
Un dos grandes obxectivos políticos 
para o presente mandato é facer do 
mercado municipal un espazo mo-
derno con capacidade para dinami-
zar o comercio do centro urbano e as 
propias feiras. As xestións feitas polo 
noso deputado nas Cortes, Francis-
co Jorquera, fixo posíbel que nos 
orzamentos xerais do estado figuren, 

nada menos que 1.800.000 euros, 
como aportación do Ministerio de Vi-
venda para o mercado carballés.

Conscientes da oportunidade que 
significa este diñeiro puxemos en 
marcha un concurso de ideas para 
a execución do proxecto das obras 
que contou coa participación de 11 
estudos de arquitectura. A reforma 
integral do mercado municipal vai 
permitir que o novo edificio ofreza 
unha imaxe de modernidade “acor-
de coa realidade do 
noso comercio” e 
vailles permitir aos 
praceiros realizar as 
súas actividades en 
mellores condicións.

Farase un novo re-
partimento do espa-

zo de venda de productos cun dese-
ño orientado a captar novos clientes 
de todas as idades e contarase cun 
edificio aberto á praza do concello 
que fará posíbel utilizar novos espa-
zos. Temos a certeza que esta solu-
ción é “extraordinaria para Carballo” 
porque vai atraer un fluxo constante 
de compradores e tamén beneficiará 
o resto do comercio.

Estas obras, obxectivo estratéxico, 
serán un impulso ao desenvolve-

mento do espazo 
comercial do centro 
urbano. Por iso, des-
de o BNG sempre 
apoiaremos iniciati-
vas encamiñadas a 
facer de Carballo un 
bon lugar para vivir.

A reforma do Mercado Municipal dinamizará 
o comercio e o centro urbano de Carballo
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Edita: BNG Carballo

       O BNG conseguiu no 
Congreso dos Deputados 
1.800.000 euros para a 
reforma do mercado
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         Desde o BNG 
sempre apoiaremos 
iniciativas encamiñadas a 
facer de Carballo un bon 
lugar para vivir
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Un dos grandes logros do goberno 
municipal carballés, que preside o 
nacionalista Evencio Ferrero, foi a 
ampliación do polígono de Bértoa co 
que se salda unha débeda histórica 
despois de trinta anos de construído 
o actual polígono privado.

O investimento para estes 738.900 
m² superou os 20 millóns de euros e 
completarase con outras dúas novas 
fases para totalizar os caseque dous 
millóns de metros cadrados. O polígo-
no de Bértoa reunirá, a partir de agora, 
todas as condicións para ser o núcleo 

dinamizador da economía da Costa da 
Morte, xa que está ao pé da autoes-
trada, conta con importante superficie 

industrial, localízase próximo ao porto 
exterior e contará en breve con sub-
estación eléctrica para facer posíbel o 
asentamento de industria pesada.

Un obxectivo de goberno que se mar-
caba o BNG e que a día de hoxe está 
conseguido.

Un grande polígono industrial para críar emprego
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Conseguir e xestionar 
recursos ten que ser 
obxectivo na práctica do 
bon goberno. O proxec-
to Fórum constituirá un 
conxunto que vai per-
mitir a xeración e busca 
de solucións reais para 
o fomento do emprego, 

a mellora competitiva e 
o desenvolvimento sus-
tentábel. 

Os edificios de Fórum 
Carballo están en fase 
de construción, proceso 
que finalizará a finais de 
2010. O Forum dará ca-

bida a infinidade de oportunidades de 
desenvolvemento. Estas instalacións 
están localizadas na Milagrosa contri-
buíndo tamén a mellorar o urbanismo 

do barrio. Cabe destacar también o 
espazo virtual do proxecto Fórum Car-
ballo, onde nacerá o primeiro Campus 
on-line da Costa da Morte e que facili-
tará o acceso á formación profesional 
a través de Internet.

