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POR UNHA GALICIA MÁIS XUSTA PARA TODOS 

A falta de ética entre a clase política está a afundir á sociedade. O egoísmo, a 
insensibilidade, a discriminación, o tráfico de influencias… Imperan entre os partidos 
maioritarios, mentres se recortan os dereitos socioeconómicos e lévase aos cidadáns 
da pé a unha situación cada día máis difícil. 

Nos últimos meses puidemos comprobar que os partidos políticos maioritarios 
defendían diferentes datas para as eleccións tendo en conta exclusivamente cando 
calculaban que obterían mellores resultados electorais. O principal obxectivo destes 
partidos é sinxelamente permanecer no poder, non defender os intereses dos máis 
necesitados. 

Ao longo dos últimos anos, o resto de partidos políticos deixaron claro que a defensa 
dos animais non está realmente entre os seus obxectivos. Nin o actual goberno do 
Partido Popular nin o anterior goberno bipartito fixeron nada para rematar coa 
tauromaquia. Así mesmo, a lei galega vixente en materia de "protección animal" é de 
1993, sen que ningún dos sucesivos gobernos propuxese realizar unha reforma en 
profundidade 

desta ou a aprobación dunha nova lei. Nesta situación de absoluta falta de ética 
política, o único voto ético é o que se realiza a favor de todos aqueles que son 
discriminados pola súa condición. 

Os candidatos e membros do Partido Animalista - PACMA consideramos que 
debemos poñernos no lugar dos demais, realizando un exercicio de empatía, e 
actuando con sensibilidade. Consideramos que as medidas políticas deben ter en 
conta, ante todo, os intereses dos máis necesitados. Defendemos os cidadáns da pé 
pero, pero tamén defendemos o resto de animais porque eles tamén están a pagar as 
consecuencias da falta de xustiza. Ser xustos é o camiño que debemos tomar cada un 
de nós para poder vivir nunha sociedade xusta. 

Nestes momentos, millóns de animais están a sufrir e morren  de maneiras terribles, 
xa sexa pola opresión á que os humanos os someten ou por outras circunstancias. 
Dende o Partido Animalista - PACMA consideramos que a situación que estes 
experimentan en canceiras, circos, laboratorios, granxas e noutros lugares non é 
xusta, pois ao igual que acontece cos seres humanos, o resto de animais tamén son 
capaces de sufrir e de gozar, por esta razón tamén deberiamos ter os seus intereses 
en conta. A existencia de diferenzas de feito entre uns individuos e outros non é unha 
razón que xustifique pasar por alto aquilo que todos compartimos: ningún de nós quere 
sufrir e todos queremos gozar das nosas vidas. 

Afortunadamente, cada vez somos máis os que consideramos que debemos cambiar o 
xeito en como nos relacionamos cos demais animais. Dende o Partido Animalista - 
PACMA rexeitamos o especismo, é dicir, a discriminación que sofren os animais por 
pertencer a unha especie diferente á nosa. Por este motivo, seguimos e promovemos 
un estilo de vida que non contribúa á explotación do resto de animais, sexan da 
especie que sexan. 
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O Partido Animalista - PACMA obtivo en 2011 máis de 100.000 votos nas eleccións ao 
Congreso dos Deputados, e máis de 370.000 votos nas eleccións ao Senado, cunha 
lei electoral xusta xa teriamos un deputado. Ao contrario do que acontece nos grandes 
partidos, as persoas que formamos PACMA non temos como obxectivo enriquecernos 
coa política. Como proba diso, os candidatos do Partido Animalista - PACMA que 
resulten elixidos se comprometen a cobrar exclusivamente 1.000 euros, á marxe dos 
gastos derivados da súa actividade política; a cantidade restante será doada a 
protectoras e a organizacións dedicadas á defensa dos animais. 

Os que formamos parte do Partido Animalista - PACMA participamos en actividades 
en defensa dos animais ao longo de todo o ano. O noso principal obxectivo é contribuír 
a que xuntos avancemos cara a unha sociedade onde os intereses de todos os 
animais sexan tidos en conta e se respecte. Esta é a mentalidade que nos move e que 
promovemos, e entendemos que os comicios electorais son outro medio para avanzar 
cara a ese obxectivo. 

Nestas eleccións ao Parlamento galego queremos lanzar a nosa mensaxe de respecto 
cara a todos os animais. Co teu voto ao Partido Animalista - PACMA, o próximo 21 de 
outubro diremos á sociedade galega que OS ANIMAIS IMPORTAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pacma.es/n/12093
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DEFENSA DOS ANIMAIS 

O Partido Animalista - PACMA defende unha sociedade máis xusta para todos, na cal 
ningún individuo sexa discriminado arbitrariamente. Ao longo das últimas décadas 
produciuse un considerable avance fronte a discriminacións como o sexismo, o 
racismo e a homofobia, se ben é necesario seguir actuando contra elas. Pero polas 
mesmas razóns, tamén debemos rexeitar o especismo, é dicir, a discriminación que 
sofre alguén por pertencer a unha determinada especie.  

Avanzar cara a unha sociedade máis xusta, na cal todos os individuos sexan 
respectados con independencia do seu xénero, orixe étnica, orientación sexual, 
especie, etc., depende de cada un de nós. Na medida que os cidadáns galegos 
asuman que todos merecemos respecto, e vivan de xeito coherente con esa idea, 
avanzaremos cara ao devandito obxectivo. 

Comprometémonos a aproveitar os nosos cargos políticos para reclamar, de xeito 
constante, respecto para os animais. Faremos canto estea na nosa man para facer 
visible o sufrimento e a explotación ao que estes son sometidos, contribuíndo así a 
que máis galegos reflexionen sobre o xeito en como lles vemos e tratamos. Así 
mesmo modificaremos a normativa en materia de "protección animal" (Lei 1/1993 e 
Decreto 153/1998), co obxectivo de avanzar cara a unha sociedade máis xusta, 
acabando coas prácticas que provocan o sufrimento e a morte de animais nos 
diferentes ámbitos. 

1. Aumento das sancións por maltrato animal. A día de hoxe, a contía da sanción 

imposta no caso de infraccións á normativa de "protección animal" é ridícula, e as 
infraccións prescriben moi rapidamente. Por ese motivo, defendemos un aumento na 
contía das sancións, así como unha ampliación dos prazos necesarios para que as 
infraccións prescriban. Así mesmo, somos partidarios de recoñecer o dereito de auxilio 
dos animais, de tal maneira que quen atropele un animal deberá socorrelo, e no caso 
de que este se fuxa será sancionado como autor dunha infracción moi grave; medidas 
similares xa existen en países como Italia. 

2. Sacrificio Cero de animais sans en refuxios e en canceiras. Cada ano son 
abandonados en Galicia miles de cans, gatos e animais doutras especies. Nuns casos 
estes animais son atropelados, provocando accidentes de tráfico, ou morren polas 
altas temperaturas ou pola falta de alimento; noutros, estes animais abandonados 
capturados e levados a canceiras saturadas de animais, onde a maioría deles son 
matados. Para loitar contra esta situación, as protectoras e os voluntarios están a 
realizar enormes esforzos, coidando, esterilizando e dando en adopción os animais 
abandonados, o cal é digno de eloxio. Pero é imposible que se solucione este 
problema mentres a xente siga comprando animais en lugar de adoptalos, mentres 
non os esterilicen e mentres se pense que os animais son xoguetes de usar e tirar. 
Defendemos as seguintes medidas para rematar este problema: 

- Campañas educativas a favor da adopción de animais fronte á compra. 

- Programas de esterilización de cans, gatos, furóns e demais animais domésticos. 

http://www.pacma.es/n/12857/primera_multa_en_italia_por_omision_de_socorro_a_un_perro_atropellado
http://www.pacma.es/n/12857/primera_multa_en_italia_por_omision_de_socorro_a_un_perro_atropellado
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- Asignación dunha dotación presupostaria suficiente e de espazos públicos ás 
protectoras galegas, en colaboración cos municipios, para que estas poidan realizar o 
seu labor. 

- Fin do sacrificio de animais en canceiras. 

- Somos partidarios do fin da compravenda de animais, posto que consideramos que 
os animais non son mercadorías coas que comerciar. A compravenda de animais 
promove a cría de máis animais en lugar da adopción. Mentres a compravenda siga 
existindo, defendemos tomar medidas que desincentiven a compra, como non permitir 
que os animais sexan exhibidos nos escaparates das tendas, etc. 

3. Fin dos espectáculos con animais. En Galicia, miles de animais están a ser 

sometidos a cativerio, privación, maltrato e morte coa finalidade de ser usados en 
espectáculos: corridas de touros, circos con animais, zoolóxicos, etc. No ano 2010 
abolíronse as corridas de touros en Cataluña mediante unha Iniciativa Lexislativa 
Popular (ILP), apoiada polo Partido Animalista - PACMA dende o inicio. Isto é algo 
totalmente diferente ao que acontece en Galicia, onde os sucesivos gobernos fixeron 
oídos xordos á maioría de cidadáns galegos que se opoñen ás corridas de touros. 
Segundo a Enquisa Gallup 2002-2006, o 86% dos galegos non ten interese en que se 
celebren corridas de touros. Mentres os espectáculos con animais sigan sendo legais, 
impulsaremos as seguintes medidas co obxectivo de avanzar cara á abolición destes: 

- Retirada das subvencións á tauromaquia e a todos os demais espectáculos nos que 
se usan animais. 

- Cesamento da retransmisión e a promoción de espectáculos con animais en CRTVG  

- Apoio e promoción dos espectáculos sen animais. 

- Rexeitamento a que os espectáculos con animais sexan declarados Ben de Interese 
Cultural. 

- Creación de refuxios onde os animais que foron explotados en espectáculos poidan 
vivir en paz. 

Así mesmo tomaremos medidas para rematar coas pelexas de cans que aínda se 
levan a cabo en lugares como Carballo e para deter os responsables destes. 

4. Defensa dos cabalos. A situación dos cabalos en Galicia é terrible. Un gran 

número de cabalos salvaxes teñen cepos nas patas co obxectivo de evitar que 
escapen, práctica que lles provoca feridas, coxeiras irreversibles e deformacións. Por 
outra parte, o goberno da Xunta aprobou o pasado mes de xullo o Decreto 142/2012, 
do 14 de xuño, que establece, entre outras cuestións, a posibilidade de vender e 
enviar o matadoiro aos cabalos que non estean identificados; consideramos que esta 
medida é inaceptable. É necesario indicar que a Unión Europea permite aos órganos 
competentes (entre os cales se encontra a Xunta) decidir que o microchip non sexa 
necesario no caso dos cabalos. Por iso, esiximos a modificación do citado Decreto, de 
maneira que os cabalos non sexan enviados a matadoiros por carecer de 
identificación. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120706/AnuncioG0165-290612-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120706/AnuncioG0165-290612-0002_es.html
http://www.pacma.es/n/12911/la_xunta_sacrificara_a_los_caballos_salvajes_que_no_lleven_microchip
http://www.pacma.es/n/12911/la_xunta_sacrificara_a_los_caballos_salvajes_que_no_lleven_microchip
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Defender aos cabalos tamén supón opoñerse á existencia de carreiras de cabalos e á 
hípica, debido ao gran prexuízo que estas actividades lles supoñen, tales como morrer 
extenuados, rotura de ósos, lesións musculares, contusións, etc. Cando a explotación 
dos cabalos nestes espectáculos deixa de ser rendible, son enviados ao matadoiro. 
Mentres estes espectáculos sigan existindo en Galicia, retiraremos calquera tipo de 
subvención aos hipódromos galegos e á Federación Hípica Galega, á vez que 
promoveremos outras formas de ocio e deportes éticos. Igualmente, opoñémonos ao 
espectáculo 'Rapa das Bestas', festexo que se celebra cada ano en diversas 
localidades galegas, e no que se provoca un grande estrés e sufrimento a centos de 
cabalos. 

