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OFRENDA DO REINO DE GALICIA AO SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

Alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo 

Lugo, 26 de xuño de 2022 

 

Sr. Obispo de Lugo, autoridades eclesiásticas, alcaldesas, alcaldes e 

representantes das Corporacións da Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de 

Compostela, Tui, Betanzos e Mondoñedo e veciños e veciñas que nos 

acompañan. 

É para min unha hora representar hoxe na cidade irmá de Lugo ás sete cidades 

do Antigo Reino de Galicia e cumprir co voto solemne feito en 1669. As tradicións 

forman parte da nosa esencia como pobo e saber mantelas e cumprir con elas 

ao longo dos séculos non fai senón acrecentar os vínculos coas nosas raíces e 

cos nosos antergos.  

Esta Ofrenda simboliza a unión das sete cidades do Antigo Reino de Galicia ante 

a adversidade. Encarna un sentimento de comunidade e devoción á Eucaristía 

nun momento no que esta excelsa Catedral de Santa María que nos acolle 

atravesaba dificultades económicas. Sentimento de unión para a superación dos 

atrancos no camiño que hoxe en día debe ser invocado con renovada forza.  

Fago dende aquí un chamamento a todas as administracións públicas para que 

afrontemos unidas, independentemente das cores políticas, as circunstancias 

adversas vindeiras. A unión fai a forza, e ningunha cita política debe facer que 

esquezamos que o noso compromiso primeiro é coa cidadanía, especialmente 

nos momentos máis duros.  

A longa pandemia que tivemos que afrontar demostrounos que é necesario o 

traballo conxunto. Quero dende aquí trasladar o pésame a todos aqueles que 

perderon aos seus seres queridos; e tamén reivindicar, de forma especial, o labor 

dos traballadores e traballadoras da sanidade e dos corpos e forzas de 

seguridade. Sen a súa entrega, profesionalidade e dedicación, as consecuencias 

terían sido moito máis dramáticas.  

Abordar e tratar as secuelas económicas da pandemia continúa a ser unha das 

nosas principais preocupacións. As axudas recibidas a través dos fondos 
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europeos poden e deben ser un gran incentivo e apoio para avanzar na posta en 

marcha de medidas de reactivación que nos permitan afrontar o futuro con 

confianza. 

E a unha longa e virulenta pandemia, que acabou coa vida de tantos cidadáns e 

cidadás ao longo do planeta, súmase unha guerra cuxas consecuencias máis 

inmediatas xa estamos a sufrir. Vaia dende aquí o noso alento para quen a está 

vivindo en primeira liña e para todos e todas os que tiveron que deixar o seu 

fogar, a súa familia, nunha decisión dramática na procura da supervivencia.  

Non é posible saber hoxe cando vai rematar, nin como, nin o alcance das súas 

consecuencias, aínda que é previsible que, máis alá da propia duración do 

conflito armado, estas se prolonguen durante anos. Á terrible catástrofe humana 

que está provocando esta guerra, súmanse os efectos sobre a economía a nivel 

mundial, se ben cabe esperar unha certa estabilización das súas consecuencias 

neste aspecto nos vindeiros meses.  

Nestas circunstancias moitas familias estanse vendo en dificultades. Non 

podemos e non debemos deixar a ninguén atrás. Como servidores públicos, 

temos que redobrar esforzos para poder saír fortalecidos desta crise.  

E non só estamos a falar en termos económicos. A sociedade está a padecer  

outro tipo de secuelas. Máis difíciles de detectar, pero igualmente graves. As 

incertezas, as restricións, as perdas….sostidas durante tanto tempo están 

deixando unha fonda pegada psicolóxica. Debemos estar moi atentos e destinar 

os recursos necesarios para facerlle fronte.   

- 

Non podemos esquecernos doutros problemas que, se ben parece que pasaron 

a un segundo plano, teñen que seguir preocupándonos e ocupándonos.  

A violencia machista continúa a golpearnos. Esta lacra ten que ser erradicada de 

raíz e nese empeño temos que estar, sen ningún xénero de dúbida, as 

institucións e os seus gobernantes.  

Non podemos tolerar nin un asasinato máis e, como sociedade, non podemos 

mirar cara a outro lado. É imprescindible seguir avanzando, sen pasos atrás, na 

consecución dun mundo no que a igualdade entre homes e mulleres sexa real e 

efectiva. 

Acabar co desemprego segue sendo un obxectivo prioritario. Temos que 

potenciar aqueles sectores que supoñan un elemento diferencial, que nos fagan 

destacar e que nos leven pola senda do progreso económico. A innovación, a 

tecnoloxía, o emprendemento ou a dixitalización son instrumentos esenciais para 

acadar este obxectivo.  

Debemos seguir con paso firme cara unha unha sociedade máis xusta e 

tolerante. Tócanos aos que exercemos tarefas de goberno, xa sexa no campo 

municipal, autonómico ou no estatal, poñer en marcha as políticas necesarias 

para lograr o benestar xeral, empezando pola nosa xuventude. Unha sociedade 
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que non os prepare, que non os axude e que non lles facilite as oportunidades 

para unha vida plena e independente é unha sociedade sen futuro.  

A súa educación xogará un papel fundamental. E por iso debemos enfocar aí os 

nosos esforzos. Gustaríame destacar a función esencial que desempeñan na 

nosa vida os profesores e as profesoras, desde nosa máis tenra infancia ata a 

época universitaria. Unha profesión á que, desde logo, se chega por vocación, 

desempéñase con absoluta dedicación e ten unha influencia decisiva na 

conformación da nosa personalidade. E que moitas veces non se valora na súa 

xusta medida. Vaian estas verbas para agradecer os seus desvelos e os seus 

esforzos. 

Unha vez rematada a súa etapa estudantil, moitos mozas e mozos galegos 

víronse obrigados a labrarse un futuro lonxe do seu fogar por falta de 

oportunidades. A Galicia do século XXI ten que poder dar solucións a quen 

desexe vivir aquí. Unha terra moderna, integradora, con capacidade para facilitar 

a vida e colmar as necesidades dos seus habitantes.  

Non podemos esquecernos dos nosos maiores. Debemos telos presentes á hora 

de decidir as políticas públicas que queremos implementar. O esforzo e o traballo 

ao longo de toda a súa vida deben ser tidos en conta e con eles debemos ser 

xustos, xenerosos e, sobre todo, agradecidos. 

A loita contra o cambio climático e a perda da biodiversidade tamén esixen a 

nosa atención e acción. Debemos inculcarlle á nosa mocidade a importancia de 

preservar o planeta, o único que temos, pero todos debemos tomar conciencia 

da importancia dos pequenos xestos do día a día, porque os actos individuais 

son máis valiosos do que pensamos 

- 

Indubidablemente, a vida da cidadanía e, polo tanto, a actuación dos poderes 

públicos van estar condicionadas pola evolución da situación económica e, 

especificamente, polas consecuencias derivadas do conflito aberto no leste de 

Europa. Como dixen antes, resulta imposible prever cando e como rematará e 

que consecuencias se derivarán desta guerra. 

Evidentemente, esta situación vai afectarnos de forma significativa, pero de 

ningún xeito quere dicir que debamos renunciar aos obxectivos expostos.  

En definitiva, debemos seguir avanzando cara a unha sociedade máis tolerante 

e máis xusta, na que todo o mundo teña cabida. O esforzo individual e colectivo 

serán, sen dúbida, a base sobre a que poderán frutificar e sobre a que 

poderemos construír un país e unha sociedade mellor e máis próspera. Nesta 

tarefa afanarémonos especialmente. 

Que así sexa.  

 

 


