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I XORNADA DE ANPAS GALEGAS NO RURAL 

Onte, 19 de novembro, tivemos no Courel unha proposta, amplamente secundada, na que estivemos a 

debater durante todo o día sobre a realidade do rural galego, non só dende o punto de vista das 

infraestruturas do ensino, que semella ser a única e miope mirada que algúns representantes políticos son 

quen de ver; senón dende, coma nós procurabamos, unha visión global de mantemento, conservación e 

recuperación daquela parte do noso País que máis nos representa e identifica: a terra, o agro, o monte. 

Onte asistimos a doce exposicións, descontando as intervencións de presentación e remate, que foron dende 

a profesionalidade da explicación das escolas de ferrado ata a información sobre montes veciñais e economía 

de colaboración e ecoloxía, pasando polas experiencias vivas daquelas persoas que viven e/ou traballan no 

rural e para o rural, dende a escola, por suposto, máis tamén dende a sociedade real, dende a xente, dende 

nós mesmos. 

No medio desas catro exposicións estiveron presentes tamén os catro grupos políticos representados no 

Parlamento Galego, temos que agradecer que estiveran os catro, aínda que é certo que o representante do PP 

non fixo propostas, recoñeceu o problema e afirmou a súa vontade de escoita, o que en si mesmo representa 

un avance cualitativo sobre os silencios sistemáticos dese partido, pero os outros tres representantes si 

presentaron os seus diagnósticos e as súas propostas que unifican a afirmación da existencia dun problema, e 

a necesidade de tratalo dende unha perspectiva de País. 

País é precisamente unha das palabras que máis se repetiron na xornada, xunto con outras como 

colaboración, cultura, identidade ou participación; ficou moi claro en todas as intervencións: Galicia é o rural, 

mesmo as cidades son o rural, e se estamos dende hai décadas esnaquizando esa certeza é porque non 

estamos a ver a nosa realidade dende unha perspectiva interna, senón que estamos a aceptar  como bos 

outros xeitos de vida e de organización que non se corresponden coa nosa cultura, coa nosa historia, coa nosa 

percepción da vida e do traballo. Ficou tamén moi clara a demanda xeralizada dunha Lei Educativa Galega, que 

inclúa a nosa propia realidade para ser estudada e valorada, porque só dende o próximo se pode comprender 

o arredado. 

Recoñecer o rural como parte indisociable de nós propios ten que ser o primeiro paso para a súa recuperación, 

e a súa nova puxanza; sen convertelo nin nun parque temático para o turismo, nin nun museo etnográfico, nin 

tampouco nunha realidade que haxa que sacralizar para non tocala; senón afirmando a súa adaptación ás 

novas realidades económicas e sociais, e defendendo que termos no rural unha vida actualizada, moderna e 

profundamente galega, é posible, é desexable, e debe ser un obxectivo común ao que nos mover todos ao 

mesmo tempo e coa todas as forzas. 

E só tras esa actuación conxunta volverán os nenos e as nenas ao rural, e pularán as escolas, e retornará a 

vida. 
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Máis tampouco podemos deixar de dicir, tal e coma se dixo onte, que esa conciencia de acción colectiva, de 

traballo necesario para iniciar a reconstrución do que case temos perdido, ten que convivir coa defensa 

inmediata dos actuais habitantes do rural, desa xente que agora está a padecer a falta de apoios institucionais, 

e o desmantelamento das súas condicións vitais básicas, desas nais e pais cos que pelexamos agora para que 

os seus fillos teñan un futuro alí onde viven e medran; eles deben ser os primeiros habitantes dun rural futuro, 

e para iso teñen que ter alí todo o que precisen e ao que teñen dereito: escolas, mestres, medios, transportes, 

comunicacións, todo o que se lles leva anos negando baixo a escusa desa crise que só caeu no peto dos que 

menos tiñan. 

 

Agradecemos a difusión deste escrito. 

Os nosos teléfonos de contacto como voceiros da Confederación son: 

Javier Sánchez: 600 699 293 

Fernando Lacaci: 610 616 968  


