBis non existe no que se refire 
ao seu financiamento, xa que o que propomos como reparto é o que xa se 
produciu ao longo do ano cos recursos dispoñíbeis: man de obra e coñece-
mento, instrumentos de produción e recursos naturais. A imposibilidade de 
reparto que propomos é abertamente de índole política, en parte polo poder 
que exercen os propietarios dos medios produtivos e, en parte, pola falta de 
conciencia obreira e cidadá que sinalamos ao principio e coa que acabaremos 
estas reflexións.

A RENDA BÁSICA DAS IGUAIS, A RENDA PER CÁPITA COMO LIMIAR DE 
IGUALDADE E A CURVA DE LORENZ

Até agora os colectivos que se identifican co espazo Baladre defenden, e se-
guirán reclamando, que a contía que se considera mínima como renda básica 
sexa igual ao limiar de pobreza.52 Se o PIB per cápita no 2011 vai reflectir 

52. A Unión Europea define como limiar de pobreza individual a metade da Renda 
Nacional (o PIB no seu defecto). No caso do limiar de pobreza familiar, este é medi-
do polo 60 % do salario
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23.300 euros anuais, entón o limiar da pobreza ou renda básica que se fixaría 
a percibir por cada persoa sería a de 11.650 euros anuais ou a de 971 euros 
mensuais por cada persoa beneficiaria. Este é un indicador cuantitativo da 
RBis que, de ter sido aprobada, paliaría substancialmente a inxusta distribu-
ción da renda manifestada anteriormente. O traspase, vía fiscal, dos ingresos 
percibidos polos ricos cara á poboación pobre modificaría substancialmente 
a distribución da renda tan inxusta.

Agora ben, aínda que o limiar de pobreza como indicador da RBis pode 
ser un mecanismo redistributivo eficaz, non ha de ser considerado coma o 
único. Porque se a grandes males habemos de aplicar grandes remedios, en-
tón, por que non aplicar outro indicador coma o da renda per cápita como 
limiar de xustiza? Podemos apoiarnos nunha distribución como a que ex-
presa a curva de Lorenz, cuantificar a distribución da renda (ou da riqueza) 
e comprobar o grao de igualdade dunha distribución da renda (ou riqueza). 
Porque se a boa política distributiva é aquela na que todos os bens e servizos 
producidos chegan para ser compartidos por un igual entre todas as persoas 
da sociedade, non cabe dúbida de que a renda per cápita é un modelo de 
reparto teórico que se achega a esta distribución igualitaria. É dicir, os valores 
que impulsan esta distribución teñen como referencia a busca do ben co-
mún, onde o comunitario prevalece sobre o individualismo como valor que 
defende o capitalismo.

O modelo expresado pola liña diagonal da curva de Lorenz é a que nos 
marca que “a situación dun país no que todos e cada un dos individuos ob-
tivese exactamente a mesma renda, [a renda per cápita], sería a igualdade de 
rendas (ou riqueza) absoluta. Canto máis próxima estea a curva de Lorenz da 
diagonal (45º), máis xusta será a distribución da renda dese país”53. É dicir, 
se o 20% da poboación recibe o 20% da renda, o 40% o 40%, o 60% o 60% 
e o 80% o 80%; daríase unha situación de total e perfecta igualdade. Se, no 
2011 cada persoa percibise 23.300 de PIB per cápita anual, o 20% do PIB pér 
cápita, o 50% o 50% e así sucesivamente. Cada porcentaxe da poboación 
elixida estaría no punto da diagonal que marca a igualdade (ver gráfica máis 
detallada no Apéndice).

Volvendo ao Cadro 1, se recompoñemos aquela distribución da riqueza, 
en termos da curva de Lorenz, a desigualdade en España no 2008 é ostentosa. 
Se redondamos54 as cifras da distribución podemos sinalar que o 80% da 
poboación máis pobre é propietaria de só un 20% da riqueza, mentres que o 

53. En http://www.eumed.net/cursecon/7/Lorenz-Gini.htm 
54. Con moi lixeiras diferenzas porcentuais cada ano, podemos afirmar que esta 
distribución do 80-20 e do 20-80 (ricos) da riqueza é un reparto tipo para a media 
mundial.
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20% restante (rico) posúe o 80% da riqueza do país. É dicir, a clase rica goza 
dunha sobre-igualdade da orde do 60%, mentres que a clase pobre padece 
unha des-igualdade equivalente ao 60%.