A mellora do Campo da Feira: O Proxecto Forum

Vista aérea do polígono

         O polígono de 
Bértoa será o núcleo 
dinamizador da economía 
da Costa da Morte, un 
obxectivo do BNG que xa 
é unha realidade

Evencio Ferero e o Portavoz Nacional 
do BNG no Forum Carballo

         O Forum 
permitirá a xeración 
e busca de solucións  
reais para o fomento 
do emprego e o 
desenvolvimento 
sostíbel

         O Forum contará có 
primeiro campus on-line
da Costa da Morte e 
facilitará o acceso á 
formación profesional a 
través de internet
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A mellora urbana ten que ser unha 
preocupación constante, pensar 
sempre nas personas que eleximos 
Carballo para vivir. 
No presente man-
dato o goberno mu-
nicipal, presidido 
polo noso compa-
ñeiro Evencio Ferre-
ro, está a abordar 
unha verdadeira 
transformación do 
noso pobo. As ac-
tuacións en rúas 
como a Vila de Negreira, Deside-
rio Varela, Saúde, A Lagoa, Muíño 
ou Campo da Feira, pretenden facer 
de Carballo un bon lugar para vivir e 
que todos os carballeses vivan Car-
ballo.

A todas estas melloras urbanas 
pronto se sumarán as obras da 
travesía de Malpica e travesía de 
Sísamo co que se dará un novo 
impulso ás entradas a Carballo No 
pleno ordinario de setembro, por 
unanimidade dos grupos, comple-
touse o expediente municipal para 
que a Deputación Provincial inicie 
o procedemento de contratación da 
travesía de Sísamo. A Deputación 
provincial, titular desta estrada, asu-

me de xeito íntegro o importe dos 
traballos, que contan cun orzamen-
to previsto de 597.398,55 euros. O 

Concello cede os 
terreos necesa-
rios para realizar 
as obras, mentres 
que o organismo 
provincial asume 
a execución da ac-
tuación.

O proxecto de me-
llora da travesía de 

Sísamo conta con tres fases, polo 
que o Concello tamén solicita á De-
putación que inclúa 
as fases II e III no 
Plano de Travesías 
Provinciais 2008-
2011, para poder 
emprender as me-
lloras até o final 
da vía, e especial-
mente no treito que 
transcorre dende 
o punto 0,730 até 
a escola unitaria 
de Sísamo. Polo 
de agora, existe o 
compromiso do 
organismo provincial de emprender 
a segunda fase. O Concello tamén 

adquire á súa vez o compromiso de 
que, unha vez rematados os traba-
llos, a travesía de Sísamo pasaría a 
ser de titularidade municipal.

No anterior mandato fora plantexado 
en ocasións diversas a necesidade 
de acondicionamento por fases da 
vía entre Carballo-Sísamo que esta-
ba a ser demandada con insistencia 
por parte dos veciños afectados e 
que mesmo chegaron a celebrarse 
entrevistas da directiva da AA.VV 
desa parroquia con responsábeis 
da Deputación.

A transformación urbana que vivi-
mos en Carballo fai que, desde o 
goberno municipal, se prioricen as 
melloras en parques e prazas. Inau-
guramos recentemente a Praza dos 
Xulgados, está a piques de rematar-
se a obra da Praza Eduardo Pondal 
e as obras en Rego da Balsa deben 
rematar a finais de ano. Con estas 
prazas, ás que debemos engadir as 
melloras que se fixeron nos parques 
infantís en cascos urbanos e parro-
quias, Carballo estase a converter 
nun concello preocupado pola me-
llora dos espazos urbanos, sendo 
estes de grande calidade e gozados 
por toda a familia.

A seguridade via-
ria tamén é unha 
constante en toda 
acción de goberno. 
Por ese motivo saú-
damos con agrado 
as melloras que 
se están a realizar 
nas travesías da 
Brea e do Fondal 
de Bértoa porque 
servirán para dar-
lle un novo pulo a 
eses lugares e, sen 
dúbida, permitirán 

que os veciños disfruten e paseen 
polo entorno.

Camiñando por Carballo, a transformación urbana

Peonización de Desiderio Varela

         Estamos dotando 
a Carballo de espazos 
urbanos de gran 
calidade para ser 
gozados en familia

         Ás actuacións nas 
rúas urbanas hai que 
engadirlle as travesías 
de Sísamo, Bértoa e 
A Brea e actuacións 
como as do Rego da 
Balsa e a Praza dos 
Xulgados
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O pasado 18 de outubro Santiago de 
Compostela volveu ser, 
outra volta, escenario de 
reivindicacións. Esta vez 
foi a plataforma de aso-
ciacións ‘Queremos Ga-
lego’ (www.queremos-
galego.org) a encargada 
de convocar a todas as 
persoas e entidades in-
teresadas na protección 
da nosa lingua propia e 
preocupadas perante o 
ataque contra o galego que está a lan-
zar o PP desde a Xunta de Galiza.

