
 

 

 

 

Resposta Galega e Popular frente à crise do 
coronavírus 

As previsons da expansom e crescimento internacional da pandemia 
Covid-19 estám já muito mais definidas no plano epidemiológico, 
sanitário e social. O debate sobre as estratégias a impulsionar vai 
sedimentando nos estamentos do poder a ideia a cada mais clara da 
necessidade de impulsionar com prontitude o confinamento total, como 
única possibilidade real de enfrontar a pandemia com o menor custo em 
vidas e as máximas possibilidades de reverter a situaçom em períodos 
relativamente curtos de semanas (de 4 a 6).  

Se esta opçom foi aplicada com maior celeridade em Coreia do Sul, China 
ou Singapur, com resultados positivos em apenas 4 semanas, na Europa 
é umha alternativa que exigirá um período algo mais prolongado de 
privaçom e medidas mais drásticas devido ao retraso inicial na adopçom 
de medidas restritivas a começar polo confinamento total da capital 
espanhola. 

Em qualquer caso, de ter sucesso em 4-6 semanas, a via do confinamento 
com as máximas medidas restritivas nom vai supor a volta à vida 
existente antes da pandemia. A possibilidade de surgir novos picos de 
contágio ao longo dum período prolongado de vários meses vai exigir a 
assunçom de medidas de contençom que procurem manter o parámetro 
R (taxa de transmissom individual) por baixo de 1 (a R0 situa-se entre 
2.2-2.4). Isto significará medidas restritivas em diferentes ámbitos da 
vida social e da atividade económica, mas, sobretodo, a necessidade de 
manter a tensom preventiva. Segundo o coletivo de especialistas que 
defende esta via discursiva, durante os meses posteriores à queda do pico 
de contágios seguirá sendo necessário um volume ingente de material 
sanitário, tests ou provas de deteçom, recursos humanos e reforçamento 
geral da capacidade dos serviços de saúde. A prolongaçom das restriçons, 
ainda que nesse período de forma mais laxa, terá também incidência no 
sistema sanitário e na capacidade de resposta económica.  

Mais do que pedir ou exigir respostas (material, recursos humanos, 
medidas políticas, etc.) em ámbitos alheios à nossa realidade e cuja 



resposta é imprevisível, a presente proposta pretende impulsionar a 
capacidade do tecido económico e social galegos e o ámbito nacional de 
decisom para afrontar a crise. Do ponto de vista político, procura 
reforçar fórmulas de autoorganizaçom, protagonismo e empoderamento 
populares e tomada de consciência. 

 

Objetivos gerais 

1. Objetivar a capacidade política, social e económica galegas como 
potenciais elementos fundamentais no afortalamento da fronte de 
combate contra a pandemia nos distintos planos das demandas da 
sociedade galega, tanto no Estado de Alarme como na fase 
posterior de contençom. 
 

2. Promover a organizaçom do tecido produtivo e empresarial galego 
na elaboraçom, subministro e distribuiçom dos recursos materiais 
precisos para afrontar as medidas preventivas no plano sanitário. 
 

3. Dinamizar o tecido social e económico próprio para formular 
propostas paliativas no aspeto económico naqueles setores sociais 
e de emprego mais vulneráveis. 
 

4. Criar a Rede Galega de Apoio Social e Económico. O 
administraçom autonómica nom vai impulsionar a criaçom da 
Mesa Galega de Agentes Sociais e Económicos. Propom-se 
impulsionar a coordenaçom  dos diferentes setores sociais, 
sindicais e económicos, “próximos” ou nom, com o objetivo de 
elaborar a proposta de criaçom dumha rede alternativa á citada 
Mesa. 

 

Objetivos da Rede 

1. Involucrar os setores sociais e económicos na identificaçom e 
impulsionamento das medidas colaborativas que contribuam para 
a melhora da capacidade de resposta material e humana à crise 
sanitária, sócio-laboral e económica. 

2. Estabelecer cauces e mecanismos de debate ténico especializado e 
de diálogo social para o seguimento da resposta institucional e a 
elaboraçom de propostas de melhora da resposta económica 
necessária para a proteçom a nível sanitário (recursos materiais e 
humanos) e social dos setores vulneráveis ou desfavorecidos. 



3. Organizar a resposta social para a identificaçom das diferentes 
demandas de setores sociais em risco a nivel comarcal. 

4. Dotar-se da capacidade tenológica precisa para a organizaçom 
telemática. 

5. Canalizar as propostas de atuaçom face os ámbitos institucional, 
social e empresarial. 

6. Definir e impulsionar quantas atuaçons fossem precisas para 
viabilizar a implementaçom das melhoras materiais e humanas da 
resposta à crise, tanto no confinamento como com posterioridade 
ao mesmo. 

Na Terra, em 27 de março de 2020 

 