Repetimos. Nunha sociedade con valores de equidade e xustiza, onde a 
todas se nos recoñecese ser acredores dun mesmo anaco do pastel producido, 
a distribución do mesmo viría medida en termos monetarios, pola renda per 
cápita. Isto quere dicir que, no ano 2011, cada persoa tería percibido 23.300 
euros. Ora ben, cando comparamos o que cada grupo de persoas percibiu 
nese exercicio, definido polo tipo de ingreso cobrado, encontrámonos coas 
desigualdades que se reflicten no Cadro 3.

Algúns exemplos sobre a desigualdade que se dá entre os diferentes grupos 
de ingresos:

- As persoas que perciben o SMI cobraron ese ano 8.980 euros. A desigual-
dade podemos medila en 14.320 euros menos que deixou de percibir coma 
diferenza con respecto á renda per cápita.

- Os traballadores con subsidio de paro deixaron de percibir 10.622 euros 
menos.

- A desigualdade das persoas con pensión de viuvez reflicte uns 14.872 
euros menos.

- Os perceptores de pensións non contributivas desvíanse da igualdade en 
18.292 euros.

Merece a pena comprobar como o Rei percibe 117.219 euros por riba da 
igualdade cidadá, Mariano Rajoy 54.885 euros, Artur Mas 120.700 euros, So-
raya Sáez 50.186 euros ou María D. de Cospedal que ingresou 144.700 euros, 
por poñer algúns exemplos de políticos, precisamente os que nos están recor-
dando que vivimos por riba das nosas posibilidades e que non queda máis 
remedio que aplicar os recortes sociais. Deixamos a xuízo do lector as inxus-
tizas que se dan entre os ingresos que perciben empresarios e banqueiros 
(responsables das crises do sistema) e os traballadores ou pensionistas que 
aparecen abaixo no Cadro 3.

ANTE TANTA INXUSTIZA HISTÓRICA, SÓ QUEDA A LOITA CONTRA A RIQUE-
ZA, A LOITA ANTICAPITALISTA

Ante esta realidade, a conclusión é obvia. E a mensaxe á esquerda da codelo, 
igualmente de claro. A pobreza non desaparece coa acción caritativa das ONGs 
dedicadas a bancos de alimentos nin con doazóns filantrópicas de empresa-
rios, como as de Amancio Ortega55, que causan a miseria e a morte de millóns 
de persoas nas fábricas que posúen no planeta. Se queremos que desapareza a 
pobreza hai que loitar contra a riqueza, contra estes que van polo mundo de 
filántropos. Ora ben, a loita contra a riqueza é compatible coa reivindicación 
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da RBis. Porque se o sistema elevou o listón contra o benestar das poboacións, 
a esquerda ten que ir máis lonxe que ao codelo e á sopa, e esixir que a contía 
da RBis sexa a renda per cápita. É dicir, debemos lembrar que “o gasto social en 
España está por debaixo da media da zona euro. Hai unha diferenza de cinco 
puntos de PIB de media na última década. Se tivesen podido investir 50.000 
millóns de euros cada ano en educación, sanidade, dependencia, protección 
social ou pensións, si poderiamos dedicar a mesma porcentaxe da nosa riqueza 
nacional cós países da zona do euro para estes fins.56