5. Fin da caza e da pesca deportiva. A caza e a pesca deportiva son actividades de 
ocio que teñen como obxectivo matar a animais. A caza e a pesca provocan un gran 
sufrimento, así como a morte dun gran número de mamíferos, aves, peixes... A iso hai 
que sumarlle os miles de cans que cada ano, cando remata a tempada de caza, son 
abandonados e matados polos cazadores de maneiras terribles: inxéctanos lixivia, 
afórcanos, tíranos a pozos, quéimanos vivos, etc. Queremos unha sociedade na que 
prexudicar e matar a outros animais non se considere ocio, nin deporte, nin diversión. 
Por iso opoñémonos a que este tipo de actividades de ocio sigan existindo, incluíndo 
os casos de caza selectiva. 

6. Peche das granxas peleteiras. As granxas peleteiras explotan a visóns e a outros 
mamíferos para obter as súas peles. Os animais que viven escravizados nestes 
lugares pasan toda a súa vida en diminutas gaiolas ata que morren electrocutados ou 
gaseados. En moitos casos, aínda viven cando se lles arranca a pel. Varias 
investigacións mostráronnos os horrores que se esconden tras os muros destas 
granxas. Pecharemos as granxas peleteiras en Galicia, tal e como xa aconteceu en 
Austria, Croacia, Gales e Inglaterra. Apoiaremos aquelas empresas que non utilicen a 
animais para fabricar pezas de vestir. 

7. Peche das granxas de foie gras. O foie gras é o fígado hipertrofiado dun parrulo 

ou ganso que foi sobrealimentado. Investigacións, como a recente investigación 
"Granxas de Foie Gras" realizada por Igualdade Animal, mostran o terrible sufrimento 
que experimentan os animais durante toda a súa vida para a produción deste produto. 
Se ben hai millóns de persoas en todo o mundo que teñen unha boa saúde sen 
consumir alimentos de orixe animal, consideramos que a sociedade galega é o 
suficientemente evolucionada e madura como para que se produza o peche das 
poucas granxas deste tipo existentes en Galicia, tal e como xa aconteceu en Alemaña, 
Arxentina, Austria, estado de California (EUA), Dinamarca, Finlandia, Holanda, 
Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, República Checa, 
Suecia, Suíza e Turquía. Así mesmo, defendemos que non se venda este produto en 
ningún dos servizos de comedor da Administración da Xunta. 

8. Fomento de alternativas á experimentación animal. Aos animais que son usados 

en experimentos científicos sométeselles en contra da súa vontade a un terrible 
sufrimento e a gran maioría deles son matados. Dende o Partido Animalista - PACMA 
rexeitamos a experimentación con animais e apoiamos o uso das numerosas 
alternativas existentes, promovendo neste sentido as investigacións. Algúns destes 

http://www.pacma.es/n/12151/muere_extenuado_un_caballo_en_una_prestigiosa_carrera_de_hipica_en_vila_seca
http://www.pacma.es/n/12151/muere_extenuado_un_caballo_en_una_prestigiosa_carrera_de_hipica_en_vila_seca
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapa_das_bestas
http://www.pacma.es/n/11718/comienza_la_temporada_de_caza_en_madrid
http://www.granjasdevisones.es/
http://www.granjasdevisones.es/
http://granjasdefoiegras.org/
http://granjasdefoiegras.org/
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métodos alternativos de investigación, usados por empresas e organizacións de todo o 
mundo, son os seguintes: 

- Test de difusión de agarosa: avalía a toxicidade de plásticos e outros materiais 
sintéticos. 

- Modelos matemáticos e informáticos: predín a capacidade de irritación desustancias 
segundo as súas propiedades físicas e estruturais. 

- EpiDerm: estudos de irritación dérmica e absorción cutánea e investigación 
dermatolóxica básica en cultivo de tecido. 

- EpiOcular: cultivo de tecido que reproduce as características da córnea ocular. 

- Epipack: utiliza capas de células humanas clonadas para predicir a reacción aínda 
irritante dérmico. 

- Ensaio do vermello neutro: mediante ordenador analízase a absorción da tinguidura 
vermella neutra por células humanas, medida que correlacionar a toxicidade. 

- Ensaio de condución transepitelial: estima o potencial irritante desustancias. 

- Corrositex: avalía a corrosividade ou causticidade de compostos. 

- Eytex: utiliza proteínas de feixón para mimetizar a reacción da córnea. 

- Skintex: a polpa de cabaza simula a reacción da pel humana. 

- Testskin: úsase un cultivo de pel humana para medir a irritación. 

- TOPKAT: software que mide a toxicidade, mutagenicidad, carcinogenicidad e 
teratogenicidad. 

- Test de Ames: test para detectar carcinóxeno grazas a un cultivo de Salmonella 
typhimurium. 

9. Reforma administrativa co obxectivo de avanzar cara a unha sociedade máis 
xusta para os animais. A día de hoxe, a Administración dependente do Goberno 

galego non está creada co obxectivo de que as necesidades dos animais sexan tidas 
en conta. Por iso defendemos introducir os seguintes cambios: 

- Creación dunha Conselleria para a Defensa dos Animais. A inexistencia unha 
Consellería con competencias exclusivas no ámbito da defensa dos animais dificulta o 
labor da Xunta para evitar as prácticas ilegais que supoñen un prexuízo para estes. 

- Defensor dos Animais de Galicia. Crearemos a figura do Defensor dos Animais de 
Galicia, o cal será elixido polo Parlamento entre aqueles cidadáns galegos que 
destaquen polo seu labor na defensa dos animais, e posuirá facultades de inspección 
e denuncia. 

10. Loita contra os incendios. Este ano 2012, un dos incendios provocados queimou 

o Parque Natural dás Fragas do Eume. Este incendio, así como os acontecidos 
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recentemente en Cualedro e Guadiña, supuxeron a morte de millóns de animais. Co 
obxectivo de reducir as posibilidades de que se produzan máis incendios e vítimas, 
defendemos as seguintes medidas: 

- Dotación presupostaria abondo para a loita contra os incendios, tanto na prevención 
coma na actuación fronte a eles. 

- Co obxectivo de evitar incendios provocados, as árbores queimadas serán talladas e 
trituradas no lugar do incendio, impedindo a comercialización de madeira queimada. 

- Poñeremos fin á pirotecnia e realizaremos campañas informativas dedicadas a 
concienciar á sociedade sobre os prexuízos que o lume e o ruído provocan aos 
animais. Ademais de aumentar a posibilidade de que se produzan incendios, a 
pirotecnia provoca un grave prexuízo a miles de animais, tanto domésticos coma 
salvaxes: taquicardia, náuseas, atordamento, temor e mesmo a morte. Os cans poden 
fuxir e ser vítimas de accidentes ou perderse, mentres que os gatos corren detrás dos 
explosivos. Pola súa banda, as aves sofren taquicardias a causa das explosións. 

11. Oposición á matanza ecoloxista de animais. O Partido Animalista - PACMA 

forma parte do movemento pola defensa dos animais e, polo tanto, non compartimos 
os postulados das organizacións ecoloxistas. O Partido Animalista - PACMA é unha 
das organizacións asinantes do comunicado no que se rexeita a matanza ecológista 
de animais. Rexeitamos a violencia como método para a resolución de conflitos e por 
esta razón opoñémonos ás políticas promovidas en relación con estes animais, que 
supoñen matar a sangue frío a millóns de seres indefensos (cans e gatos 
asilvestrados, mapaches, furóns, visóns, etc.). Masacrar estes animais non é 
aceptable, ao igual que non o sería se falásemos de humanos inmigrantes. Por todo 
isto, opoñémonos ao desenvolvemento lexislativo en Galicia do Catálogo de "Especies 
Invasoras". Este ano, a Consellería de Medio autorizou o exterminio de "lobos 
híbridos" (cruces entre lobos da especie canis lupus e cans asilvestrados) na Serra de 
Barbanza (A Coruña). Estanse a realizar aguardos e batidas para localizar e matar 
estes animais. O Partido Animalista - PACMA partició nas diversas convocatorias 
organizadas en defensa destes animais e en contra da súa matanza. Para evitar no 
posible a aparición de conflitos entre animais e para a resolución destes no caso de 
que se dean, defendemos a adopción das seguintes medidas: 

- Peche das granxas peleteiras. Delas escápanse cada ano centos de animais 
alóctonos que xeran conflitos e danos a outros animais. 

- Fin da compravenda de animais exóticos. Moitos destes animais son abandonados 
nos bosques galegos. 

- Programas de control de poboacións dos animais por medios non letais: 
esterilización, contraceptivos de depósito, control de ovos, etc. 

- Inmobilización de animais por medios non violentos: dardos tranquiizantes, etc. 

- Translado de animais a outros lugares. 

- Creación de refuxios onde poder manter a animais conflitivos. 

http://www.pacma.es/posts/display/11993
http://www.pacma.es/posts/display/11993
http://www.pacma.es/n/12332
http://www.pacma.es/n/12332
http://www.pacma.es/n/12332
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EDUCACIÓN, DEPORTE E CULTURA 

Nos últimos anos, estase a producir un progresivo desmantelamento da educación 
pública. Esta non é a solución á crise económica que padecemos, pois os recortes en 
educación e en ciencia farán que a recuperación económica se volva máis difícil, e que 
sexa a custa de man de obra barata e non cualificada. Por iso, somos partidarios de 
garantir o acceso a unha educación de calidade para posibilitar unha vida de calidade 
a todos os cidadáns galegos. Por outra parte, a falta de alternativas públicas para 
solucionar os problemas xerados en torno ao ocio xuvenil e a baixa participación da 
xuventude en temas sociais fixeron de Galicia un lugar onde os intereses dos mozos 
non son tidos en conta. 

Garantir o acceso a unha educación de calidade é fundamental para que haxa máis 
cidadáns críticos, capaces de reflexionar racionalmente sobre calquera cuestión. 
Ademais dunha axeitada formación intelectual, tamén necesitamos desenvolver as 
nosas capacidades emocionais, de maneira que vexamos ao outro como un igual que 
tamén ten a capacidade de sufrir e de gozar, e non como un simple obxecto do que 
aproveitarnos. É na infancia cando se empezan a desenvolver patróns de conduta e 
actitudes de consideración e de respecto cara aos demais. Cando os nenos son 
insensibilizar fronte ao sufrimento alleo, poden desenvolver actitudes moi difíciles de 
cambiar. 

A educación non debe limitarse ao que acontece nas aulas, senón que debe continuar 
durante toda a vida. Entendemos que a educación, o deporte e a cultura son ámbitos 
de actuación absolutamente relacionados, que deben ser abordados de xeito 
integrado. Apostamos por aquelas iniciativas que contribúan ao desenvolvemento 
cultural de Galicia, sempre que non supoñan un prexuízo para os animais. Así mesmo, 
somos partidarios de dignificar o labor dos profesores, os cales realizan un gran labor 
malia as presións en que deben traballar en moitas ocasións. 

