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O Bloque Nacionalista Galego é a
formación política que obxectivamente
durante todos estes meses levou, e
leva, a iniciativa no debate sobre as
caixas.
Xa á altura do 6 de Xullo de 2009, o
portavoz do BNG no Congreso alertaba
sobre que o FROB abría a billa para a
absorción das entidades galegas.
Menos de dous meses despois (4 de
Agosto de 2009), Francisco Jorquera
volta a saír á palestra para facer pública
a aposta do BNG por unha grande caixa
galega.
A partir de ese momento, o BNG co-
mezou un intenso traballo político de
presión sobre o Goberno galego,
sumido en contradicións e claramente
condicionado por Madrid. Feijóo demo-
rou catro meses en posicionarse publi-
camente en prol da fusión. A partir de
ese momento, e até agora, o PP come-
zou a ir sempre a reboque das iniciati-
vas do BNG.
FITOS CO CARIMBO NACIONALISTA
Os principais fitos destes meses teñen
todos o carimbo do BNG: a denuncia
do FROB desde o momento da súa
propia votación no Congreso, o rexistro
da única proposición de lei no Parla-
mento Galego para a reforma da Lei

de Caixas, a carta a Feijóo para que
convocase unha cimeira cos tres
líderes, as dúas cimeiras consecutivas,
a aprobación dunha moción no Parla-
mento demandando que o centro de
decisión das financeiras ficase en
Galiza, a petición de que a lei de caixas
se tramitase por vía de urxencia, a
propia aprobación da lei de caixas...
Hai máis: a proposta de elaboración
dun Manifesto en defensa do sistema
financeiro galego, a súa sinatura na
compaña da inmensa maioría das
forzas políticas e sociais, a cimeira na
Moncloa con Zapatero para deman-
darlle a retirada do recurso de inconsti-
tucionalidade, perguntas de Jorquera
e Aymerich no Pleno a Zapatero e
Feijóo, a misiva de Guillerme ao pre-
sidente da Xunta para que dese por
concluídas as negociacións con Madrid,
comparecese no Parlamento Galego,
pedise unha entrevista co presidente
do Goberno español e recorrese o FROB
ante o Constitucional. A isto hai que
engadirlle o histórico logro parlamentar
de ver a un Congreso dos Deputados
pedir ao Goberno, a instancias do BNG,
a retirada do recurso de inconstitucio-
nalidade.
Esta é a cronoloxía dunha historia cuxo

Caixas: o BNG sempre
O BNG posicionouse a favor da fusión en agosto de 2009, catro meses antes de

A Executiva Nacional compareceu en pleno para denunciar o ataque do Estado ao autogoberno galego

final aínda está por escribir:
6-7-09. O portavoz do BNG no
Congreso, Francisco Jorquera, advirte
que o decreto que institúe o Fundo de
Reordenación Estruturada Bancaria
(FROB) abre a porta á absorción das
caixas galegas por entidades foráneas.
8-7-09. O BNG vota no Pleno do Con-
greso contra a convalidación do decreto
do FROB, que é aprobada cos votos de
PP e PSOE. O BNG xustifica o seu voto
porque o decreto viola as competencias
autonómicas e enceta un proceso
dirixido á desterritorialización, bancari-
zación e privatización das caixas de
aforro.
4-8-09. Francisco Jorquera fai pública
a aposta do BNG pola fusión das caixas
de aforro, como única forma de garantir
a non expatriación do aforro galego. A
Web titula ese día: “O BNG advoga por
unha gran caixa galega e empraza a
Feijóo a que defenda os intereses de
Galiza no lugar dos do seu partido”.
4-9-09. Guillerme Vázquez anuncia a
intención do BNG de ir a unha nova Lei
de Caixas para democratizalas e reforzar
o veto da Xunta sobre as fusións con
entidades foráneas.
24-9-09. O BNG rexistra a Proposición
de Lei de modificación da Lei de Caixas,
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a única que se apresenta no que vai
de lexislatura.
22-10-09. Guillerme Vázquez pide a
Feijóo que sobre as caixas non continúe
a expensas do que se resolva en ámbi-
tos de decisión non galegos.
24-10-09. O portavoz nacional critica
o PP por pedir que non se politicen as
caixas mentres se pelexan pola Presi-
dencia de Caja Madrid.
31-10-09. Guillerme Vázquez propón
un acordo entre as forzas políticas
galegas para manter a galeguidade das
caixas e cambiar a lei que as regula.
3-11-09. “Fusións vainas haber, o que
hai que evitar é que se traduzan na
absorción das caixas galegas por
entidades foráneas”, afirma Guillerme
e ao tempo pide a Feijóo que se defina
dunha vez e que recorra o FROB ante
o Constitucional.
6-11-09. Encontro do portavoz nacio-
nal do BNG co secretario xeral da CIG,
Suso Seixo. Hai concordancia en que
a Lei de Caixas é clave para galeguizar
o sistema financeiro.
10-11-09. O Parlamento Galego aproba
unha moción do BNG que defende a)
o mantimento dos centros de decisión
das caixas en Galiza e b) a necesidade
de reformar a Lei de Caixas cun novo
texto que garanta a posta destas
entidades ao servizo da economía pro-
dutiva do País.
11-11-09. Guillerme Vázquez urxe a
Feijóo a que tome unha decisión xa
sobre as caixas após o Parlamento ter
votado a moción do BNG.
16-11-09. Guillerme Vázquez dirixe