O BNG está integrado na Plataforma 
desde a súa fundación en Compostela 
o pasado 14 de xullo. Por este moti-
vo, tanto a executiva nacional como 
a militancia das diferentes comarcas 
do País tomaron parte activa na ma-
nifestación que congregou a 100.000 
persoas, segundo a organización, 
nunha Praza da Quintana que quedou 
pequena por dúas veces para acoller a 
maré humana.

O voceiro nacional do BNG, Guillerme 

Vázquez, en declaracións previas á 
saída da manifestación, 
afirmou que o presiden-
te da Xunta “ten que oír 
a mensaxe que lle está 
mandando a sociedade 
galega, cambiar a súa 
política e cumprir o que 
estatutariamente debe 
cumprir: a defensa do 
idioma galego”.

Unha das principais re-
clamas que os integrantes de ‘Quere-
mos Galego’ lle fan a Alberto Núñez 
Feijóo é que deixe de dar pasos atrás 
no proceso de normalización do idio-
ma galego e faga cum-
prir os acordos parla-
mentarios aprobados 
por unanimidade en go-
bernos anteriores. Deste 
xeito, critícanse princi-
palmente a inminente 
derrogación do decreto 
do 50% do ensino en 
galego, a supresión das 
axudas á tradución de

libros para o noso idioma, a desapa-
rición das Galescolas (reconvertidas 
en irrisorias ‘Galiñas Azuis’) ou a con-
trarreforma da Lei da Función Pública, 
só para que o galego non sexa igual 
de necesario que o castelán para ac-
ceder a un posto de traballo na Admi-
nistración galega.

Desde a Comarca tamén apoiamos 
os actos da Plataforma nacional, e 
desde o pasado 8 de outubro, día da 
Presentación de ‘Queremos Galego’ 
Bergantiños- Costa da Morte, traba-
llamos para que un dos obxectivos 
desta iniciativa (a presentación dunha 
Iniciativa Lexislativa Popular) se mate-

rialice e poidamos deba-
ter sobre esta cuestión 
no noso Parlamento.

De todas e todos nós, do 
compromiso e do traba-
llo diario a prol da nosa 
lingua é do que depende 
o noso éxito colectivo. 
Porque a nosa historia 
facémola NÓS e porque 
QUEREMOS GALEGO!

Xornada histórica en defensa da nosa lingua: 
Queremos Galego!
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        Guillerme 
Vázquez pediulle 
a Feijóo que oia a 
mensaxe do pobo 
galego e defenda o 
idioma galego

        En só 
seis meses de 
desgoberno do PP, 
o galego sufriu 
o maior ataque 
da historia da 
democracia
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Seguimos dando pro-
ba do noso compromi-
so co ensino público, 
dende as responsabi-
lidades que temos no 
goberno local, o BNG 
desenvolveu medidas 

para poñer en valor a 
educación aumentando 
os seus recursos globais. 
Destinamos a reparación 
e conservación dos cen-
tros educativos un total 
de 71.400 euros e uns 
investimentos que ascen-
den a 110.000 euros. O 
Concello responsabilíza-
se, priorizando a mellora 
dos centros e servindo 
de interlocutor das nece-
sidades educativas como a demanda 

dun novo centro, unha 
maior oferta educati-
va, máis recursos per-
soais,…

Impulsamos tamén 
iñas de axuda ás fa-

milias através das bolsas 
de estudos e transporte 
cunha cuantía de 20.875 
euros, e colaboración a 
través de Preescolar na 
casa como actividade 
formativa dirixida ás fa-
milias para que colaboren 
de forma activa na edu-
cación dos seus fillos, 
escola de pais, Aprender 
para educar e Educación 

de Adultos. Ampliamos a oferta edu-
cativa formando parte do Programa 
de apertura de centros educativos pú-
blicos fóra do horario lectivo cun in-
vestimento total de 27.008,90 euros. 
Unha Escola Oficial de Idiomas que 
oferta: Inglés, Francés e Alemán e o 
Conservatorio Profesional de Música.

Recentemente vén de iniciarse a exe-
cución definitiva de obra dos colecto-
res xerais e da Estación Depuradora 
de Augas Residuais (EDAR) de Arda-
ña. O orzamento da obra chegaba até 
os 2.391.534,17 euros e cun prazo de 
execución das obras de 25 meses.

Está previsto que a nova Estación De-
puradora de Augas Residuais (EDAR) 

dea servizo ás parroquias de Rus e 
Ardaña en Carballo, e á de Erbecedo, 
en Coristanco.

