
 
GALIZA VAI TER UNHA NOVA LEI DE CAIXAS POR 

INICIATIVA DO BNG 
 
 
O BNG é quen está a levar a iniciativa sobre este asunto. 
Por dúas razóns: porque é a única forza política que ten mans libres e pode 
fixar autonomamente a súa estratexia e porque consecuentemente pode 
promover acordos de País a este respecto. 
É TAN ASÍ que o Parlamento de Galiza esta mesma mañá acaba de tomar 
en consideración a proposición de lei do BNG para r eformar a lei de 
caixas de Galiza . 
A toma en consideración produciuse por unanimidade , se ben o PsdeG-PSOE 
pretendía que o BNG retirase a súa iniciativa para subsumila nunha 
ponencia que se criaría ao efeito. 
O BNG valora positivamente o acordo por ir na dirección positiva, na de ir 
criando unha posición de País, non partidista, arredor do futuro das caixas 
de aforro. 
A proposición de lei pretende dotar de máis poder político a Galiza e de máis 
capacidade para intervir en sentido positivo na xestión das caixas de aforro. 
As caixas teñen que ser galegas (teren o centro de decisión en Galiza) e 
deben ter vinculación efectiva ao tecido produtivo do País, para o cal é 
fundamental garantir a participación do Goberno galego nos seus órgaos de 
xestión. 
Alén desta conquista parlamentar, cumpre lembrarmos que o BNG é o 
promotor dunha moción aprobada por unanimidade polo Parlamento Galego 
sobre esta mesma materia e súa foi a proposta (neste caso aceptada por 
Feijóo) de reunir os tres líderes políticos galegos para tentar de consensuar 
unha posición común. 
É a única forza política que pode fixar autonomamen te a súa estratexia 
porque das tres forzas políticas galegas é en reali dade a única que ten o seu 
centro de decisión en Galiza. 
As outras dúas están sempre pendentes e condicionadas polas estratexias 
que se marcan desde Génova e Ferraz . 
As estratexias centrais teñen dous claros obxectivos: a concentración das 
caixas (coa súa conseguinte deslocalización ou desarraigo dos seus 
territorios orixinarios) e a súa progresiva bancarización (isto é, a súa 
privatización, o seu control polo capital bancario). 
O único factor que está a entorpecer e dificultar a estratexia dos aparatos 
centrais de PSOE e PP é a acción política decidida do Bloque Nacionalista 
Galego . Grazas ao BNG, nengunha forza política ousa dicir agora que é 
indiferente que o centro de decisión das caixas estea en Galiza ou en 
Madrid. Grazas ao BNG, abriuse un debate social sobre a importancia de 
que exista un espazo galego financeiro propio. 



A posición de Feijóo é vacilante, porque non acaba de distanciarse das 
directrices que lle marcan Montoro, Rato e Rajoy. Tivo que ceder á 
pretensión do BNG de reunir os tres líderes políticos porque estaba a acusar 
a presión política do nacionalismo. 
Na cimeira política de mañá mércores (convocada na Área de Goberno do 
Parlamento Galego ás 12.00 horas), o portavoz nacional, Guillerme 
Vázquez, defenderá que no actual escenario o poder político galego debe 
asumir as súas  responsabilidades e en nengún caso pode agacharse nen tras 
os executivos das caixas de aforro nen tras o Banco de España. 
Se como di Feijóo a decisión inicial corresponde aos executivos e a final, ao 
Banco de España, que función cumpriría entón o presidente da Xunta? Está 
claro que nengunha. 
Feijóo non pode actuar como espectador. É protagonista e ten que asumir o 
seu rol de presidente. Xógase a súa credibilidade neste asunto . 
Ten competencias e debe exercelas xa. Debe apresentar un recurso de 
inconstitucionalidade contra o FROB (Fundo de Reordenación Ordenada 
Bancaria) e debe anunciar con clareza que vetará calquera operación que 
supoña desprazar de Galiza o centro de decisión das caixas. 
O BNG está ou pola fusión galega ou pola alianza galega. Calquera outra 
opción significaría a desaparición das caixas galegas e a perda de control 
por parte do noso País da metade do aforro dos galegos e das galegas. 