unha misiva a Feijóo en que lle demanda
que convoque unha cimeira dos tres
líderes políticos galegos para consen-
suar unha decisión de País sobre as
caixas.
20-11-09. “Nen Rajoy nen Blanco nen
Miguel Ángel Fernández Ordóñez son
os que teñen que decidir o futuro das

que o fixera o presidente da Xunta

caixas galegas”, afirma Guillerme.
22-11-09. O BNG apresenta unha
moción para os concellos se pronun-
ciaren en favor da galeguidade das
caixas.
23-11-09. Guillerme Vázquez pide a
Feijóo que actúe como presidente e
non se agache tras os executivos do
Banco de España e das caixas.
24-11-09. O Pleno do Parlamento Gale-
go acorda por unanimidade a toma en
consideración da Lei de Caixas do BNG.
25-11-09. Feijóo accede á demanda
do BNG e convoca os tres líderes
galegos. A primeira reunión celébrase
este día no Parlamento galego. “Só
apoiaremos unha fusión ou unha
alianza galega”, explicita Guillerme
Vázquez.
26-11-09. O BNG logra que as demais
forzas políticas se sumen á petición de
que a Lei de Caixas se tramite no Parla-
mento pola vía de urxencia.
2-12-09. Nova cimeira dos tres líderes.

Caixas debe blindar a “galeguidade
presente e futura” destas entidades.
4-12-09. Unha delegación da Executiva
Nacional do BNG asiste a unha
manifestación de delegados sindicais
da CIG en demanda de caixas galegas
ao servizo da economía do País.
12-12-09. O BNG propón que o Parla-
mento Galego elixa os representantes
da Administración galega nas caixas e
blindar a capacidade de veto da Xunta
sobre os SIPs ou fusións frías.
20-12-09. Entrevista en Ser-Galiza.
Guillerme Vázquez convida o PSdeG a
se sumar a unha posición de país sobre
as caixas.
29-12-09. O Parlamento Galego aproba
a Lei de Caixas impulsada polo BNG cos
votos favorábeis da formación naciona-
lista e do PP. O PSOE vota en contra.
25-1-10. Consello Nacional do BNG. Na
rolda de imprensa, Guillerme afirma que
un recurso de Madrid contra a Lei de
Caixas confirmaría que o obxectivo do

Feijóo anuncia por fin o seu apoio á
fusión, catro meses despois de que o
fixera o BNG, catro meses en que a
formación nacionalista presionou
politicamente ao presidente do Goberno
galego para que optase por esta saída.
2-12-09. Jorquera, no Pleno do Con-
greso, acusa a Zapatero de apoiar á
cúpula española do PP para que
Cajamadrid lance unha OPA sobre as
caixas galegas.
3-12-09. O portavoz nacional afirma
que a fusión galega é o antídoto contra
a privatización e enfatiza que a Lei de

por diante

Fernando Blanco defendeu no Pleno do Parlamento a Lei de Caixas impulsada polo BNG