Os traballos principiaron na Agra de 
Noví, nas proximidades do río Gran-
de. Os novos colectores recollerán as 
augas fecais para envialas á nova de-
puradora, o que permitirá que os veci-
ños e veciñas desta zona conten con 

servizo de saneamento. A rede con-
tará con dúas estacións de bombeo 
e a EDAR terá unha capacidade para 
tratar os verquidos dunha poboación 
de até 4.000 persoas, o que servirá 
para cubrir tamén as necesidades que 
xurdan no futuro.

Neste momento que xa se remataron 
as obras de saneamento integral en 
Razo con máis de 1.500.000 euros 
e adxudicadas tamén as obras de sa-
neamento integral e abastecemento 
de auga en Baldaio, o Goberno local 
de Carballo ten en marcha proxectos 
que superan os trece millóns de euros 
para dotar a todas as parroquias do 
municipio, tanto da costa coma do 
interior, do servizo de saneamento e 
abastecemento de augas.

Con este altísimo investimento con-
verteremos este mandato no comezo 
da solución definitiva a unha demanda 
que precisaba de forte compromiso 
por parte do goberno municipal.

Priorizando o saneamento integral

        Comprometidos  
co ensino público e 
de calidade

        Priorizamos 
a mellora 
dos centros e 
ampliando a 
oferta educativa 
e a apertura dos 
centros

Por un ensino público de calidade

O Concelleiro de Obras e Mantemento co Portavoz Nacional e o Alcalde de Carballo

Concelleira de Ensino
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No presente mandato estamos a 
transformar as instalacións depor-
tivas municipais, cun investimento 
total de tres millóns de euros.

As melloras nas Eiroas con novos 
vestiarios, iluminación e céspede 
artificial nos dous campos de fútbol 
fai que se converta nunha instalación 
modélica para a práctica do balompé.

A posta en marcha do Circuíto Munici-

pal de Carballo como 
unha instalación poli-
valente para diferen-
tes especialidades, no 
que xa se celebraron 
probas puntuábeis 
para os campionatos 
galegos de autocrós, 
quadcross e moto-
cross e para o cam-

pionato de España de autocrós fixo 
que Carballo pasara a ser concello 
de referencia para os moitos afeccio-
nados ao motor que valoran o noso 
circuíto como dos mellores posíbeis. 
Estase a executar tamén a obra de 
reforma e ampliación da Piscina Vila 
de Noia, adaptándoa ás demandas ac-
tuais da sociedade e a darlle un mellor 
rendemento enerxético. Así a antiga 
piscina converterase nun moderno 
SPA con sauna de vapor, chorros, pis-
cina de chapoteo, piscina grande…

No Complexo Deportivo Carballo Ca-
lero apostouse polas 
enerxías renovábeis. 
Tamén neste com-
plexo se substituíu 
o pavimento do pa-
villón e púxose en 
funcionamento unha 
sala de fitness para 
ampliar a oferta de-
portiva.

Transformando as instalacións deportivas

        No presente 
mandato estamos 
a transformar as 
instalacións cun 
investimento de 3 
millóns de euros

Vista aérea das instalacións do Campo das Eiroas

Na actualidade contamos cunha es-
cola unitaria maioritariamente des-
afectada para uso educativo atopán-
dose nun dos locais ocupado coma 
aula de primaira e dous en uso pola 
asociación cultural San Campio. Por 
necesidades de escolarización neste 
curso 2009-10 foi preciso ocupar un 

dos locais que estaba usando a aso-
ciación cultural, co conseguinte per-
xuizo para as actividades por falta de 
espazos dispoñíbeis. As necesidades 
dotacionais tanto educativas coma de 
actividades culturais na parroquia de 
Cances non podían ser resoltas neste 
único inmoble, nin a día de hoxe nin 
nos anos vindeiros.

Entendemos preciso dotar a parro-
quia de Cances dun 
novo centro social que 
conta cun investimento 
de 321.177,89 euros no 
que pronto comezarán as 
obras para que neste ano 
se lle poida dar resposta 
ás necesidades dos veci-
ños, fomentando a con-
solidación de poboación 
en torno a un dos núcleos 
rurais de máis entidade e 

activos do Concello de Carballo.