Tendo todo isto en conta, defendemos as seguintes medidas: 

12. Sensibilización nos centros educativos sobre o respecto aos demais 
animais. Unha actitude respectuosa cara aos animais necesita ser cultivada dende a 
infancia. Por esta razón faremos esforzos para que os nenos e adolescentes poidan 
desenvolver as súas capacidades emocionais. Por iso, defendemos as seguintes 
medidas educativas: 

- Promoveremos a visita a refuxios e a santuarios de animais como alternativa ás 
actuais visitas a "granxas escola", onde os intereses dos animais non son tidos en 
conta. 

- Impulsaremos programas educativos que permitan aos membros de protectoras e de 
organizacións dedicadas á defensa dos animais acudir ás escolas en horario lectivo 
para realizar charlas informativas. 

- Defendemos o dereito a obxectar aos experimentos con animais en todos os tramos 
educativos. 

http://www.pacma.es/n/12172/pacma_apoya_el_impulso_de_la_inversion_en_educacion_y_ciencia
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- Adoptaranse medidas para fomentar que a aprendizaxe dos estudantes veña da man 
dun beneficio aos animais, mediante métodos como os convenios entre universidades 
e protectoras, en virtude dos cales profesores de Veterinaria esterilicen os animais 
como un xeito de impartir coñecementos aos seus alumnos. 

- Defendemos a existencia dunha opción de menú sen alimentos de orixe animal nos 
comedores. Como parte do dereito dos estudantes á liberdade de conciencia, 
posibilitaremos unha opción de menú sen produtos de orixe animal en todos os 
comedores escolares e universitarios. 

13. Produción dun programa sobre defensa dos animais na televisión e radio 
públicas. Incluiremos en Televisión de Galicia e en Radio Galega un programa sobre 

a defensa dos animais e unha forma de vida ética, onde se informará sobre as 
necesidades destes e a importancia de adoptar e esterilizar, entre outros temas. 

14. Educación contra todo tipo de discriminación e contra a violencia. O Partido 

Animalista - PACMA defende o uso do diálogo racional na resolución de conflitos e 
oponse a toda discriminación arbitraria: sexismo, racismo, homofobia, especismo, etc., 
por iso, rexeitamos as modificacións realizadas polo goberno ao contido da materia 
"Educación para a Cidadanía", agora denominada "Educación Cívica e Constitucional", 
que evitan as referencias a "prexuízos sociais, racistas, xenófobos ou sexistas", a "o 
respecto aos distintos tipos de familia", a "a empatía cara ás vítimas", a "o diálogo 
como instrumento para a resolución de conflitos", a "a importancia do acceso universal 
á educación para combater a pobreza", a "a pobreza no mundo"... Ademais de que 
non hai ningún problema ético no feito de promover entre os mozos unha sociedade 
igualitaria, consideramos que o goberno cae nunha absoluta hipocrisía ao afirmar que 
son "cuestións controvertidas e susceptibles de caer no adoutrinamento ideolóxico" 
cando o seu goberno non deixa de adoutrinar os mozos na violencia da tauromaquia, 
entre outras cuestións. A día de hoxe, Galicia ten a competencia de incorporar ata o 
45% do contido dunha materia, polo que defendemos incluír nos contidos da materia 
todos os temas censurados polo goberno, ademais de facer referencia á defensa dos 
animais. Asímismo, consideramos que os medios de comunicación tamén deben 
prestar unha especial atención á loita contra as discriminacións, incorporando 
cidadáns dos diferentes colectivos nos seus equipos como un elemento máis de 
normalización e proximidade. Ademais, deben coidar a terminoloxía utilizada, de 
maneira que sexa integradora e normalizadora. Por iso, defendemos as seguintes 
medidas educativas: 

- Educación contra a discriminación especista. A violencia contra os animais está 
institucionalizada, forma parte da actual materia educativa. A violencia que sofren os 
animais por ser doutras especies finalizará cando a sociedade cambie o xeito en como 
os vé e se relaciona con eles, por iso tomaremos medidas educativas en defensa dos 
animais. 

- Educación contra a discriminación sexista. De conformidade co criterio do Tribunal 
Supremo, defendemos rexeitar os concertos aos cinco centros educativos onde os 
alumnos sexan segregados polo seu sexo. Consideramos que as palabras do Ministro 
de Educación en defensa da educación segregada son especialmente problemáticas, 
posto que os estudos realizados ata a data mostran que a educación segregada por 
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razón de sexo non mellora o rendemento académico dos e as estudantes, pero 
incrementa o estereotipo de xénero e lexitima o sexismo a nivel institucional. 

- Educación contra a discriminación homofóba. A día de hoxe, un gran número de 
galegos sofren verdadeiras situacións de violencia pola súa orientación sexual, debido 
á falta de sensibilización da sociedade e á imposición da heterosexualidade como 
único modelo afectivo-sexual válido. Por iso defendemos a realización de campañas 
informativas contra a homofobia e o apoio aos mozos que, aínda por desgracia, son 
expulsados do fogar familiar debido á súa orientación sexual. 

- Educación contra a discriminación xenofoba e racista. A opinión da sociedade está a 
variar a posturas de rexeitamento e intransixencia cara aos inmigrantes, 
especialmente a raíz da crise económica. O último Barómetro dá Inmigración mostra 
que a percepción dos galegos sobre os inmigrantes é moito peor que hai un ano. 
Situacións como estas son empregadas habitualmente por algúns partidos políticos 
xenófobos con obxectivos propagandísticos. Defendemos medidas que favorezan o 
desenvolvemento integral de todos os cidadáns, con independencia do seu lugar de 
orixe: aprobación de paros integrais de inmigración, a inclusión de contidos sobre 
migracións dentro dos programas de formación continua dos funcionarios e 
traballadores públicos da Xunta, e o impulso do Foro Galego de Inmigración, co 
obxectivo de abordar e solucionar as posibles situacións de conflito. 

- Educación contra a discriminación dos discapacitados. Defendemos a igualdade de 
oportunidades para as persoas con minusvalidez no relativo o acceso á cultura, 
oportunidades sociais, emprego e demais aspectos. Iso pasa pola educación da 
sociedade no seu conxunto e a visibilización das persoas con minusvalidez, para que 
a sociedade asuma que esta non incapacita alguén á hora de ser un cidadán de pleno 
dereito. Defendemos aplicar nas canles de televisión autonómica porcentaxes 
superiores aos recollidos na Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, que establece as 
horas semanais de programación con audiodescripción, lingua de signos e 
subtitulación para as canles de titularidade pública. Así mesmo, defendemos o 
desenvolvemento normativo e execución da Lei 11/2011 de regulación do uso da 
Lingua de Signos, e a incorporación da figura dos Intérpretes de Lingua de Signos no 
equipo de traballo da Xunta. 

- Educación contra a discriminación dos enfermos mentais. As persoas con 
enfermidade mental encóntranse a miúdo co rexeitamento da sociedade, que os teme 
ou ridiculiza, e que ás veces llos acusan dicindo que non queren traballar". Para evitar 
esta situación, levaremos a cabo campañas de sensibilización e concienciación sobre 
saúde mental, co obxectivo de dar a coñecer a realidade destas persoas para que a 
sociedade se sensibilice coa súa situación. 

- Educación contra a violencia nos colexios. Implantación de medidas nos centros 
educativos para a deslexitimación da violencia contra o outro, establecendo protocolos 
de actuación ante o acoso e o bullying. 

O Ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunciou recentemente a intención do 
goberno de modificar a Lei Orgánica de Educación. Esta reforma supoñería, entre 
outros cambios, os seguintes: 
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- Garantir que os colexios onde os alumnos son segregados polo seu sexo poidan ser 
concertados, que a materia Educación Cívica e Constitucional (anteriormente 
"Educación para a Cidadanía") só impártase en 2º da ESO. 
- Reducir a capacidade das comunidades autónomas para fixar os contidos educativos 
(Euskadi só podería fixar o 35% dos contidos, fronte ao 45% actual). 

- Creación de probas de avaliación ao final de Primaria, ESO e Bacharelato, a última 
das cales substituiría á actual Selectividade, podendo realizar os centros universitarios 
probas específicas engadidas. 

Isto permitiría a existencia dun tráfico de influencias no relativo ao 
acceso ás universidades, debido á imposibilidade de controlar as probas específicas 
de cada universidade. 

Dende o Partido Animalista seguiremos con atención o proceso para a reforma da Lei 
Orgánica de Educación, e defenderemos que todo cambio nesta materia debe garantir 
o dereito á educación, a igualdade de oportunidades e o rexeitamento á 
discriminación. 

15. Dereito a unha educación pública e de calidade. Somos partidarios da 

educación pública de calidade como un mecanismo para avanzar cara a unha 
sociedade máis igualitaria. A educación de calidade é un dereito de todos e un dos 
mellores investimentos que pode facer unha sociedade. Por este motivo, 
consideramos inaceptables os recortes en educación por parte do Ministerio, os cales 
supoñen que os estudantes das universidades estean obrigados a facer un maior 
desembolso económico en concepto de taxas. 

 Por iso, dentro das competencias da Xunta, defendemos as seguintes medidas: 

- Aumento do gasto público educativo ata o 6% do PIB de Galicia. 

- Mantemento dos fondos destinados a bolsas en todo o tramo educativo. 

- Limitación das taxas de matrícula universitaria, de maneira que aumenten soamente 
o IPC (o mínimo permitido polo Estado español), e conxelación das taxas de secretaría 
e de expedición de títulos. 

- Eliminación do financiamento aos centros educativos que discriminen aos alumnos 
polo seu xénero ou procedencia. 

- Asignación do suficiente número de prazas públicas para nenos de 0 a 3 anos, 
estendendo a rede pública de centros de Educación Infantil. 

- Gratuidade e libre acceso aos libros de texto en educación primaria, secundaria e 
bacharelato. Para iso, elaboraranse libros de texto con licenza copyleft, de distribución 
e copia libre. Esta medida supoñerá un aforro de centos de euros a cada familia con 
fillos en idade escolar. 

- Implantación dun servizo de asistencia psicopedagóxica que atenda ao alumnado de 
Preescolar e Primaria. Ampliación do Servizo de Orientación dos Centros de 
Secundaria públicos con prazas de psicólogo e pedagogo. En ambos os dous casos 



 

 

14 

 

débese prestar unha especial atención a evitar situacións de discriminación cara a 
determinados alumnos. 

- Medidas para garantir a atención temperá aos nenos con minusvalidez e as súas 
familias, destinando recursos á prevención, a detección precoz, o diagnóstico e a 
atención de todas as situacións, trastornos do desenvolvemento ou situacións de risco 
na poboación infantil de 0 a 6 anos de idade. O modelo educativo debe ser inclusivo e 
caracterizarse pola escolarización en centros ordinarios deste alumnado, garantindo a 
igualdade de trato e oportunidades. 

- Mostrámonos partidarios dunha educación trilingüe (castelán, galego, inglés) ao 
longo de todo o tramo educativo. 