Desde a famosa proposta do Indigne-vous! de Stéphane Hessel57 prolife-
raron varios manifestos en contra do neoliberalismo. Todos eles propoñen 
alternativas de política, que non de sistema. Incluso menciónanse as institu-
cións responsables da ideoloxía, así como as do deseño, e cales destas son as 
beneficiadas polo neoliberalismo. O poder existe e constátase nos feitos, pero 
desaparece en canto se comezan a ganduxar as alternativas de política econó-
mico-financeira. Estas formúlanse e van dirixidas a algún deus descoñecido, 
a algunha man invisible benfeitora que as trouxese dalgún ceo, ás costas de 
tales poderes económicos, financeiros e político-burocráticos. Nunha destas 
últimas proclamacións, lemos e comprobamos este esquema: dise que son 
“os manexos duns cobizosos individuos [que], mediante a rixidez monetaria 
e orzamentaria da economía do euro, fixeron recaer o peso dos axustes sobre 
o traballo, promovendo a flexibilidade e austeridade salarial, reducindo a 
parte dos salarios no ingreso total, aumentando as desigualdades”. Non obs-
tante, cando chega o momento de explicar as posibles propostas de política 
económica contra o poder de tales cobizosos individuos e institucións que 
sosteñen o modelo neoliberal, quédanse a nivel de contraer con urxencia 
“un compromiso europeo global a favor do mantemento e as subidas das 
prestacións sociais, [...] e un aumento do esforzo orzamentario en materia de 

55. Cáritas recibe unha doazón de 20 millóns de euros da Fundación Amancio Orte-
ga, propietario de Zara e Máximo Dutti, entre outros negocios. Qué supón esta can-
tidade na fortuna persoal deste escravista moderno, que se calcula en 41.777 millóns 
de euros (sen contar coa fortuna da súa muller, que tampouco é desprezable)? É de 
entender que a política clientelista que practican estas entidades lles impida pensar 
en campañas como loitemos contra a riqueza , etc.
56. Amparo Estrada (coordinadora). Qué hacemos para construir una alternativa con 
la que mostrar que es posible otra política económica, p. 36. Akal, 2012. 
57. José Iglesias Fernández. Ver artigos en Kaos: Sr. Stéphane Hessel, indignarse, si. 
Pero, ¿contra qué, contra quién? No distraiga. Entre la indignación (Hessel) y la espe-
ranza (Oxfam-Intermón), el capitalismo encuentra más proclamas aliadas. Cuidado 
con el socialismo y los socialistas reaccionarios. ¿Indignados o antisistemas? ¿Pintar 
la fachada o destruir el capitalismo? Claro que hay alternativas, pero, ¿para sostener o 
derribar el capitalismo? En http://old.kaosenlared.net/colaboradores/joseiglesias 
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educación, de investigación e de investimento en reconversión ecolóxica. O 
necesario para provocar un crecemento sustentable que permita un forte des-
censo do paro”.58 Isto é, propóñense desexos que non deixan de ser políticas 
loables contra o neoliberalismo, pero, con quen dialogan?, a quen suxiren 
que os poñan en funcionamento? Daquela, é que existe un capitalismo bo e 
un capitalismo malo?, uns capitalistas humanistas e ecoloxistas e outros que 
son uns malvados, coma os citados no parágrafo que abre o libro?

Cadro 3. Desviacións dos diferentes ingresos co 
PIB per cápita no 2011

Ora ben, volvendo á petición da renda per cápita como limiar contra as des-
igualdades, é obvio que a mesma pode ser considerada como unha reivindica-
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ción utópica, unha distribución máis propia dunha sociedade comunal, igua-
litaria, que da capitalista. Pero a grandes males, hai que propor e reivindicar 
grandes remedios. E algunha vez habemos de pasar á ofensiva e non quedarnos 
en meras chamadas ao prato de sopa e ao codelo de pan. Hai que comezar a 
loitar contra a riqueza e, contra os ricos, que son os causantes da pobreza e dos 
pobres.

APÉNDICE: A CURVA DE LORENZ E O ÍNDICE DE GINI

A definición do Banco Mundial, que incorpora o espantoso e contraditorio 
slogan Traballamos por un mundo sen pobreza, explica que “o índice de Gini 
mide até que punto a distribución do ingreso (ou, nalgúns casos, o gasto de 
consumo) entre os individuos ou fogares dentro dunha economía se afasta 
dunha distribución perfectamente equitativa. Unha curva de Lorenz mostra 
as porcentaxes acumuladas de ingreso total recibido contra a cantidade acu-
mulada de receptores, comezando a partir da persoa ou fogar máis pobre. O 
índice de Gini mide a superficie entre a curva de Lorenz e unha liña hipoté-
tica de equidade absoluta, expresada coma porcentaxe da superficie máxima 
debaixo da liña. Así, un índice de Gini de 0 representa unha equidade perfec-
ta, mentres que un índice de 100 representa unha iniquidade perfecta”.59