Quixemos que o centro de Imende 
contase con todas as dotacións para 
facer un espazo de convivencia para 
todos os veciños.Con todas as in-
novacións no proxecto dispoñemos 
dunha instalación que fará posíbel 
que os veciños poidan gozar dun 
novo espazo que formará parte da 
rede de locais sociais que o goberno 

municipal está a poñer 
en marcha e que se su-
mará aos novos edifi-
cios de Berdillo, Sofán, 
Oza e moi pronto tamén 
Cances. Cinco novos 
centro sociais neste 
mandato o que demos-
tra o forte compromiso 
do goberno municipal 
coas nosas parroquias.

Tecendo rede cultural: centros sociais de Cances e Imende

Concelleira de Cultura         Con Cances 
e Imende serán 
cinco os novos 
centros sociais 
os impulsados 
no presente 
mandado
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A Asamblea Local do BNG de 
Carballo vén de nomear a Mila-
gros Lantes nova Responsábel 
Local da organización na locali-
dade. Falamos con ela dos novos 
reptos e obxectivos  que se plan-
texa para os vindeiros anos
Por que cres que o BNG pensou 
en ti para esta nova responsa-
bilidade?
En principio e fundamentalmen-
te porque teño experiencia en 
distintos ámbitos, tamén porque 

formo parte do Consello Nacional e iso axuda a que a visión da política 
non sexa só en termos locais, senón tamén en termos de País.
Como asumiches este cargo?
Con ilusión e agardando que o traballo que xunto co Consello Local te-
mos por diante sexa fructífero.
Cales son os obxectivos máis inmediatos?
Nin que decir ten, que temos preto unhas eleccións municipais; polo tan-
to, o traballo ten que ir encamiñado a que sigamos sendo a organización 
política máis votada e seguir así mantendo a alcaldía de Carballo.
Imos traballar para que toda a poboación estea informada de cal é o 
traballo do BNG a nivel nacional e a nivel local, que é moito e bon, dende 
que Evencio Ferrero e o BNG formamos parte do goberno municipal o 
impulso dado a Carballo foi grande, tanto en infraestruturas, como en 
benestar (cultura, ocio, servizos sociais, deporte…) estase a facer un 
grande esforzo por humanizar Carballo, é importante que os viciños e 
viciñas de Carballo coñezan o traballo feito, por iso tentaremos que este 
boletín teña unha continuidade trimestral.

Milagros Lantes elixida nova 
Responsábel Local do BNG de 
Carballo

A posta en marcha deste servizo de comida 
a domicilio, que facilita e garante unha ali-
mentación equilibrada e de calidade ás per-
soas maiores, dependentes e/ou en risco de 
exclusión social, ten como obxetivo mellorar 
o nivel de benestar e de calidade de vida de 
moitas persoas maiores e/ou dependentes, e 
tamén das súas familias, sen necesidade de 
afastalas do seu contorno comunitario.

A implantación de ‘Xantar na casa’ repercute 
eficazmente nunha dobre dirección. Por un 
lado, mellora de xeito substancial a alimenta-
ción e o coidado personalizado das persoas 
maiores e con problemas de dependencia, 
mentres que polo outro, ten consecuencias so-
bre a conciliación da vida familiar e laboral xa 
que facilita un respiro ás persoas que as coi-
dan habitualmente, na súa maioría mulleres.

“Xantar na Casa”, 
un novo programa 
de atención ás 
persoas dependente

        Garante unha alimentación de 
calidade e nutritiva e os casos son 
analizados de xeito individualizado 
por profesionais

O BNG reuniuse coas ANPAS para falar da 
gratuídade dos libros de texto
A Voceira Parlamentar do BNG en materia de educa-
ción, Carme Adán, visitou Carballo para manter un en-
contro coas ANPAS e trasladarlles a preocupación do 
BNG pola nova política educativa do Partido Popular.

A deputada nacionalista criticou con dureza a agresión 
ao ensino público que está a perpetrar o Partido Popular. 
Para Carme Adán, a supresión da gratuídade dos libros 
de texto é unha boa mostra do nulo interés que ten PP 
polo ensino público, ademáis de non estar xustificada.

Na reunión, Carme Adán tamén fixo énfase en temas coma 

os dos comedores escolares, a educación infantil de 0 a 
3 anos, o transporte escolar, e as escolas de idiomas. 
Tamén se referiu ao apoio e subvencións aos colexios pri-
vados nos que se segregan nenos e nenas, o que definiu 
como unha involución maiúscula no sistema educativo.