16. Dignificación da función docente. Somos partidarios de reivindicar publicamente 

o labor dos profesores, que se enfrontan a unha situación de desinterese e mesmo a 
agresións por parte de alumnos e dos familiares destes, por unha parte, e a campañas 
demagóxicas orquestradas por partidos políticos que os presentan como pouco 
traballadores, por outra. Defendemos que a Xunta compareza como acusación popular 
nos casos de profesores agredidos polos seus alumnos ou polos familiares destes. 

17. Defensa da lingua galega. Desenvolveremos iniciativas a favor da lingua galega, 
garantindo que todos os cidadáns teñan acceso de xeito gratuíto á aprendizaxe desta. 
Así mesmo, defendemos a creación dun Instituto dedicado á difusión da lingua e a 
cultura galega no exterior. Mentres que en Euskadi existe o Instituto Vasco Etxepare e 
en Catalunya el Instituto Ramon Llull, en Galicia é a Secretaría Xeral de Política 
Lingüística a encargada de difundir o galego e a cultura galega no exterior. 
Consideramos necesaria a creación dun Instituto con estas funcións, e que garanta a 
continuidade do seu labor con independencia do partido que estea en poder. 

18. Fomento da práctica do deporte. Facilitaremos o acceso ao deporte para todos 

os sectores da poboación, co obxectivo de mellorar a calidade de vida e de aumentar 
a oferta de actividades que non implican o sufrimento nin a morte de animais. 
Entendemos que as institucións públicas deben fomentar o deporte deste xeito, e non 
mediante a asignación de subvencións a deportistas e a clubs millonarios. Por iso 
defendemos as seguintes medidas: 

- Dotación presupostaria abondo para o financiamento de instalacións deportivas para 
uso de todos os cidadáns nos municipios con poucos habitantes, así como a 
adecuación dos carrís-bici en colaboración cos concellos. 

- Promoción da práctica deportiva adaptada nas instalacións públicas para as persoas 
maiores e con minusvalidez, e apoio ás federacións de deportistas con minusvalidez. 

- Instalación de aparatos de ximnasia para persoas maiores nos parques. 

19. Cultura do ocio saudable e non consumista. Ante fenómenos como o 

consumismo e o abuso do alcohol a unha idade cada vez máis temperá, consideramos 
fundamental ofrecer alternativas de ocio que teñan en conta as necesidades e 
intereses dos novos e maiores. Ademais do seu efecto positivo a nivel cultural, 
favorecen o desenvolvemento dun ocio que non implica a explotación de animais, e 
moitas delas favorecen o turismo. 
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Por outra parte, a defensa das bibliotecas públicas non parece ser un dos obxectivos 
do goberno do Partido Popular, se temos en conta que o presuposto da Xunta para os 
servizos bibliotecarios dependentes desta se reduciu dende 5,9 millóns de euros en 
2010 ata 2,9 millóns de euros en 2012, véndose ademais recortada a partida 
destinada a promoción da lectura. Iso malia que, segundo datos do Instituto Nacional 
de Estatística, o 22,5% da poboación galega tiña carné de biblioteca en 2012. 

No relativo á arte, consideramos que a solución non pasa pola "cultura da 
subvención", que remata derivando no apoio a determinadas formas de arte "oficiais", 
así como a perda de independencia dos artistas con respecto á clase política. A 
política da Xunta con respecto á arte e a cultura debe estar baseada en garantir o 
acceso dos cidadáns a esta, así como nunha política de "deixar facer" os cidadáns. 

Defendemos as seguintes medidas: 

- Difusión dos festivais de cine, música, danza e baile, teatro, arte, etc. 

- Reimpulsar as prestacións e aumentar as ofertas do Carné Novo, prestando unha 
maior atención ao acceso das ofertas culturais, deportivas e de ocio para aquelas 
actividades nas cales sexan respectados os animais. 

- Dotar ao tecido asociativo xuvenil da capacidade, os medios e os recursos 
necesarios para desenvolver calquera tipo de actividade con fins culturais e de ocio 
alternativo. Organización de circuítos culturais accesibles para a xuventude en torno 
ás Casas da Xuventude, en colaboración cos municipios. Crear unha Mesa de 
Participación integrada por colectivos xuvenís para o desenvolvemento e a elaboración 
de propostas para o Ocio Novo. 

- Apoio ao Centro Galego de Artes da Imaxe. Reivindicamos o labor que realiza o 
CGAI na difusión dun cine de calidade que ten difícil a súa emisión nas grandes salas 
e as cadeas de televisión, así como na catalogación e localización de obras. Apoiamos 
a ampliación de salas en Lugo, Ourense e Pontevedra. Incluiremos dentro da 
programación películas que aborden a explotación animal dende diversas 
perspectivas: documentais (Earthlings, Peaceable Kingdom, The Witness...), ficción, 
animación, etc. 

- Tendo en conta a precaria situación económica da maioría dos cidadáns, 
defendemos a gratuidade no acceso aos museos xestionados pola Xunta. 

- Adaptación das salas de teatro de titularidade pública e a Filmoteca de Galicia, 
ofrecendo representacións teatrais e exhibindo películas con audiodescripción. 

- Apoio á biblioteca pública. A lectura é unha forma de ocio e de acceso a información 
cuxa gratuidade debe ser garantida. O Partido Animalista defende o aumento do 
presuposto destinado aos servizos bibliotecarios dependentes da Xunta ata os 6 
millóns de euros, unha cantidade perfectamente asumible se se reducen gastos 
innecesarios (tauromaquia, outros espectáculos con animais, etc.). Así mesmo 
consideramos tamén que as bibliotecas non deben ser entendidas como meros 
almacéns de libros, senón como espazos de creación e intercambio cultural, mediante 
a realización de exposicións artísticas, talleres, etc., e onde os cidadáns con este tipo 
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de inquietudes poidan coñecerse e interactuar, polo cal apoiamos o programa Letras 
Vivas. 

- Participación das persoas maiores na educación e na cultura. Consideramos 
necesario desenvolver medidas para garantir a participación social e o voluntariado 
das persoas maiores, evitando así a perda de motivacións que acompañan a moitas 
persoas ao xubilarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rbgalicia.xunta.es/letras-vivas/
http://rbgalicia.xunta.es/letras-vivas/
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ECONOMÍA SOCIAL E TRABALLO DIGNO 

O número de desempregados en Galicia alcanza cifras históricas, actualmente máis 
do 21% dos galegos encóntranse nunha situación de desemprego, porcentaxe que 
non deixa de crecer cada mes. Os cidadáns da pé cada vez temos máis dificultades 
paral chegar co fin de mes. A situación da xuventude galega é aínda peor. Un gran 
número de mozos galegos tivo que volver á casa dos seus pais, debido a que son 
incapaces de subsistir economicamente de xeito independente. Máis do 45,3% dos 
mozos que residen en Galicia encóntranse en situación de desemprego, o cal obriga a 
miles deles emigrar cada ano. Así mesmo, estanse a levar a cabo cada vez máis 
recortes nos servizos públicos e nos dereitos socioeconómicos dos cidadáns. 

Por outra parte, a politización das Caixas de Aforro galegas e a súa exposición á 
burbulla inmobiliaria supuxo o fin destas e a perda de centos de postos de traballo. 
Vemos tamén especialmente grave a participación das Caixas de Aforro galegas na 
fraude as participacións preferentes, ignorando por completo a función social que 
deberían ter. Por iso, consideramos imprescindible a creación dunha comisión de 
investigación no Parlamento de Galicia, ao efecto de aclarar a xestión e as 
indemnizacións millonarias nas caixas galegas. 

Sería un erro culpabilizar só ao PP da situación actual. Durante o goberno do PSOE, o 
número de desempregados subiu sen parar, e tamén aprobaron medidas para subir o 
IVE e desmantelar os servizos sociais. En realidade non hai diferenzas entre os 
grandes partidos. 

O Partido Animalista - PACMA considera necesario facer algúns recortes, pero estes 
deben ser realizados en gastos superfluos e inaceptables (soldos millonarios para 
políticos e cargos de confianza, subvencións á tauromaquia e o resto de espectáculos 
con animais, etc.). Son estes gastos os que hai que evitar, e non os destinados á 
defensa dos animais, o dereito á saúde, o dereito a unha educación de calidade para 
todos, a integración dos colectivos de cidadáns discriminados (mozos, mulleres, gay, 
persoas con minusvalidez, emigrantes, etc.). 

Pero existen solucións, e as institucións galegas poden adoptar medidas para mellorar 
a situación doscidadáns. O Partido Animalista - PACMA aposta por un 
desenvolvemento económico que estea baseado na creación de emprego de calidade 
que respecte os intereses dos animais, pola conciliación da vida familiar e laboral 
(tendo en conta tamén aos animais que conviven cos traballadores), e polo fin da 
discriminación no acceso aos postos de traballo. Galicia debe aproveitar a súa 
situación xeográfica para a creación de emprego, dando unha especial importancia á 
agricultura e ao turismo ético, e facilitando o labor dos emprendedores que aposten 
por negocios éticos e innovadores. 

20. Defensa do sector agrícola. A situación xeográfica de Galicia permite potenciar 
os cultivos agrícolas e apoiar os agricultores para a xeración de emprego. Apostamos 
claramente pola defensa e o apoio á agricultura, en contraposición ás millonarias 
subvencións, que se conceden actualmente á gandaría e á pesca, actividades que 
provocan o sufrimento e a morte a millóns de animais. Como firmes defensores da 
agricultura, daremos solucións aos problemas do campo, como é a reducida 
cualificación profesional. Por iso, defendemos as seguintes medidas: 
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- Retirada das subvencións á gandaría e á pesca, á vez que se facilita a transición 
dende as devanditas actividades á agricultura ou a outros negocios éticos que non 
impliquen a explotación de animais, aos cales axudaremos. 

- Aprobación dunha marca de calidade para a identificación dos produtos 
hortofrutícolas galegos que cumpran determinados estándares de calidade. 

- Medidas de apoio para o almacenamento e a conservación dos produtos 
hortofrutícolas. 

- Maior transparencia na comercialización dos produtos agrícolas, cun aumento no 
grao de participación do sector no proceso. 

- Introdución de aplicacións informáticas nas explotacións agrícolas, prestando 
especial atención ao software libre. 

- Medidas para garantir a inserción de mozos, mulleres e persoas con minusvalidez no 
sector agrícola. 

21. Defensa dun turismo ético e de calidade. Dende o Partido Animalista - PACMA 

consideramos que Galicia ten recursos de sobra para promover un turismo de 
calidade. Por iso, defendemos as seguintes medidas: 

- Rexeitamos conceder o título de Festa de Galicia de Interese Turístico a aquelas 
festas onde se usen animais. 

- Participación das organizacións dedicadas á defensa dos animais na realización de 
plans turísticos. 

- Inclusión de criterios éticos na elaboración de guías e materiais turísticos por parte 
da Xunta, de maneira que non se promovan aquelas actividades prexudiciais para os 
animais. 

- Promoción dos festivais de cine, música, danza e baile, teatro, etc. 

- Difusión dos servizos ofrecidos polos albergues xuvenís. 