Certo autor comenta que “un dos feitos máis intrinsecamente perversos, 
dentro do desastre económico, intelectual e social que representa Zapatero, 
é a mentira sobre a fortaleza da súa política social, desmentida acotío polo 
incremento imparable da desigualdade entre os españois. O primeiro indica-
dor do grao de desequilibrio constitúeo o o índice de Gini, que mide a con-
centración de riqueza, cuxo valor oscila entre cero e un. Canto máis baixo é 
o valor, máis equitativa é a distribución, e viceversa. Cando Zapatero chegou 
ao poder o valor deste índice era de 0,307 e, en lugar de diminuír, creceu até 
0,325 en 2008 (aumenta a 0,347 en 2010), o que supón un empeoramento 
do 5,86% nos seus cinco primeiros anos de goberno, unha cifra enorme, e 
un 9% peor cá media europea, por non falar de países coma Dinamarca ou 
Suecia, cuxo índice é de 0,225”60.

De calquera xeito, habemos de pensar cara a onde se transmuta o capita-
lismo. A desigualdade afastarase cada máis do 0, liña de perfecta igualdade, 
para aproximarse ao 1, liña de absoluta desigualdade.

 
58. Amparo Estrada (coordinadora), p, 62. Traballo citado. 
59. En http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI 
60. Roberto Centeno. 7 xuño do 2010. En http://www.solidaridad.net/_articulo6252_
enesp.htm 
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Notas metodolóxicas

1) Horizonte de aplicación. Establecemos un período de implantación de 
15 anos, desde o 2013 ao 2028.

2) Poboación. De acordo coas proxeccións da poboación en Galiza que fai 
o INE para o período 2005-2020, e que estima unha evolución negativa ao 
longo deste termo, tomamos como referencia a estrutura de 1996 que é moi 
similar ao total estimado para o ano 2020. A partir desta data mantemos a 
poboación sen apenas variación até o 2028.

3) Contía da RBdisG. Aplicamos a que se pode calcular a partir do PIB per 
cápita que se publica oficialmente no 2008. A razón para manter constante 
esta contía ao longo do horizonte económico vén dada porque –de acordo 
coas estimacións, denantes mencionadas, sobre a poboación que fai o INE–, 
a tendencia desta contía é a diminuír, co cal o custo global baixaría mentres 
que seguramente o incremento do PIB será moi frouxo debido ao período 
de crise que a economía está padecendo. As dúas tendencias, nos primeiros 
anos de saída da crise, farán que a contía de RBis tenda a diminuír. Despois, 
é posible un lixeiro aumento do PIB e unha lixeira redución da poboación, 
co resultado de que ambas forzas suban moi pouco a contía aplicada. Desde 
o goberno sempre é factible facer unha corrección cara arriba ou cara abaixo. 
Terá que facela anualmente para determinar cal será o limiar de pobreza e, 
con ela, a RBis a pagar en Galiza.

4) Limiar de pobreza. Empregamos o definido pola Unión Europea para 
estimar a pobreza individual: o 50% da renda per cápita onde sexa posible ou 
o 50% do PIB onde a cifra anterior non estea publicada. Este criterio de estimar 
o limiar de pobreza permítelle ao goberno actualizar anualmente a contía de 
RBis automaticamente sen mediar ningún intermediario social nin político.

De acordo coa definición de pobreza empregada polo estudo da Secretaria 
Xeral de Benestar, “considérase como pobre a aquela persoa que vive nun 



128

fogar onde o ingreso dispoñible por adulto equivalente se sitúa por baixo do 
limiar de pobreza, fixado no 60% do ingreso mediano galego. Para abordar 
a situación dos fogares en situación de pobreza máis severa baixarase este 
limiar até o 40% do ingreso mediano”.