Outro dos puntos que repasou Adán foi o do modelo das 
“dúas velocidades” que quere impor o Partido Popular, 
separando os nenos e nenas que teñen atrancos na apren-
dizaxe e obrigándoos a entrar nunha especie de “aulas 
para torpes”, o que representa unha auténtica aberración.



Como contactar co BNG de Carballo:
R/ Horreo 14-16, 3º Esq. 15100 Carballo
Tlf. 981.704.063/Fax. 981.704.002
www.bng-galiza.org/bergantinhos
bergantinos@bng-galiza.org

Im
preso en papel reciclado

O BNG presenta unha lei de caixas para que o 
aforro galego se invista na economía do país
O BNG tomou a iniciativa e rexistou no Parlamento galego a 
primeira Lei de Caixas desta lexislatura. Trátase dun proxecto 
de lei que ten como vectores principais o reforzo do veto do 
Goberno galego sobre calquer proceso de fusión -para evitar 
que as caixas galegas sexan absorbidas por entidades forá-
neas- e a participación directa da Xunta de Galiza na xestión 
destas corporacións financeiras. O BNG propón que o 20 
por cento dos membros das asembleas xerais das caixas 
sexan nomeados directamente polo Goberno galego.
O proxecto de lei foi apresentado en rolda de imprensa na 
Sede Nacional polo portavoz nacional do BNG, Guillerme 
Vázquez, e polo portavoz de Economía no Parlamento de 
Galiza, Fernando Blanco.
Na súa intervención perante os xornalistas, Guillerme Váz-
quez enfatizou que “o BNG toma a iniciativa nun momento 
económico complicado, diante da vontade clara dos po-
deres centrais de recentralizar as competencias sobre as 
caixas de aforro quitándollas ás CCAA”.
“Queremos que o Goberno galego participe directamente 
na xestión das caixas para garantir que o aforro galego se 
invista na economía produtiva do País”, salientou Guillerme 
Vázquez.
O líder nacionalista especificou que o propósito que anima 
o BNG a apresentar esta lei  é “impulsar a transparencia e 
democratización dos órgaos de goberno, afortalar o vínculo 
co tecido produtivo galego e blindar a capacidade da Xunta 

para garantir que as sedes sociais das caixas galegas es-
tean no país fronte aos intentos de deslocalizalas”.

Participación pública, comités de retribucións e 
investimentos
Tal e como explicou de xeito claro o portavoz de Economía 
do BNG, Fernando Blanco, “a proposta do BNG define que 
modelo queremos cara ao futuro porque a autorregulación 
non funcionou”.
Os pontos básicos do modelo do BNG para as caixas gale-
gas sintetízanse así:
• PARTICIPACIÓN PÚBLICA. A Administración galega esta-

rá representada cun 20 por cento dos conselleiros/as na 
Asemblea Xeral.

• CRIAZÓN DUN COMITÉ DE RETRIBUCIÓNS. Para garantir 
a transparencia. Estará composto por tres persoas, unha 
delas necesariamente un representante da Xunta de Ga-
liza con competencias en 
política financeira.

• CRIAZÓN DUN COMITÉ 
DE INVESTIMENTOS. For-
mado por tres persoas, 
tamén unha delas en re-
presentación da Xunta. 
Trátase de dotar o Gober-
no galego dun instrumen-
to para impulsar as súas 
políticas de dinamización 
económica.

• ELECCIÓN DOS ÓRGAOS DE DIRECCIÓN. Impulsaranse 
cambios para a democratización das caixas, nomeada-
mente no que ten a ver co nomeamento dos represen-
tantes dos impositores. A elección destes, unha vez se 
comproben que cumpran determinados requisitos -saldo 
medio anual determinado- será por sorteo directo.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL SOBRE FUSIÓNS. O BNG tense 
manifestado en diversas ocasións sobre a importancia de 
promover a fusión das caixas galegas e evitar que sexan ab-
sorbidas por caixas de outros territorios e, deste xeito, a pro-
posición de lei nacionalista recolle nunha disposición adicio-
nal que “o goberno impulsará calquer fusión entre as caixas 
de aforro galegas se as circunstancias así o demandan”.

O nacionalismo reforza o veto da Xunta para que as caixas 
galegas non sexan absorbidas por nengunha entidade foránea

       O BNG propón 
que o goberno galego 
elixa o 20 por cento 
dos membros das 
asembleas xerais 
das caixas

 Guillerme Vázquez 
e Fernando Blanco, 
durante a rolda de 
imprensa en que 

apresentaron a Lei 
de Caixas