22. Apoio ao I+D+i con fins sociais e éticos. A escasa asignación de recursos 

destinados a I+D+i en Galicia é preocupante, e dificulta o noso desenvolvemento 
económico. Defendemos a aplicación de políticas que fomenten o gasto en I+D+i, co 
obxectivo de alcanzar o 3% do Produto Interior Bruto de Galicia na próxima lexislatura, 
tendo en conta que este gasto debe estar orientado cara a intereses colectivos e que 
debe respectar os intereses dos animais. No ámbito da defensa dos animais, algúns 
proxectos de investigación terán como obxectivo a produción de sucedáneos de 
produtos de orixe animal. 

23. Residencias para os animais dos traballadores. Segundo un recente estudo, a 
metade dos españois desexaría levar ao traballo os animais cos que vive. Co 
obxectivo de garantir a conciliación entre o traballo e o coidado dos animais, 
crearemos un servizo de "gardaría" para os cans dos traballadores da Xunta durante a 
xornada laboral destes, onde os cans estarán coidados, vixiados e en compañía 
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doutros, no caso de que as características do traballo imposibiliten que os cans estean 
xunto aos seus coidadores. Así mesmo estableceranse convenios entre a Xunta e as 
empresas, co obxectivo de que estas permitan aos traballadores que convivan con 
cans teñan dereito ao uso de "gardarías" de animais. 

24. Dereito a solicitar tecidos sen produtos de orixe animal no caso de 
traballadores e funcionarios que deban usar uniforme. Esta medida ten como 

obxectivo defender o dereito de todos os cidadáns a non ser obrigados a usar ou 
adquirir produtos de orixe animal, se así o desexan. 

25. Por unha Consellería de Traballo e Benestar efectiva. A actual Consellería 
mostra unha absoluta incapacidade para fomentar o emprego. Por iso, consideramos 
que debe producirse un cambio profundo, e apostar realmente polo diálogo social e a 
colaboración institucional, primando as políticas activas de emprego, e relacionando as 
axudas sociais coa activación laboral dos cidadáns que perciben as devanditas 
axudas. É necesario tamén desenvolver plans de emprego específicos para as 
bisbarras cun maior índice de paro. 

26. Medidas de austeridade que inclúan o fin das subvencións a espectáculos 
con animais e o fin dos privilexios dos políticos. Na situación de crise actual, é 

inaceptable ver como a Xunta malgasta o diñeiro en subvencionar as corridas de 
touros e en manter os altos cargos cun nivel adquisitivo moi por enriba ao da maioría 
de galegos. Queremos achegar os políticos á realidade económica dos cidadáns aos 
que representan. Defendemos as seguintes medidas de austeridade, que supoñerían 
un aforro de máis de 15 millóns de euros ao ano para os cidadáns galegos: 

- Eliminación das subvencións á tauromaquia e a todo espectáculo no que se use 
animais. 

- Elaboración dunha auditoría externa independente das contas da Xunta. 

- Redución do soldo dos deputados da Xunta, conselleiros e altos cargos. Actualmente 
a Presidenta do Parlamento de Galicia percibe uns 108.000 euros ao ano; os membros 
do goberno da Xunta, 95.000 euros ao ano; e o resto de deputados, uns 60.000 euros 
ao ano. Consideramos que estes soldos astronómicos son inaceptables, e por iso 
defendemos unha redución de todos eses soldos ata os 30.000 euros anuais. 

- Cando os conselleiros e altos cargos deban desprazarse en tren ou avión por 
motivos de traballo, farano sempre en clase turista (preferiblemente en compañías de 
voo low cost), e cun máximo dun asesor como acompañante. 

- Redución da asignación aos grupos parlamentarios nun 50%. 

- Eliminación das axudas para os deputados residentes en Santiago de Compostela. 

- Redución no número de asesores de libre designación: o número de asesores do 
Presidente da Xunta pasará de 46 a 12; o número de asesores das consellerías 
pasará de 92 a 25. 

- Peche do Palacete da Xunta en Madrid. 



 

 

20 

 

- Limitación a un máximo de oito anos no posto de Deputado da Xunta, como forma de 
evitar o desenvolvemento de redes clientelares e tratos de favor. 

- Tope máximo do 0,1% do total do Presuposto da Xunta para a publicidade 
institucional. 

27. Loita contra a fraude. Defendemos a elaboración dun plan de loita contra o 

branqueo de diñeiro, a fraude laboral fiscal, a evasión de diñeiro cara a paraísos 
fiscais, etc. As empresas que teñan relación con paraísos fiscais non poderán 
participar en contratos públicos. A nova Axencia Tributaria galega debe posuír medios 
económicos e técnicos abondo para perseguir a fraude. 

28. Pacto social pola igualdade retributiva de homes e mulleres. Conseguir unha 

Galicia onde mulleres e homes sexamos iguais en canto a dereitos é un dos nosos 
obxectivos. Para alcanzalo, son necesarias propostas específicas destinadas a 
desterrar definitivamente todo tipo de discriminación e explotación por razón de sexo, 
garantindo que as mulleres non gañen menos por realizar o mesmo traballo, e que non 
se vexan discriminadas no relativo á promoción laboral. Apostamos pola aprobación 
dun pacto do que formen parte os distintos axentes sociais, a través do cal se combata 
a discriminación salarial, promóvase a presenza de mulleres en postos de 
responsabilidade, e se vele por que as mulleres non sexan afectadas en maior medida 
pola crise económica e financeira. 

29. Mantemento das axudas sociais. Defendemos adoptar medidas para mitigar os 

efectos da crise económica sobre os cidadáns desfavorecidos, garantindo a igualdade 
de oportunidades. Apostamos por unha revisión do modelo social de apoio ás familias 
e aos nenos, que deberá estar centrado na cobertura de servizos, como medida para 
garantir que os fondos sexan destinados directamente a cubrir as necesidades dos 
nenos, evitando fraudes por parte dos pais. Así mesmo, defendemos as seguintes 
medidas: 

- A Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) é, a día de hoxe, a única 
posibilidade que teñen miles de galegos sen recursos económicos. Dende 2011 
estamos a ver que as solicitudes tardan cada vez máis tempo en ser atendido, co 
conseguinte prexuízo para un gran número de cidadáns. Por ese motivo, defendemos 
a asignación de recursos abondo para cubrir as solicitudes desta prestación social. 

- Complemento autonómico para as pensións non contributivas. Defendemos o 
mantemento do devandito complemento, de 200 euros anuais, e o incremento desta 
anualmente conforme ao IPC 

30. Dereito ao traballo para as persoas con minusvalidez. Os cidadáns con 

minusvalidez física, visual, auditiva ou intelectual están capacitados para a súa 
integración no mercado laboral. Por iso, defendemos as seguintes medidas: 

- Establecemento de mecanismos para a participación de alumnos con minusvalidez 
nos cursos de formación para o emprego, facilitando a adaptación dos materiais e 
postos de formación que poida requirirse en cada caso. 
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- Análise das necesidades de formación, co fin de axustar á realidade as políticas da 
Consellería de Traballo e Benestar, así como un labor de asesoramento para a busca 
de emprego. 

- Promoción de encontros empresariais sobre responsabilidade social en relación coa 
minusvalidez, como xeito de promover a inserción laboral, e dar a coñecer a 
rendibilidade económica e social. 

- Asesoramento ás empresas no relativo á inserción laboral de persoas con 
minusvalidez. 

- Aumento das inspeccións, co obxectivo de que se cumpra a obrigatoriedade de que 
se reserve, polo menos, o 2% dos postos a persoas con minusvalidez nas empresas 
con máis de cincuenta traballadores. As empresas que incumpran a cota de reserva 
do 2% non poderán recibir subvencións. 

- Vixilancia do cumprimento da normativa en materia de eliminación de barreiras 
arquitectónicas e accesibilidade, sendo a Xunta a primeira que debe dar exemplo nos 
seus edificios públicos. 

Colaboración coas ONG do sector das persoas con minusvalidez, de maneira que 
estas poidan asesorar na elaboración de itinerarios de inserción laboral. 
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DEREITO Á SAÚDE 

Os recortes en materia de saúde prexudican aos cidadáns galegos. A xeito de 
exemplo, podemos sinalar que a media para ser operado era de 67 días en 2009, 
mentres que en 2012 é de 80 días (prazo superior á media do Estado). Por outra 
parte, Galicia é unha das comunidades que suspende en atención á dependencia. 
Consideramos urxente solucionar esta situación, e garantir o dereito á atención da 
dependencia, mediante a prestación dos servizos necesarios en materia socio 
sanitario: servizos de teleasistencia, axuda a domicilio, vivendas tuteladas e centros de 
día, resistencias asistidas, adaptación de vivendas, prestacións económicas 
complementarias, etc. 

Segundo a Constitución da Organización Mundial da Saúde (OMS): "O gozo do grao 
máximo de saúde que se poida lograr é un dos dereitos fundamentais de todo ser 
humano sen distinción de raza, relixión, ideoloxía política ou condición económica ou 
social". O dereito ao "grao máximo de saúde que se poida lograr" é o que se coñece 
habitualmente como o dereito á saúde. Este dereito engloba a atención médica e as 
condicións esenciais para gozar de boa saúde, como auga potable, alimento axeitado, 
instalacións hixiénicas e acubillo. Dende o Partido Animalista - PACMA defendemos o 
dereito á saúde de todos os animais, incluída os humanos. Por iso, opoñémonos aos 
recortes que están a afectar gravemente a sanidade pública. 

31. Dereito á saúde animal. Todos os animais teñen dereito a que a súa saúde sexa 

protexida. Por ese motivo, defendemos a implantación progresiva dun sistema público 
de saúde para os animais, prestando unha especial atención ás necesidades dos 
refuxios e protectoras. 

32. Acceso dos animais aos hospitais. Actualmente impídese que os internos en 

hospitais poidan ter visitas de animais. Se temos en conta o longo tempo en que 
algúns pacientes se encontran internos en hospitais, esta imposibilidade resulta dura 
tanto para os pacientes coma para os seus animais. Se ben adoita apelarse a razóns 
de saúde para iso, a entrada de humanos realízase continuamente sen que se lles 
faga ningún control sanitario. Como xeito de solucionar esta situación, defendemos a 
habilitación de cuartos nos hospitais para que os internos poidan recibir visitas dos 
seus animais en cuartos acondicionados para o efecto, garantindo as medidas 
sanitarias necesarias. 

33. Opción de menú sen alimentos de orixe animal nos hospitais. Como parte do 

dereito dos cidadáns á liberdade de conciencia, posibilitaremos unha opción de menú 
sen produtos de orixe animal en todos os hospitais, deseñados por nutricionistas e 
técnicos en nutrición, e garantindo unha alimentación saudable. 

