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Señor presidente, conselleiros, deputados, compañeiros e diferentes altos cargos 
da Xunta de Galicia que aquí nos acompañan, e tamén, como non, as nosas 
familias e os nosos compañeiros de traballo que hoxe queren estar presentes 
neste momento tan importante para todos nós.  

É unha honra que eu poida intervir neste momento en nome de todos os 
compañeiros que agora tomamos posesión, de forma inesperada e repentina, 
certo é, pero o agradezo de corazón. Espero estar atinado, e espero que, 
efectivamente, o que eu diga tamén poidan respaldalo os delegados territoriais 
da Xunta nas catro provincias de Galicia. Para nós este é un momento de 
satisfacción. Poder servir a Galicia desde un cargo público é unha das dignidades 
máis altas. Para aqueles que puidemos ter cargos no ámbito municipal e outros 
diferentes e que agora podemos telo no ámbito da comunidade autónoma, cada 
unha destas etapas é unha experiencia absolutamente de compromiso e de 
satisfacción persoal.  

Por iso, presidente, queremos agradecer a súa confianza, a confianza do Goberno  
galego, que é a confianza final tamén de todos os galegos. Temos un mandato 
que saíu das urnas, un mandato moi potente e, na mesma medida, creo que podo 
falar en nome de todos os meus compañeiros ao asegurar que o noso 
compromiso vai estar a ese mesmo nivel que o mandato que nos deron todos os 
galegos nas urnas, e máis nesta situación de especial dificultade que estamos a 
vivir. Pero que eu estou convencido de que entre todos, sen dúbida, con este 
sentidiño galego, imos ser capaces de superar.  

Nós imos ter que ter presenza nas diferentes provincias, cada un dos delegados 
vai ser a persoa que representa á Administración  autonómica e que ten que ser 
tamén, por dicilo así, a presenza dese Goberno galego, o sentir de cada unha 
desas provincias, de cada un deses cidadáns, para que cada unha desas propostas 
chegue ao Goberno galego e para que a solución dese Goberno chegue 
axeitadamente. Un traballo interinstitucional moi importante, con esa 
cooperación sempre tan necesaria coas deputacións provinciais e, por suposto, 
con todos os concellos de Galicia.  

Pero tamén, e neste caso aféctame máis a min, Galicia é tan grande que non se 
acaba nas fronteiras destas catro provincias territoriais que nos separan de 
Castela, ou ese mar que nos separa do resto do mundo. Eu máis ben diría o 
contrario, ese mar que nos une ao resto  do mundo e que fai que haxa outro 
territorio galego espallado por practicamente case todos os países do mundo.  



Esta vai ser a tarefa que a min me corresponde: estar cerca deses galegos, tratar 
de axudalos e, desde logo, trasladar tamén a súas inquedanzas ao conxunto do 
Goberno galego e tratar de aportar solucións, e facelo ademais, presidente, como 
o fixemos ata o de agora, con esa absoluta lealdade institucional coa 
Administración do Estado e que representa a España en todos os países do 
mundo, e onde as comunidades autónomas temos que ser uns cooperadores 
necesarios.  

Permitídeme que hoxe eu mande, como non, unha agarimosa aperta a eses máis 
de 500.000 galegos que temos espallados polo mundo, e que neste momento, 
sobre todo en América, están pasando momentos de especial dificultade. Galicia 
xamais o esquecerá, e por vós traballaremos e. por suposto, por todos os galegos 
das diferentes provincias. Moitas grazas. 
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