A cimeira dos tres líderes galegos foi unha das
múltiples propostas feitas polo BNG
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Estado español é levar o aforro galego
fóra do noso País.
30-1-10. Guillerme anuncia que o BNG
vai convocar os axentes políticos e so-
ciais galegos ante o asalto do poder
central ao aforro galego.
2-2-10. O portavoz nacional anuncia
que o BNG promoverá un Manifesto
en defensa do sistema financeiro
galego.
5-2-10. Asínase o Manifesto Galiza ten
dereito promovido polo BNG nun acto
que se celebra no Parlamento Galego.
Canda o BNG asínano tamén PP, CIG,
UXT, CCOO e a Confederación de
Empresarios de Galiza. Só fica fóra o
PSOE.
6-2-10. Reunión extraordinaria da
Executiva Nacional do BNG para avaliar
a situación criada polo Estado ao
interpor un recurso de inconstitucio-
nalidade contra a Lei de Caixas. O
portavoz nacional fala de ataque á
dignidade e ao autogoberno de Galiza.
8-2-10. Cimeira na Moncloa entre
Zapatero e Guillerme. O portavoz nacio-
nal pide ao xefe do Executivo que retire
o recurso.
9-2-10. Pergunta no Pleno do Senado
de Xosé Manuel Pérez Bouza a Elena
Salgado, vicepresidenta e ministra de
Economía. “O que propón o Goberno
central é que Galiza claudique e renun-

cie a ter unha grande caixa”, afirma o
senador nacionalista.
9-2-10. O Parlamento galego elixe os
representantes nas caixas nun acto de
democracia e defensa do noso auto-
goberno.
10-2-10. Pergunta no Pleno de Carlos
Aymerich a Núñez Feijóo. O portavoz
nacionalista pide ao presidente da Xunta
que recorra xa o FROB ante o Constitu-
cional e alerta de que o Estado español
quer impedir que Galiza manteña o seu
poder financeiro.
12-2-10. Santiago acolle o primeiro
dos encontros sectoriais celebrados
polo BNG nas cidades galegas para
recabar apoios ao Manifesto Galiza ten
Dereito.
17-2-10. Pergunta no Pleno de Jorque-
ra a Zapatero. “A resposta do presidente
do Goberno español demostra que o

O BNG quere unha caixa que non sexa nin do norte nin do sur, senon do conxunto do País

Goberno estatal está en contra da fusión
das caixas galegas”, afirmou, o
portavoz nacionalista.
26-2-10. O BNG solicita as compare-
cencias nos respectivos parlamentos
dos conselleiros de Facenda e Presi-
dencia e da vicepresidenta e ministra
de Economía para informaren do curso
das negociacións sobre o recurso de
inconstitucionalidade.

30-3-10. O BNG saúda o anuncio de
conversas entre as caixas para abrir o
proceso da súa eventual fusión e insta
á Xunta de Galiza a tutelar o proceso. A
formación nacionalista reitera a súa
aposta por unha fusión paritaria e
equilibrada, para conseguir unha caixa
que non sexa nen do Norte nen do Sur,
senón do conxunto do País.

1-3-10. Aymerich insta a Feijóo a que
compareza no Parlamento Galego e
negocie desde unha posición de forza.
4-3-10. “En Madrid PP e PSOE queren
o mesmo: deixar a Galiza sen caixas”,
di Jorquera no Pleno do Congreso.
4-3-10. O portavoz nacional envía unha
carta ao presidente da Xunta para o
instar a que dea por concluídas as
negociacións co Goberno central sobre
o recurso, a que compareza no Parla-
mento Galego, leve o FROB ao Tribunal
Constitucional e demande unha entre-
vista co presidente do Goberno español,
non para negociar nada, senón para exi-
xirlle a retirada do recurso.
23-3-10. A instancias do BNG através
dunha moción parlamentar, o Congreso
empraza ao Goberno a que retire o recur-
so de inconstitucionalidade contra a Lei
de Caixas.