34. Convocatoria de prazas de Nutricionista en hospitais e en centros de saúde. 

Actualmente o asesoramento nesta cuestión é levado a cabo por médicos endócrinos 
ou por médicos de cabeceira, que habitualmente carecen da formación adecuada en 
nutrición, o cal os leva a comunicar información errónea, especialmente no relativo á 
alimentación sen produtos de orixe animal. Por iso, e para garantir que se dá 
información de calidade e se transmiten uns hábitos de alimentación saudables, 
apoiamos a convocatoria de prazas de nutricionistas en hospitais e centros de saúde 
de Galicia, que cubrirán exclusivamente titulados universitarios en Nutrición. 

http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2012/06/16/galicia-suspende-atencion-dependencia/657648.html
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35. Defensa dunha sanidade pública e de calidade. Consideramos fundamental a 

extensión do sistema público de saúde, como medida que garanta os dereitos 
fundamentais dos cidadáns. Así mesmo, na actual situación económica, a calidade de 
vida dun gran número de persoas maiores redúcese drasticamente, polo que 
consideramos que se deben realizar políticas que teñan en conta a heteroxeneidade 
deste colectivo é heteroxéneo, sobre todo en relación co estado de saúde, 
encontrándonos persoas que teñen un completo nivel de autonomía e outras cuxas 
patoloxías os fan ser completamente dependentes de terceiras persoas. Por todo isto 
defendemos as seguintes medidas: 

- Suficientes prazas públicas de residencias para a terceira idade, persoas con 
minusvalidez, e persoas en situación de exclusión social. Garantirase o dereito dos 
internos a convivir con animais, tanto nas residencias públicas coma nas residencias 
privadas que asinen convenios coa Xunta. 

É necesario unificar os criterios para o ingreso nas residencias 
públicas, de maneira que se priorice no acceso aos que están nunha situación de 
maior necesidade. 

- Redución das listas de espera para consultas, probas diagnósticas e operacións. 

- Dereito ao acceso a unha segunda opinión médica especializada nos centros de 
saúde públicos. 

- Instalación de camas para os acompañantes dos pacientes en hospitais. 

- Extensión dos servizos de saúde mental, e apoio aos familiares. Os problemas 
psicolóxicos deben controlarse antes de derivar en prexuízos outros seres humanos 
ou animais. 

- Programas específicos en materia de saúde. Inclusión en todos os Centros de Saúde 
programas específicos de carácter preventivo dirixidos a persoas maiores, e 
constitución dunha Unidade Xeriátrica adscrita a cada Centro. Garantir a axeitada 
atención especializada ás persoas maiores ingresadas nos hospitais e residencias 
asistidas. 

36. Campañas informativas sobre saúde e hábitos de consumo. A saúde non debe 

ser algo que coidar ocasionalmente "indo ao médico", senón que debe protexerse 
mediante a integración de hábitos adecuados no día a día. Por iso, somos partidarios 
da realización de campañas informativas para garantir a saúde. 

37. Dereito á saúde laboral. En todos os postos de traballo debe garantirse o 

cumprimento das condicións de seguridade e saúde. Para iso, defendemos ampliar as 
competencias dos delegados e membros dos comités de prevención de riscos 
laborais, e a creación dun rexistro de empresas sancionadas. 

38. Dereito á asistencia sanitaria para os inmigrantes sen permiso de residencia 
nin de traballo. A decisión do goberno de PP de excluír do sistema sanitario os 
inmigrantes sen permiso de traballo nin de residencia pon en risco a saúde de miles de 
cidadáns residentes en Galicia. O Partido Animalista PACMA defende a todos os 
individuos discriminados inxustamente, e por ese motivo defendemos o dereito á 
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sanidade para todos. Rexeitamos as condicións impostas pola Xunta para que os 
inmigrantes estean inscritos na base de datos do Sergas, e mostrámonos de acordo 
coas reivindicacións do Foro Galego dá Inmigración, Médicos do Mundo, SOS 
Sanidade Pública e a Asociación Galega de Medicina Familiar: os requisitos que se 
pidan aos inmigrantes deben ser sinxelos e razoables, similares aos que cumpre 
calquera cidadán (certificados de servizos sociais ou de facenda). 

39. Medidas específicas para a integración das persoas con minusvalidez. 
Comprometémonos a desenvolver dende a Xunta políticas e investimentos para 
garantir a asistencia e promoción adecuados, mantendo a rede de atención ás persoas 
con minusvalidez e os seus familiares. O Servizo público de Saúde debe garantir un 
maior coñecemento da realidade das persoas con minusvalidez, a adaptación da 
información que se facilita aos usuarios acorde á súa situación, unha mellor formación 
dos profesionais da saúde e máis facilidades de acceso a determinados especialistas 
e servizos, así como a xestión de listas de espera. Debe prestarse especial atención á 
atención temperá, posto que todo investimento en atención temperá prevén situacións 
futuras de dependencia. 

- Promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia, priorizando o acceso 
aos servizos especializados. 

- Suficiente dotación presuposta para o tratamento. Defendemos o aumento de 
unidades de saúde mental nos centros de saúde, e a creación de centros específicos. 

- Rexeitamento das actuais campañas de terapia con animais. Se ben somos 
partidarios de posibilitar a terapia das persoas con enfermidade mental, consideramos 
que a terapia con animais que se aplica non ten en conta os intereses dos animais. 
Para estas campañas, é habitual que se chegue a acordos con zoolóxicos, granxas 
escolas e con outros lugares onde se explota aos animais e que rexeitamos. 
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DEREITOS CIVÍS 

Dende o Partido Animalista - PACMA consideramos que a participación dos cidadáns 
non debe limitarse a votar cada catro anos. Cada vez somos máis os cidadáns que 
reclamamos decidir nos asuntos que nos concirnen a todos. O desenvolvemento do 
tecido asociativo, en combinación coa toma de decisións de cidadáns mediante 
consultas, propiciará avanzar cara a unha maior participación, sen a cal o Estado de 
Dereito non existe en realidade. Así mesmo, somos partidarios a participación directa 
dos cidadáns na toma de decisións. 

A democracia participativa precisa unha vontade decidida por parte dos axentes 
sociais, e require unha aposta firme e decidida en potenciar a organización da 
sociedade civil e fortalecer a súa organización e asociacionismo. Deben desenvolverse 
mecanismos que reforcen a capacidade e as formas de participación a todos os niveis 
da esfera pública. Para iso, é imprescindible adecuar a estrutura e o funcionamento 
das administracións públicas, modificando a actual lexislación nos aspectos que 
limitan a posibilidade de información, transparencia e participación. 

En liña con estes principios, os candidatos do Partido Animalista - PACMA farán 
público o seu patrimonio antes, durante e ao final do seu mandato no caso de ser 
elixidos, así como rendas, investimentos e calquera tipo de actividade económica. 
Consideramos isto unha mostra de transparencia, e animamos ao resto de opcións 
políticas a asumir o mesmo compromiso. 

40. Reforma da lei electoral. A actual Lei de Eleccións ao Parlamento de Galicia 

favorece aos partidos grandes, a custa de quitar valor aos votos dos partidos sen 
representación. Defendemos unha lei electoral que permita unha representación xusta 
dos cidadáns, así como unha redución dos gastos. Por iso, defendemos: 

- Avanzar cara a un sistema electoral proporcional. Actualmente existe nas eleccións 
ao Parlamento de Galicia unha barreira electoral do 5%, que se debe superar para 
obter representación. Isto supón unha considerable discriminación para a maioría de 
partidos políticos e os seus votantes. A devandita barreira non é necesaria, como 
demostra o feito de que non existe nas eleccións europeas. 

- Repartición dos escanos mediante a aplicación da fórmula do cociente Hare, que 
garante unha maior proporcionalidade que o sistema D'Hondt. 

- Igualdade no acceso aos medios de comunicación públicos. Como parte do dereito 
dos partidos a concorrer ás eleccións en igualdade de condicións, defendemos que 
sexa asignada a mesma cantidade de minutos para a emisión dos vídeos electorais a 
todos os partidos que se presenten nas catro provincias. 

- Voto en branco computable. Defendemos que os votos en branco computen na 
asignación de escanos, de maneira que queden sen ocupar os escanos 
correspondentes aos votos en branco, co obxectivo de visibilizar a representación 
daqueles que non se sentan identificados con ningún partido político. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_Hare
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_D%27Hondt
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- Dereito de todos os partidos que se presenten ás eleccións a formar parte da 
Comisión de Control Electoral de RTVG (actualmente só forman parte desta os 
representantes dos partidos con representación parlamentaria). 

41. Democracia participativa. Para garantir que a democracia sexa realmente 
participativa, e non se limite a votar cada catro anos, defendemos as seguintes 
medidas: 

- Realización de referendos vinculantes naquelas decisións nas que exista unha 
significativa división de opinións na sociedade. 

- Facilidades para a presentación de Iniciativas Lexislativas Populares (ILP). 
Actualmente son necesarias 15.000 firmas para a presentación dunha Iniciativa 
Lexislativa Popular (ILP) en Galicia. Para avanzar cara a unha sociedade máis 
participativa, reduciremos a 5.000 o número de firmas necesarias. 

- Debe garantirse que os sistemas de información ao cidadán, así como de realización 
de trámites coas administracións públicas se implanten seguindo criterios de 
accesibilidade universal e deseño para todos (incluíndo as páxinas web e os servizos 
dispoñibles a través delas, puntos de información electrónica, etc.). 

42. Impulso do movemento asociativo. As asociacións son unha manifestación 

fundamental da participación cidadá na sociedade. Por iso, facilitaremos os trámites 
para a creación das asociacións de ámbito galego. Permitirase a estas dispoñer dun 
espazo na web da Xunta. 

43. Transparencia política. É necesario un maior control sobre o patrimonio e as 

actividades que realizan os políticos, algo especialmente importante en cuestións 
como as subvencións á tauromaquia, que se "camuflan" como gastos de Cultura e 
Urbanismo. Promoveremos toda aquela medida que permita e facilite saber aos 
cidadáns en que gastan os fondos públicos. As partidas presupostarias deben 
aparecer na páxina web da Xunta, de xeito clara e detallada. Así mesmo, 
fortaleceremos os mecanismos para o control e fiscalización dos gastos electorais a 
través do Conselo de Conincre, que velará polo cumprimento máis estrito da 
lexislación. 

44. Dereito ao uso do idioma galego. Garantiremos o dereito dos cidadáns a 

comunicarse coa Administración galega para calquera trámite tanto en galego como 
en castelán. 
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XUSTIZA E SEGURIDADE CIDADÁ 

As políticas de seguridade cidadá son eficaces soamente na medida que se reducen 
os crimes cometidos e o número de vítimas, e garántese o respecto aos dereitos dos 
cidadáns e os animais. O aumento do número de presos é habitualmente unha medida 
propagandística que non aumenta a seguridade existente nas rúas. Os fracasos á hora 
de evitar os crimes débense, en boa medida, á multiplicidade e pouca coordinación de 
organismos policiais. Co obxectivo de avanzar cara a unha sociedade onde se garanta 
a xustiza, a seguridade cidadá e a presunción de inocencia defendemos as seguintes 
medidas: 

45. Contra a represión aos defensores dos animais. Non podemos pasar por alto 

que os órganos de Xustiza deben actuar de xeito precisamente xusta. Actualmente 
catro cidadáns galegos defensores dos animais, así como outros oito cidadáns do 
resto do Estado, están imputados polo Xulgado de Instrución número 2 de Santiago de 
Compostela, acusados de delitos que non cometeron. Isto é un paso máis na 
represión que sufrimos os defensores dos animais ante o avance do noso movemento, 
e por iso reclamamos o arquivo das actuacións dese xuízo-farsa. É posible obter máis 
información sobre o proceso na seguinte páxina web:  

http://www.unidoscontralarepresion.org/ 

46. Fin ao embargo de animais. Defendemos unha modificación da Lei 2/2006, de 14 

de xuño, de dereito civil de Galicia, de maneira que non se permita o embargo de 
animais en caso de débedas. 

