
 

Díaz reivindica o "diálogo 
entre diferentes" fronte á 
"política fake" para 
alcanzar "obxectivos 
compartidos" 
A vicepresidenta rexeita "alarmismos" coas pensións e 

chama a un "contrato intergeneracional" entre maiores e 

novos, que piden "estabilidade" 

Por Europa Press / Redacción | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 25/10/2021 | Actualizada 
ás 14:08 

A vicepresidenta segunda do Goberno e ministra de Traballo e 

Economía Social, reivindicou este luns o "diálogo entre diferentes" 

para alcanzar "obxectivos compartidos" e que a sociedade avance, 

fronte ao que denominou "a política 'fake' que degrada" a 

democracia. Por iso, proclamou que un "bo Goberno" debe estar 

asentado o tres alicerces: "Diálogo, ciencia e cooperación". 

 

Así o aseverou Díaz durante o seu discurso durante a inauguración 

este luns do foro 'Diálogo para o futuro do envellecemento' no Centro 

Obra Social Abanca de Santiago de Compostela. Trátase dun evento 

no que colaboran diferentes institucións, entre elas o Goberno de 

España, o Concello e o Parlamento Europeo. 

 

No acto inicial, ademais da vicepresidenta segunda, participaron o 

presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o alcalde de Santiago, 



Xosé Sánchez Bugallo; o presidente de Afundación, Miguel Anxo 

Escotet; e o conselleiro principal da Dirección Xeral de Agricultura e 

Medio Rural da Comisión Europea, Diego Canga. 

 

Na súa intervención, Yolanda Díaz enxalzou o diálogo como 

produtor de "mellores ideas e máis útiles", para o que é "clave" o 

coñecemento científico: "O bo Goberno necesita fundar as súas 

decisións nas evidencias, na ciencia". E é que, ao seu xuízo, equiparar 

o engano e as mentiras coa verdade significa "crebar as regras 

básicas do debate democrático" e abocarse" á crispación", onde "só 

importa aniquilar ao adversario". 

 

Ademais, recalcou a importancia de limar as "lexítimas diferenzas 

políticas" cunha "obrigada lealdade institucional", un diálogo que 

reivindicou como a súa insignia á hora de tratar tanto cos axentes 

sociais como coas comunidades autónomas e a Unión Europea. 

 

O ENVELLECEMENTO: "BENDICIÓN" E "DESAFÍO" 

 

Deste xeito enxalzou a tamén ministra de Traballo e Economía Social 

este evento no que, ao longo de dúas xornadas, daranse cita na 

capital galega representantes institucionais, expertos e académicos 

para debater sobre envellecemento desde a perspectiva das pensións, 

o emprego e a lonxevidade activa. 

 

Respecto diso, Díaz apuntou que, para o ano 2050, "unha de cada 

tres persoas" en España terá máis de 65 anos, un fenómeno que 

ocorre en "todas as sociedades avanzadas" e que en Galicia, 

precisamente, é "unha realidade imperiosa". Por isto mesmo, dixo que 

o envellecemento é "unha bendición", pero tamén "un desafío".s" e de 

"o público". 
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