Unha historia aínda sen epílogo

Jorquera conseguiu que o Congreso instase ao
Goberno a retirar o recurso contra a Lei de Caixas

Carlos Aymerich dirixiuse varias veces en Pleno a Feijóo para poñerlle deberes sobre as caixas
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O Consello Nacional do BNG aprobou
na súa reunión plenaria do pasado 13
de Marzo, e por amplísima maioría,
o informe da Executiva Nacional, o
documento que contén as propostas
nacionalistas ante a crise económica
e o regulamento e calendario para as
eleccións municipais de Maio de
2011.
O Informe da Executiva Nacional e as
propostas do BNG ante a crise reci-
biron 89 votos a favor e 11 absten-
cións, mentres que o regulamento e
calendario para as municipais 2011
obtiveron 83 votos a favor (83,8 por
cento), 12 en contra (12,1) e 4 absten-
cións (4 por cento).
As cabezas e o tramo inicial das
listaxes das sete cidades deberán
estar aprobadas antes do 25 de Xullo,

O Consello aproba por amplísima maioría
o regulamento e calendario para as municipais

Debate da Nación: o BNG consolídase
como alternativa

O debate do Estado da Nación (cele-
brado os días 16 e 17 de Marzo) puxo
de relevo que a verdadeira alternativa
ao desgoberno Feijóo é a que lidera
o Bloque Nacionalista Galego.
Unha alternativa con ideas e con
iniciativas. O BNG apresentou un total

de 325 propostas de resolución, das
cais foron aprobadas 33. A oposición
que practica a formación nacionalista
é contundente, mais tamén é propo-
sitiva. Cada crítica acompáñase
sempre dunha proposta alternativa.

No debate, o portavoz do grupo
parlamentar do BNG, Carlos Aymerich,
conseguiu demostrar ao longo das
súas distintas intervencións que Feijóo
“non é o presidente que o País preci-
sa”. “Vostede minte e o seu único lo-
gro foi dividir a sociedade”, espetoulle
, en clara alusión á política de ataque
á lingua galega perpetrada desde San
Caetano.

Aymerich reprochou a Feijóo a súa
tendencia a falsar a realidade -”vostede
mentiu sobre as listaxes de espera na
Sanidade”- e acusouno de aproveitar
a coartada da crise para ir cara á priva-
tización dos servizos públicos.

En 2010 non haberá nova Asemblea Nacional

mentres que para o resto de candi-
daturas se habilita de prazo até o 31
de Decembro.
O Consello Nacional tamén aprobou
(87,9 por cento a favor, 12,1 por cento
abstencións) o plano de traballo das
comisións que del dependen e
nomeou a Vitoriano Oxea como novo
responsábel da Comisión de Emigra-
ción, substituíndo a Iago Tabarés, e
a Xoán Carlos Bascuas ao frente da
de Estratexia, en substitución de Xosé
Manuel Beiras.

Asemade, o Consello Nacional subme-
teu a consideración a proposta formu-
lada por varios dos seus membros a
prol de que este ano 2010 se celebrase
unha nova Asemblea Nacional
ordinaria.

Un aspecto do Consello Nacional reunido en sesión plenaria

Galiza ten agora 33.000 parados máis
dos que había durante o bipartito, de-
nunciou Aymerich. “A este paso, imos
chegar a final da lexislatura con 120
plans distintos, 30 por ano, contra o
desemprego. 120 plans distintos, pero
120.000 parados máis”, censurou.

Logros parlamentares

Entre as 33 propostas de resolución
do BNG que foron aprobadas polo
Parlamento cumpre sobrancear as
relativas á negociación co Estado da
transferencia da xestión dos aero-
portos, a reclamación diante de Madrid
dun novo sistema de financiamento
local, ben como as xestións para
conseguir que se aplique un IVE do 4
por cento ás vivendas protexidas, no
canto do 7 por cento actual, ou que se
incrementen os medios humanos e
materiais na loita contra a fraude fiscal.

Esta proposta obtivo 12 votos a favor,
56 votos en contra e 31 abstencións,
polo que foi rexeitada e, consecuen-
temente, en 2010 non haberá nova
Asemblea Nacional.