47. Prevención do machismo. O machismo é un mal estrutural da nosa sociedade, 
que non se pode erradicar sen que todas as súas manifestacións sexan tratadas de 
forma integral. Por iso, debemos desenvolver medidas e accións preventivas contra 
esta discriminación. Estas medidas deben estar coordinadas con todas as 
administracións públicas, especialmente cos municipios. O Partido Animalista - 
PACMA oponse ao recorte que están a levar a cabo varias comunidades autónomas 
en políticas de igualdade, motivo polo cal apoiamos as reivindicacións que se levaron 
a cabo en varios puntos de España en contra dos devanditos recortes. Defendemos a 
reapertura do Servizo Galego de Igualdade, suprimido polo último goberno autonómico 
do Partido Popular, e a asignación dunha dotación presuposta suficiente aos 
programas da Secretaría Xeral dá Igualdade. 

48. Prevención da delincuencia xuvenil. A delincuencia xuvenil é un problema que 

vai en aumento. Entendemos que os programas preventivos deben centrarse en 
garantir o benestar dos novos, e que as políticas exclusivamente punitivas son 
insuficientes para paliar este problema. Por iso defendemos unhas políticas integrais, 
que pasen por combinar medidas educativas, laborais, sociais e de ocio para reducir a 
delincuencia entre os mozos. 

49. Por unha administración de Xustiza eficaz que garanta os dereitos dos 
cidadáns. A saturación dos xulgados é un grave problema, que leva a que os 
procedementos xudiciais se alonguen ao longo de varios anos. Somos partidarios da 
adopción de medidas que aceleren os trámites nos xulgados, sen que iso prexudique o 
dereito dos cidadáns a un proceso xusto. Por iso defendemos as seguintes medidas: - 

http://www.unidoscontralarepresion.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/11/pdfs/A30073-30100.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/11/pdfs/A30073-30100.pdf
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O goberno da Xunta debe entender as sancións como unha medida para evitar 
inxustizas, e non como un método de recadación. Os expedientes sancionadores 
administrativos deben tramitarse con todas as garantías para os cidadáns, evitando a 
imposición de sancións inxustas, e os posteriores recursos ante os xulgados. 

- Acelerar os proxectos en vigor de instalación de "Cidades da Xustiza" en Santiago, A 
Coruña, Ferrol, Ourense, Pontevedra e Vigo, que unifiquen os xulgados dos 
devanditos partidos xudiciais. 

- Mantemento das prestacións da quenda de oficio e a xustiza gratuíta. Os avogados 
de oficio realizan un excelente labor defendendo os cidadáns sen recursos 
económicos, así como un bo número de activistas polos dereitos dos animais. 
Opoñémonos ás prácticas que está a comezar a desenvolver a Xunta co obxectivo de 
restrinxir o acceso dos cidadáns á xustiza gratuíta. 
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VIVENDA E POLÍTICA TERRITORIAL 

Unha das maiores preocupacións dos galegos é o acceso á vivenda. Se ben nos 
últimos anos se aprecia un descenso nos prezos da vivenda, a burbulla inmobiliaria e 
a crise económica levou a que os prezos sigan sendo desorbitados e a que os bancos 
endurezan as condicións para acceder a préstamos. Se a isto lle unimos a escasa 
tradición do aluguer de vivenda que hai en Galicia, a situación é dificilmente sostible. 
Isto levou nos últimos anos ao desenvolvemento dun movemento social que defende 
que se faga efectivo o dereito a unha vivenda digna, cuxos obxectivos apoiamos. Así 
mesmo, consideramos que o dereito a unha vivenda digna tamén debe garantirse aos 
animais, posto que tamén necesitan un fogar. 

O chan é un ben social. Por ese motivo, a política territorial debe estar baseada nunha 
análise das necesidades e recursos, garantindo a rendibilidade económica e social, e 
distribuíndo de xeito xusto as posibilidades de desenvolvemento social. Por iso, 
comprometémonos con que un principio de xustiza social presida a política urbanística 
e territorial. O desenvolvemento territorial debe ser equilibrado, reconfigurar as 
relacións entre o centro e a periferia. As cidades deben ser entendidas como un 
espazo para a vida social e cultural. 

Por todo iso, tomaremos as seguintes medidas:  

50. Asesoramento ás protectoras de animais por arquitectos. Como medida para 

garantir a calidade de vida dos animais que se encontran nas protectoras, evitar riscos 
para a saúde, e evitar gastos enerxéticos innecesarios, poñeremos a disposición das 
protectoras un servizo de asesoramento formado por arquitectos. 

51. Financiamento de medidas para evitar o impacto de aves nos edificios. Miles 

de aves estrélanse cada ano contra as ventás dos edificios, algo que podería ser 
evitado en boa medida mediante a implantación de mallas e adhesivos, tal e como se 
fai en varios países. Difundirase información sobre as rutas migratorias das aves, co 
obxectivo de evitar as devanditas mortes apagando a luz a determinadas horas 
(medida implantada en Nova York), e aplicaremos todas as medidas que posibles para 
reducir o número de mortes de aves por esta causa. 

52. Fomento do aluguer de vivenda. Somos partidarios da implantación de medidas 

que favorezan o aluguer de vivenda. Para iso, crearemos un servizo público que 
realice unha laborar de asesoramento e que facilite o aluguer, poñendo en contacto 
propietarios e inquilinos. 

Así mesmo, defendemos unha maior oferta de vivendas de protección autonómica 
(VPA) destinadas a aluguer. As vivendas protexidas foron durante moitos anos a única 
posibilidade de moitos cidadáns para acceder a unha vivenda. Non obstante, a día de 
hoxe os prezos destas seguen sendo excesivos. Isto leva a que as tradicionais 
medidas en canto a vivendas de protección oficial non sirvan actualmente para 
solucionar a situación. Defendemos unha modificación da Lei 8/2012, do 29 de xuño, 
de vivenda de Galicia, que garanta o dereito dos inquilinos a convivir con animais, e 
para impedir que as vivendas adquiridas tras a reforma da Lei poidan ser vendidas 
(para o efecto de evitar a especulación con estas). 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2011/11/20/decenas-aves-mueren-dia-chocar-edificios-acristalados/599122.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2011/11/20/decenas-aves-mueren-dia-chocar-edificios-acristalados/599122.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11415.pdf
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Consideramos necesario substituír o actual sistema de adxudicación, baseado no 
sorteo, por un sistema de adxudicación baseado na casación ou axuste de idoneidade 
entre vivenda e demandante, co obxectivo de entregar a vivenda dispoñible á persoa 
idónea. Para iso estableceranse cotas de interese preferente, de maneira que as 
vivendas dispoñibles serán adxudicadas na mesma proporción de demandantes que 
integren cada cota: menores de 35 anos, maiores de 35 anos con dez anos de 
empadroamento, familias monoparentais, vítimas de violencia de xénero e persoas 
con minusvalidez. 

Os bancos e caixas de aforros deben poñer en venda ou aluguer, e a prezos 
razoables, as Vivendas de Protección Oficial que teñan en propiedade, procedendo a 
Xunta á expropiación dos devanditos inmobles no caso de que incumpran esta 
medida. Esta medida, defendida mesmo polo Valedor do pobo Andaluz, é 
perfectamente aplicable coa lexislación actual. Posto que nas Vivendas de Protección 
Oficial se inviste diñeiro de todas as cidadáns, é inaceptable que os bancos teñan en 
propiedade as vivendas, especialmente no momento actual, e supón un 
incumprimento pola súa parte da función social da propiedade. O obxectivo ao edificar 
Vivendas de Protección Oficial é que nestas vivan cidadáns con necesidades 
económicas, e non que sirvan aos bancos e caixas de aforros con fins especulativos. 
Por iso defendemos que se leven a cabo os pasos necesarios para a elaboración dun 
inventario das Vivendas de Protección Oficial que están actualmente en propiedade 
dos bancos e das caixas de aforros. 

53. Fomento do cooperativismo para a construción de vivendas. Apoiamos o labor 

realizado polo Consello Galego de Cooperativas, que favorece o acceso dos cidadáns 
galegos a unha vivenda por un prezo moito máis alcanzable. Por iso, estableceremos 
unha canle de comunicación continua entre a Xunta e o devandito Conselo, de 
maneira que este poida cumprir de xeito efectivo a súa función consultiva e asesora. 

54. Concepción social da arquitectura. No desenvolvemento urbanístico é 

importante ter en conta criterios sociais, que permitan aos cidadáns saír á rúa e 
interactuar, con zonas peonís para iso. Isto supón tamén a creación de zonas 
habilitadas en parques e outros espazos para que os cans poidan estar soltos, sen 
perigo para a súa saúde. 

55. Por unha cidade accesible. Co obxectivo de garantir a liberdade de circulación e 

a accesibilidade, defendemos as seguintes medidas: 

- Apoio para a adquisición de medios que permitan a circulación de persoas con 
minusvalidez visual, sen uso de animais, tales como GPS, humanos voluntarios, etc. 

- Eliminación de barreiras arquitectónicas, aumento da accesibilidade nos medios de 
transporte públicos, e creación de suficientes estacionamentos reservados na área de 
traballo durante a xornada laboral. 

- Elaboración dunha auditoría para analizar o cumprimento das condicións de 
accesibilidade en edificios públicos. 

- Creación dunha porcentaxe de reserva de vivendas adaptadas, facilitando o seu 
acceso físico ás necesidades individuais de cada persoa con minusvalidez. 

http://www.cooperativasdegalicia.com/
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- Implantación de transporte accesible, baseándonos na propia Lei para a Promoción 
da Accesibilidade e promovendo a adaptación gradual de liñas. 

- Campañas de formación en accesibilidade para todos os axentes implicados na 
eliminación das barreiras arquitectónicas existentes e nas novas construcións. 

56. Acceso á información en política territorial. Defendemos que se permita o 

acceso á información, permitindo aos cidadáns a elaboración, modificación e revisión 
dos instrumentos de Planificación e ordenación do territorio. 

57. A planificación hidrolóxica debe aplicar medidas como a mellora de 
infraestruturas na subministración, a depuración e a transparencia. Dentro da 

política territorial debe prestarse unha importancia especial á auga. A planificación 
hidrolóxica debe conseguir a mellora de infraestruturas na subministración, a 
depuración en todo o territorio galego, e a transparencia na xestión deste ben 
colectivo. Defendemos as seguintes medidas: 

- Política hidrolóxica centrada nunha nova cultura da auga, onde a xestión da 
demanda debe ser a pedra angular, en lugar do incremento ilimitado da oferta. 

- Posta en marcha un programa para garantir en todo momento o abastecemento de 
auga corrente potable ao 100% da poboación galega. 

- Programa de ordenación das augas subterráneas. 
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TRANSPORTE PARA TODOS 

Cada ano, máis de trinta millóns de animais vertebrados son atropelados nas estradas 
españolas, e máis de cen seres humanos perden a vida nas estradas galegas, así 
mesmo moitos deles sofren lesións. A conxestión de vehículos, e a conseguinte 
contaminación, tamén ten efectos prexudiciais tanto para os cidadáns galegos coma 
para os animais. 

58. Opoñémonos á discriminación no acceso aos medios de transporte. Como 

partido que defende unha sociedade máis xusta, opoñémonos a toda discriminación 
no acceso aos medios de transporte. Por ese motivo, defendemos as seguintes 
medidas: 

- Dereito dos cidadáns a acceder aos medios de transporte con animais. 