5) Salario mínimo interprofesional (SMI). “É a contía retributiva mínima 
que percibirá o traballador referida a xornada legal de traballo en calquera 
actividade da agricultura, industria ou servizos, sen distinción de sexo ou 
idade dos traballadores, sexan fixos, eventuais ou temporais, ou sexan persoal 
ao servizo do fogar familiar”. http://www.mtin.es/es/infpuntual/smi/quees.
htm No 2007, o SMI era de 570,6 euros mensuais; de 600 no 2008, de 624 
no 2009, de 633,3 no 2010 e de 641,4 nos anos 2011 e 2012.
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Definicións ou situacións

PERSOAS DESEMPREGADAS

A dificultade está en coñecer o que quere dicir “estar empregado”, xa que 
unha persoa que estivo ocupada unha hora á semana xa non se considera 
desocupada. Unha persoa é rexistrada como parada se se inscribe na oficina 
de emprego. Segundo o INE a taxa de paro en novembro de 2012 está situada 
no 25%, o que supón un aumento do 4% en relación ao ano 2011 e un 17% 
en relación ao 2007. O desemprego estimado para o 2013 é dunha taxa do 
26% da poboación activa.

A OIT estima que uns 487 millóns de traballadores, o 16,4% do total, aín-
da non gañan o suficiente para superar xunto coas súas familias o limiar de 
pobreza de 1 dólar diario por persoa. Non fai falta estar desempregado para 
ser pobre.

Fonte: http://empleo.universiablogs.net/tendencias_empleo_2008_desempleo

DIVERSIDADE FUNCIONAL

Optamos por adoptar ese termo no lugar de discapacidade, polo feito de 
expresar ideas que os colectivos implicados levan tempo reivindicando: po-
ñer en valor a diferencia, cuestionando a falacia da “normalidade” fronte 
a supostas “anomalías ou déficits”, e de remarcar a necesidade de realizar 
funcións ou tarefas de forma diferente (incluído o uso de axudas técnicas 
externas ou doutra persoa).

A efectos deste traballo, e poñendo sempre por diante a necesidade de 
superar definicións que conserven visións discriminatorias, consideramos a 
caracterización do INE de 44 tipos de discapacidades clasificadas en 8 grupos: 
visión, audición, comunicación, aprendizaxe e aplicación de coñecementos 
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e desenvolvemento de tarefas; mobilidade, autocoidado, vida doméstica e 
interaccións e relacións persoais.

Fontes: - INE. Enquisa de Discapacidade, Autonomía persoal e situacións   
 de Dependencia (EDAD). Ano 2008.

- www.fundacionuniversia.net/fichero?id=383
- Javier Romañach y Manuel Lobato. Diversidad funcional, nuevo término   

 para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano. 
- Foro de Vida Indenpendiente. 2005. En http://centrodocumentaciondown. 
com/uploads/documentos/1dcb1a899435d2b2806acdf5dbcf17aa941abd8d.pdf

PERSOAS PRESAS

O cárcere é un espazo de impunidade e de castigo, o que o converte en inxus-
to e inhumano por definición. Inténtase vender a idea de que o cárcere é un 
espazo de resocialización, calando a contradición que supón tentar dita re-
socialización a través do illamento da sociedade. Pero a realidade é teimosa, 
de xeito que as mortes, as torturas, a masificación, a enfermidade e os abusos 
volver a explicarnos que o cárcere é o que é, e no Estado español sófreno máis 
de 70.000 persoas. O cárcere de hoxe é froito das transformacións introduci-
das no sistema punitivo do Estado español.

Fonte: Ekintza Zuzena. ¿Qué cárcel tenemos? La cárcel desde dentro y desde fue-
ra. http://www.nodo50.org/ekintza/article.php3?id_article=406http://www.nodo50.
org/ekintza/article.php3?id_article=406

PERSOAS QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

A violencia de xénero é a manifestación máis grave da desigualdade e da lóxi-
ca de dominación inherentes ao sistema patriarcal e heterosexista. Compren-
de calquera agresión física, psicolóxica, sexual, así como a violencia simbóli-
ca, que se exerce sobre as mulleres e demais identidades subordinadas, co fin 
de manter poder e privilexios. A violencia de xénero prodúcese en todos os 
ámbitos das relacións persoais (maltrato tanto nas relacións de parella, como 
noutras relacións sociais, acoso no medio laboral, etc.), mais tamén exprésa-
se como violencia estrutural que se traduce nunha desigualdade de acceso a 
dereitos, recursos, oportunidades e toma de decisións.