Carlos Aymerich, durante a súa intervención no Pleno do Parlamento



A decisión do Goberno central de recorrer
a Lei de Caixas galega, impulsada polo
BNG, foi un dos argumentos do encontro
Guillerme-ZP.
“Dixémoslle con clareza que para nós o
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Durante case dúas horas se prolon-
gou a primeira cimeira entre o
máximo dirixente do PSOE e presi-
dente do Goberno central e o líder
do BNG. Aconteceu o 8 de Febreiro
no Pazo da Moncloa. Foi un encon-
tro “cordial” e “distendido”, en
palabras de Guillerme Vázquez, pero
tamén foi unha oportunidade para
constatar as “amplas zonas de
desacordo” entre as dúas forma-
cións políticas. “Non partillamos
nen a estratexia do Goberno central
contra a crise nen o que poderíamos
chamar a súa política con Galiza,
nomeadamente despois de ter
decidido apresentar un recurso de
inconstitucionalidade contra a Lei
de Caixas”, avalía o portavoz na-
cional.
Neses case 120 minutos de reunión,
Guillerme Vázquez trasladou ao
presidente do Goberno basicamente
tres asuntos: a necesidade de

implementar unha Axenda Galega
na Presidencia española da UE, o
conflito provocado polo Estado con
Galiza ao recorrer a Lei de Caixas e
as iniciativas adoptadas polo Gabi-
nete Zapatero para enfrentar a crise
económica.

GALIZA ANTE A PRESIDENCIA
ESPAÑOLA
O Goberno español concebiu desde
o principio a Presidencia Española
na UE como unha grande operación
propagandística para resgatar do
deterioro a outrora impoluta imaxe
do seu presidente.
Un par de editoriais de Financial
Times -e a displicencia con que
Merkel, Sarkozy e Berlusconi tratan
ao mandatario español- serviron
para que a operación se viñese
abaixo.
A consecuencia é que, caído o
banderín de enganche propagan-

Guillerme leva a Axenda Galega á Moncloa

“Non entraremos en nengún cambalache como o do reparto de poder en Cajamadrid”

Primeiro encontro entre os líderes do BNG e o PSOE

recurso era un recurso político. El
argumentou que non, que era técnico. Aí
non houbo acordo”, relatou o líder do
BNG aos xornalistas.
Interpelado ao respecto por un xornalista

de Telemadrid, afirmou que o BNG non
vai entrar “en nengún cambalache”
negociador como o que protagonizaron
Esperanza Aguirre e o PSOE madrileño
para repartirse o poder en Cajamadrid.

     A saída da crise
non pasa por baixar as
pensións nen por
abaratar o
despedimento

Guillerme Vázquez e José Luis Rodríguez Zapatero, nun momento da súa primeira cimeira na Moncloa

dístico, se puxo en evidencia que o
Estado enfrentaba a Presidencia
Española sen nengún tipo de obxec-
tivo concreto. Sen axenda.
“Vimos claro desde o principio que
ou púñamos nós a Axenda Galega
sobre a mesa ou non a poñería nin-
guén. Non, desde logo, o Goberno
galego, desaparecido en combate
neste asunto”, salienta Guillerme
Vázquez.
O líder do BNG formuloulle demandas
concretas ao presidente do Goberno.
Púxolle deberes para aprobar o seu
exame ante Bruxelas. En concreto:
o levantamento do veto que pesa so-
bre Astano (a tal cousa se compro-
meteu Zapatero con Jorquera en sede
parlamentar), a redefinición da polí-
tica agraria para dar viabilidade ao
sector lácteo e unha nova política
pesqueira que partise da definición
de Galiza como zona altamente de-
pendente desta actividade econó-
mica.