- Eliminación das barreiras arquitectónicas nos medios de transporte galegos, para 
garantir o acceso aos cidadáns con mobilidade reducida. 

- Realizar campañas de formación en accesibilidade para todos os axentes implicados 
na eliminación das barreiras arquitectónicas existentes e nas novas construcións e 
adquisicións de medios de transporte. 

- Apoio aos estudantes que requiran un transporte especial para acudir a clase. 

59. Reduciremos o número de animais mortos nas estradas e noutras 
infraestruturas. Un dos nosos obxectivos é reducir as mortes de animais en estrada. 

Para iso, ademais de apostar polo transporte público, defendemos medidas como as 
seguintes:  

- Rexeitamento á creación de novas estradas, debido ao elevado número de animais 
atropelados nestas e a que a rede actual é suficiente para cubrir as necesidades dos 
condutores. 

- Instalación de túneles e pasos elevados nas estradas (ecoductos) para permitir o 
paso dos animais. 

- Colocación e mantemento de valos e barreiras que impidan o acceso dos animais ás 
estradas onde non resulte posible a creación de túneles e pasos elevados. 
Defendemos a colocación de xeito urxente de valos que eviten o atropelo de ras, 
especialmente en Lugo e Ourense, provincias onde se producen máis mortes destes 
animais. 

- Instalación de sinais e paneis indicadores nas zonas cun gran número de animais. 

- Instalación de reflectores, que emiten unha luz vermella cara ao interior do campo 
cando a luz dos faros é reflectido nestes. Este mecanismo crea unha barreira óptica de 
alarma que fai deterse ou fuxir ao animal, sen molestias para o condutor. - Colocación 
e mantemento de barreiras de olor, que repelen aos animais. 

- Cortes temporais de estradas e desviación do tráfico durante as migracións de 
animais. 

http://www.dgt.es/revista/num167/pdf/num167-2004-Animales.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoducto
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60. Por un sistema de transporte público e polo uso de vehículos non 
motorizados. Cos obxectivos de reducir o número de animais mortos nas estradas 
galegas e de garantir o acceso aos medios de transporte a todos os cidadáns, somos 
partidarios partidarios dun sistema de transporte baseado principalmente no transporte 
público (especialmente o ferrocarril) e o uso de vehículos non motorizados, fronte ao 
actual modelo territorial, que obriga a realizar longos desprazamentos en coche para 
actividades cotiás. Para iso, defendemos as seguintes medidas: 

- Ampliación das redes de autobuses e ferroviarias. 

- Fomento do uso combinado da bicicleta e do transporte público, garantindo o acceso 
con estas aos medios colectivos de transporte, sempre que non se prexudique ao 
resto de usuarios. 

- Conxelación das tarifas na rede de transporte entre 2012 e 2016. 

- Creación dunha tarxeta mensual que permita ao seu titular a realización de viaxes 
ilimitadas na rede galega de transportes, con prezo reducido para persoas sen 
recursos. 

61. Campañas informativas para mellorar a seguridade vial. Somos partidarios de 
levar a cabo campañas que informen sobre os riscos na circulación, incluíndo 
información sobre formas de evitar as mortes de animais na estrada e sobre como 
conseguir que os animais viaxen seguros nos coches. 

62. Recubrimento de guardarraíles para evitar mortes e lesións de ciclistas e 
motoristas. Os guardarraíles provocan un gran número de lesións e mortes cada ano, 

debido aos cortes cos bordos e o impacto. Defendemos a instalación de sistemas de 
recubrimento dos mesmos que reduzan as posibilidades de lesións e mortes (SPM-
Basyc e Daragon). 
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SOFTWARE LIBRE E NOVAS TECNOLOXÍAS 

Dende o Partido Animalista - PACMA consideramos que o acceso ás novas 
tecnoloxías e o principio de neutralidade na rede son fundamentais para garantir aos 
cidadáns o dereito á información. Somos partidarios de garantir o acceso á 
información a todos os niveis, incluíndo Internet. 

Nos últimos anos produciuse unha campaña de criminalización dos internautas que, 
legalmente, descargaban contidos de Internet. A "Lei Sinde-Wert" foi o resultado final 
de anos de propagandas e mentiras por parte dos sucesivos gobernos. Non obstante, 
non todo son malas noticias ao respecto dos dereitos dos internautas. O pasado mes 
de xullo, o Parlamento Europeo rexeitou por unha ampla maioría o tratado ACTA. Este 
tratado, aprobado ás costas das institucións que representan os cidadáns, supoñerá 
así mesmo un grave prexuízo para a liberdade de expresión e a privacidade das 
comunicacións. Afortunadamente, e debido ao rexeitamento por parte do Parlamento 
Europeo, non será de aplicación en ningún Estado membro da Unión Europea. 

Somos partidarios de continuar dando pasos cara a unha sociedade na que se facilite 
aos cidadáns realizar as súas xestións administrativas por medios electrónicos. Agora 
ben, as tecnoloxías tamén deben ser aproveitadas para facilitar a participación cidadá 
na toma de decisións políticas. 

63. Alfabetización tecnolóxica (e-formación). Consideramos fundamental promover 

o coñecemento das novas tecnolóxicas, posto que estas son a día de hoxe unha 
ferramenta fundamental para a integración social e o acceso á información. 
Desenvolveremos campañas que teñan por obxectivo permitir aos cidadáns acceder 
ás novas tecnoloxías, poñendo estas ao servizo de todos, avanzando así a unha maior 
calidade de vida e unha sociedade máis xusta, onde as necesidades de todos sexan 
tidas en conta. 

64. Extensión da rede ADSL en toda Galicia. Consideramos que o Plan de Banda 
Ancha de Galicia (2010-2013) supuxo dar pasos na liña correcta, pero non conseguiu 
o obxectivo final de permitir o acceso a Internet ao 100% dos cidadáns galegos. Así 
mesmo, é necesario o aumento de puntos gratuítos de acceso a Internet. 

65. Uso e promoción do software libre. Implantaremos o uso de software libre por 

parte da Xunta sempre que sexa posible, e promoveremos o seu uso por parte das 
empresas, como medida de aforro. Defendemos o uso de programas informáticos de 
software libre nos centros educativos públicos. Esta medida supoñería un aforro de 
millóns de euros para os cidadáns galegos, e reduciría a dependencia da 
Administración pública con respecto a as empresas informáticas. 

66. Cultura libre e novas tecnoloxías. Consideramos que as novas tecnoloxías 

deben estar ao servizo de todos os cidadáns, e servir como un mecanismo para 
garantir o acceso á información e á cultura. Internet é un dos poucos medios que os 
cidadáns teñen para contrastar a información que reciben polos medios de 
comunicación tradicionais coa información de medios de comunicación alternativos. 
Tendo isto en conta, defendemos o uso de estándares abertos nos documentos 
electrónicos emitidos e/ou reclamados pola Xunta. É inaceptable que a Administración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Sinde-Wert
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use documentos en arquivos como DOCX, ou que esixa o uso de Microsoft Windows 
para a realización de determinados trámites. 
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DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO DOS PAÍSES EMPOBRECIDOS 

O Partido Animalista - PACMA defende avanzar cara a unha sociedade máis xusta 
para todos. Por iso, un dos nosos obxectivos é alcanzar a paz e a erradicación da 
pobreza a nivel mundial. Ademais, debemos ter en conta que a extrema pobreza 
dificulta a extensión nun gran número de países do movemento polos dereitos 
animais, posto que os habitantes destes países centran os seus esforzos e 
preocupacións en sobrevivir no día a día. 

Actualmente as relacións internacionais móvense por criterios estritamente 
mercantilistas, deixando de lado as consideracións éticas. A situación na que se 
encontran millóns de habitantes dos países empobrecidos é terrible, sendo esta unha 
das consecuencias de que as políticas se desenvolvan sen ter en conta aspectos 
éticos. Non só debemos loitar contra a inxustiza que sufrimos ou que encontramos a 
noso arredor, senón contra todo tipo de pobreza, alí onde esta se encontre, pois a 
inxustiza é inxustiza independentemente da distancia onde esta se ocorra. Por este 
motivo, estableceremos lazos de altruísmo e cooperación con todo o mundo. Somos 
partidarios de promover e impulsar medidas para alcanzar a soberanía alimentaria en 
todo o mundo. 

Nun gran número de ocasións, os programas de desenvolvemento son destinados ao 
fomento da gandaría, o cal é inaceptable. Ademais do prexuízo para os propios 
animais, debemos ter en conta que a gandaría é unha forma de produción alimentaria 
moito menos eficiente. Posto que a dispoñibilidade da terra cultivable é limitada, 
debemos elixir como distribuíla. Actualmente, dúas terceiras partes das terras 
cultivadas están destinadas a alimentar os animais na gandaría, pero eses terreos 
poderían ser empregados para alimentar directamente os seres humanos a través da 
agricultura, obténdose así unha cantidade de alimento moito maior, evitando así a 
posibilidade de especulación e de fames. 

Defendemos avanzar cara á consecución de alternativas para superar a exclusión e o 
egoísmo, de conformidade cos seguintes principios:  

- Priorizar a cooperación sobre a competitividade. 

- Impulsar a responsabilidade ética e social das empresas. 

- Satisfacer as necesidades de todos os animais, tendo en conta os seus dereitos 
fundamentais. 

Somos conscientes de que é necesario un cambio de raíz nas relacións internacionais 
e nas políticas alimentarias para solucionar os países empobrecidos. Non obstante, 
dende Galicia é posible adoptar algunhas medidas para contribuír á solución. 

67. Coordinación e planificación da política de cooperación. Consideramos que 

son necesarias as seguintes medidas: 

- Garantir a participación dos cidadáns nos procesos. 

- Establecemento dun marco da cooperación galega, co fin de evitar as duplicidades e 
ineficiencias que se producen, así como a infiltración de intereses mercantilistas. 
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- Priorizar os proxectos de cooperación dedicados ao acceso á alimentación, por 
medio de programas dedicados ao desenvolvemento da agricultura, os proxectos 
destinados a evitar situacións de discriminación social, e os destinados ao 
fortalecemento institucional dos países receptores. 

68. Avaliación dos programas de cooperación. Por desgracia, coa escusa de 

axudar aos habitantes dos países empobrecidos, en varias ocasións leváronse a cabo 
medidas que, en realidade, buscaban de xeito exclusivo o beneficio de multinacionais 
occidentais. Estas prácticas prexudicaron a millóns de seres humanos, e levaron 
moitos cidadáns a perder a súa confianza no labor realizado polas ONGs. Para evitar 
estas situacións é necesaria unha avaliación dos programas de cooperación, e 
medidas como as seguintes:  

- Inclusión dos resultados de desenvolvemento humano que se pretenden alcanzar 
nos proxectos a financiar. 

- Publicación de información completa sobre os programas e proxectos que se 
financian, cos seus informes de seguimento e avaliacións externas. 

- Creación dun organismo avaliador independente. 

- Publicación de criterios concretos e obxectivos para a elección dos canalizadores e 
receptores das axudas. Entre os devanditos criterios teranse en conta o respecto aos 
animais, o respecto aos dereitos humanos, e a eficacia e transparencia na xestión. 

 