Denomínase violencia doméstica aquela que se produce no ámbito fami-
liar. Entre agresor e vítima existe ou existiu unha relación de afectividade ou 
parentesco. Así, inclúense no concepto de violencia doméstica as agresións 
por parte do cónxuxe ou parella, con ou sen convivencia, actuais ou pasados; 
do pai ou nai; dos fillos e fillas...



131

Fonte: Belén Martín María, Amalia Fernández Doyague y Mercedes Chato Fran-
co. Defende os teus dereitos: guía práctica para mulleres que sofren violencia de 
xénero. Asociación Mujeres Juristas Themis. 2006. En http://sgi.xunta.es/document/
guiamalostratos.pdf

PERSOAS SEN TEITO

Segundo o Proxecto de axuda as persoas sen fogar, a xente sen teito “é toda 
aquela que non ten acceso a unha vivenda persoal e é usuaria dos recursos 
sociais existentes en Galiza, persoas que viven na rúa, en situación de po-
breza extrema. [...] Até o momento temos traballado con case 2.000 persoas 
pertencentes a este colectivo, a maioría usuarios e usuarias de comedores ou 
albergues sociais”. O perfil destas persoas sen fogar é: a maioría son homes 
(75%); só un terzo son estranxeiros (34%); a metade solteiros (53%); só uns 
poucos non teñen papeis (20%); con tarxeta sanitaria (77%); sen domicilio 
(64%); con estudos primarios (53%); con traballo nos últimos dous anos 
(70%); viven con menos de 200 euros ao mes (72%); case todos reciben al-
gunha axuda social; a metade ten fillos (49%); só un terzo ten problemas coa 
xustiza (31%) e, finalmente, o consumo de drogas só afecta ao 24%.
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Estatísticas

Galiza: Evolución PIB, emprego a tempo completo 
e taxa de paro

Fonte: Xunta de Galiza. Situación Económica. Decembro 2009 

Poboación inactiva segundo situación de inactividade. 
Miles de persoas 
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Ganancia media anual das persoas segundo tipo de 
xornada e nivel de estudos 2006 En euros
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Ganancia media anual por ocupación 2006. En euros

Poboación discapacitada segundo o grao e tipo de minusva-
lía. Número de persoas (2006)
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Poboación condenada por delitos penais. 
Número de persoas. Galiza

Denuncias por malos tratos producidos 
pola parella ou ex parella

Número denuncias e faltas. Galiza

Galiza. Poboación reclusa. Número de persoas
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Galiza. Pensionistas. Número de persoas

Galiza. Pensión media anual. En euros
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Galiza. Prestación media anual dos desempregados. 
En euros

Galiza. Traballadores estranxeiros afiliados á 
Seguridade Social en alta laboral

Número de persoas
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Galiza. Persoas que realizan tarefas do fogar segundo idade. 
Ano 2002. % por grupo de idade

Galiza. Número medio de horas á semana dedicadas 
á realización de tarefas do fogar. Ano 2002

NOTA: Tódolos cadros en http://www.ige.eu/estatico/html/gl/sociais/benestar/xene-
ro/xenero.xls 
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Fundacións galegas

EXEMPLOS DE FUNDACIÓNS OFICIAIS

- A Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento 
Tecnolóxico de Galiza foi constituída en outubro de 1996 como entidade 
sen ánimo de lucro pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de 
Galiza. www.fundacioncalidade.org

- A Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña FAEPAC constitúese o 
10 de maio de 2006 coma unha institución sen ánimo de lucro, administra-
tiva e legalmente independente e autónoma. Segundo a Orde do 28 de xullo 
de 2006 clasifícase como de «interese industrial» adscribíndose á Consellería 
de Innovación e Industria, que terá que exercer o protectorado sobre ela. O 
15 de setembro de 2006 declárase de «interese galego» e ordénase a súa ins-
crición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. www.faepac.org