O saldo da conversa? “Boa dispo-
sición e en principio asentimento a
respecto da importancia destes
asuntos para Galiza. Desde logo,
nengún compromiso en firme, así
que continuaremos fiscalizando a
acción do Goberno durante a súa
Presidencia e demandaremos
responsabilidades tanto a Zapatero
como a Feijóo se finalmente non se
abre paso a Axenda Galega”.
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O BNG vai lanzar unha campaña moi
intensa en vilas e cidades para
apresentar as súas alternativas  de
política económica frente ao balance
que pode ofrecer Feijóo no seu primeiro
ano de Goberno: 33.000 parados máis.
En rolda de imprensa convocada para
apresentar a campaña, o portavoz
nacional do BNG, Guillerme Vázquez,
valorou o “incremento alarmante do
paro no noso País” e resaltou que no
noso País o fenómeno do desemprego
é especialmente grave “porque temos
unha populación activa diminuída a
consecuencia do problema de

emigración que aínda sofremos”.
Alén da campaña, o BNG convoca,
conxuntamente con outras organi-
zacións -CIG, SLG, FRUGA, AS-PG, a
Plataforma en Defensa do Sistema
Público de Servizos Sociais e IU- unha
manifestación para o próximo 25 de
Abril en Santiago en defensa dos servi-
zos públicos.
“Son esenciais sempre, pero moito máis
en época de crise económica”, defendeu
Guillerme e a seguir denunciou que as
políticas privatizadoras do PP “van dete-
riorar a calidade dos servizos públicos
no noso País”.

O BNG lanza unha campaña contra
a crise frente ao balance Feijóo
de 33.000 parados máis

Unha delegación da Executiva realiza unha visita oficial á RAG
Unha delegación da Executiva Nacional
realizou unha visita oficial á Real
Academia Galega no curso da cal a
formación nacionalista se comprometeu
a activar xestións políticas para mellorar
o financiamento público desta institu-
ción.
A delegación -que mantivo unha en-
trevista co novo presidente da RAG,
Xosé Luís Méndez Ferrín- estivo forma-
da polo portavoz nacional, Guillerme
Vázquez; o portavoz do grupo parla-
mentar, Carlos Aymerich; o portavoz
do BNG no Congreso, Francisco

Jorquera; e a responsábel de Cultura
do grupo parlamentar, Ana Pontón.
Poucos días despois da entrevista, en
concreto o 24 de Marzo, as xestións do
BNG comezaron a dar os seus froitos e
o Senado aprobou unha moción da
autoría de Xosé Manuel Pérez Bouza
instando ao Goberno do Estado a que
deixe de discriminar á Real Academia
Galega e a inclúa nos Orzamentos Xerais
do Estado ao igual que fai coas institu-
cións representativas das linguas cas-
telá, vasca ou catalá.

Operarios en paro do esteleiro Barreras denuncian a súa situación

Unha moción pedirá nos concellos
que a Xunta non suprima o Servizo
de Igualdade
O BNG apresenta en todos os
concellos do País unha moción, para
o seu debate e aprobación en Pleno,
na que se insta ao Goberno galego a
retirar o anteproxecto de Lei de
extinción do Servizo Galego de
Igualdade. No documento ínstase
tamén ao Goberno galego a traballar
en colaboración cos concellos para
fortalecer os instrumentos
administrativos de procura da
igualdade entre mulleres e homes e
de prevención e tratamento integral
da violencia de xénero.

Telebng chega aos
233.000 vídeos vistos
TeleBNG, a canle do BNG na Internet,
é con moito a de maior audiencia das
plataformas televisivas das formacións
políticas galegas. Os datos constatan
que TeleBNG é a canle máis vista e
con máis subscritores das tres
formacións galegas con
representación parlamentar. Así, e ao
feche desta edición, dispón de
233.290 vídeos vistos, diante dos
97.695 do PSdeG e dos 67.380 do
PPdeG.Telebng é a segunda entre as
canles das formacións nacionalistas
do Estado, só superada pola de
Convergencia i Unió, que totaliza
278.910 vídeos vistos.

Breves

De esquerda a dereita, Francisco Jorquera, Carlos Aymerich,
Guillerme Vázquez, Ana Pontón e Xosé Manuel Méndez Ferrín
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Os mesmos especuladores financeiros
que provocaron o grande crack inter-
nacional, o  maior desde 1929, teñen
feito prisioneiro ao Goberno español.
Eles e Bruxelas -e a este paso o FMI-
son os que ditan as políticas ao Gabinete
Zapatero. A perda de soberanía que
prefiguraba Maastricht -e que o nacio-
nalismo galego denunciaba en solitario

A sociedade antes que os mercados

a principios dos anos 90- alcanza a
máxima expresión. A vicepresidenta e
ministra de Economía, Elena Salgado
tense que comportar, queira que non,
como unha aplicada discípula dos
euroburócratas.