EXEMPLOS DE FUNDACIÓNS PRIVADAS

- A Fundación Pedro Barrié de la Maza é unha entidade sen ánimo de lucro 
ao servizo do desenvolvemento de Galiza desde unha perspectiva global. Con 
sede en España, leva a cabo un labor de raíces galegas e alcance internacional 
nos ámbitos da educación, investigación, cultura e servizos sociais. Pedro Ba-
rrié de la Maza, Conde de Fenosa, creou a Fundación en 1966, declarándoa a 
súa herdeira universal. Banqueiro, empresario e impulsor de grandes inicia-
tivas, dedicou a súa vida (1888-1971) a traballar polo progreso económico, 
social e cultural de Galiza, a súa terra. Este obxectivo converteríase no impul-
so motriz da Fundación. Foi presidida desde 1971 pola súa viúva, Carmela 
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Arias y Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa, até a data da súa defunción o 
27 de outubro de 2009. A Fundación dispón dun patrimonio en torno aos 
1.500 millóns de euros. Na súa carteira de valores destaca a alta participación 
no Banco Pastor, do cal é o seu principal accionista cun 41,14%. Desde a 
súa creación e até o ano 2006 a Fundación dedicou 268 millóns de euros ao 
cumprimento da súa misión.

A Fundación Pedro Barrié de la Maza, en colaboración coas cinco Cári-
tas Diocesanas de Galiza, pon en marcha en 2009 un Programa de Axudas 
de Emerxencia Social, dirixido a familias afectadas pola situación de “nova 
pobreza” xerada pola actual crise económica. Este novo programa pretende 
resarcir os custos de familias cuxa situación económica empeore de maneira 
significativa por mor da perda de traballo dun ou máis membros da familia, 
coa finalidade de que poidan afrontar gastos fixos mensuais relacionados coa 
alimentación, educación ou sanidade.

A Fundación Pedro Barrié de la Maza, no marco da súa actuación en servi-
zos sociais 2009, destina 300.000 euros ao desenvolvemento deste programa 
de axudas que se xestionará desde as Cáritas Diocesanas de Galiza: Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Cá-
ritas Diocesana de Lugo, Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol e Cáritas 
Diocesana de Ourense.

En virtude dun convenio de colaboración, asinado entre a Fundación Pe-
dro Barrié de la Maza e as mencionadas Cáritas Diocesanas, a Fundación 
márcase como obxectivo axudar as familias afectadas pola crise económica. 
Pola súa banda, Cáritas achega os seus recursos humanos e infraestruturas 
en Galiza para a xestión e concesión destas axudas. Trátase de ofrecer axudas 
económicas concretas e directas a familias con dificultades para afrontar os 
seus gastos fixos mensuais: alimentación, vivenda (alugamento e desafiuza-
mento, auga, luz), educativos, médicos, etc 

- A Fundación Amancio Ortega é unha institución privada sen ánimo de 
lucro que ten por obxecto promover todo tipo de actividades nos eidos da 
cultura, a educación, a investigación e a ciencia. A Fundación non está vincu-
lada a ningunha actividade empresarial, senón que constitúe unha iniciativa 
persoal do seu fundador, don Amancio Ortega, que deste modo canaliza as 
súas inquedanzas filantrópicas e a súa preocupación polo futuro. Constituíu-
se ante notario o 10 de xullo de 2001 cunha dotación inicial dada polo funda-
dor equivalente a sesenta millóns de euros. O obxectivo inmediato é impulsar 
a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, para iso a Fundación actúa 
de ponte entre axentes da comunidade de aprendizaxe e os recursos didácti-
cos que proporcionan os continuos avances das tecnoloxías de información 
e comunicación (TIC). Outro proxecto é Ponte dos Brozos que se desenvolve 
en tres centros do Concello de Arteixo e que cobre as seguintes etapas edu-
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cativas: Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, Ensino Secundario Obrigatorio, 
Bacharelato e Ciclos Formativos. www.faortega.org

- A Fundación PAIDEIA constitúese en abril de 1986 como espazo aberto, 
cunha vocación interdisciplinar e pluridimensional en formación, interven-
ción e investigación en Ciencias Humanas e Sociais. Ao longo deste tempo, 
a institución foise consolidando no ámbito social galego, escenario e bene-
ficiario da maior parte dos seus proxectos. Na actualidade, intervén nas se-
guintes áreas: exclusión social e marxinación, incapacidade, economía social 
e desenvolvemento de zonas rurais e semiurbanas, ética e valores, formación 
continua e investigación e cooperación interinstitucional. www.paideia.es
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