A lóxica é sinxela: se o Estado quer
colocar a súa débeda nos mercados
internacionais tense que portar ben a
ollos dos especuladores. Iso significa
aplicar o receitario neoliberal de toda a
vida, xusto o que desencadenou a actual
crise. Isto é: reducir o gasto social (pen-
sionazo), o investimento público (redu-
ción de 50.000 millóns de euros nos
próximos tres exercicios) e atacar os
dereitos básicos das traballadoras e
traballadores (abaratar o despedimento,
para incrementar a transferencia de
renda do traballo ao capital e animar
así aos investidores internacionais a
deixarse caer por aquí).

GRECIA, COLONIA DE ALEMAÑA
O Gabinete Zapatero nen rechistou e
comezou a aplicar o receitario para que
os mercados non lle amosasen o cartón
vermello que xa viu unha Grecia con-
vertida literalmente nunha colonia de
Alemaña (a estas alturas ninguén pon
en cuestión que o euro é o antigo marco,
e que o Banco Central europeu, se ben
presidido por un francés, traballa ás
ordes de Berlín).

“Señor presidente, a prioridade debe
ser atender as necesidades sociais, non
contentar aos mercados financeiros”,
recriminou a José Luis Rodríguez Zapa-
tero o portavoz do BNG no Congreso,
Francisco Jorquera, no pleno mono-
gráfico que o Congreso dedicou o 17
de Febreiro á situación económica.

XIRO Á DEREITA DA MONCLOA
O portavoz nacionalista censurou na
súa intervención o xiro antisocial, o xiro
claramente á dereita, do Goberno
central. Jorquera reprochou a Zapatero
que “tan só un mes de más noticias”
económicas -co paro, o déficit e a
débeda pública desbordadas- abondasen
para que o Executivo mandase ao balde
do lixo a súa retórica de que se ía saír
da crise económica sen retallar os derei-
tos sociais.
“Abondou que a Unión Europea lles
apertase os parafusos e se instalase no
Goberno o pánico a que os mercados
financeiros homologasen a situación
española coa grega, para que vosté
claudicase dos seus plantexamentos en
política social”, afirmou vehemente
Jorquera na súa intervención no Pleno
da Cámara.

Si hai alternativa

O BNG defende os dereitos sociais, mentres Zapatero ofrece o pensionazo en bandexa de prata aos especuladores financeiros

      Abondou que a UE
lle apertase os
parafusos para que o
señor Zapatero
claudicase e
abandonase a súa
política social

Claro que o BNG tamén é partidario de
que as finanzas públicas estean
“saneadas”, mais o camiño non debe
ser un retallamento drástico do
investimento público “porque os seus
efectos na xeración de emprego e na
s a í d a  d a  c r i s e  p o d e n  s e r
contraproducentes”, dixo Jorquera,
quen botou man dunha metáfora: “Sería
como pór a respostar un vehículo e
retirarlle de vez o combustíbel, antes
mesmo de ter conseguido poñelo en
marcha”.

Hai alternativa. A do BNG. Ésta:
- Un adelgazamento da estrutura do

Goberno central, adecuándoa ao
reparto competencial (eliminar
Ministerios como Vivenda, Cultura,
Sanidade...).

- Combater a economía mergullada e
a fraude fiscal, que no Estado
alcanzan níveis escandalosos.

- Ir a unha reforma fiscal que redistribúa
a cargo impositiva sob os principios
de xustiza, equidade e progresividade.
É necesario reconsiderar a suba do
IVE, non só por ser inxusta, mais tamén
polos seus efectos negativos na
reactivación da demanda e do
consumo.

- Aproveitar a Presidencia Española da
UE para exixir unha regulación moito
máis estrita dos mercados financeiros
e para impulsar medidas que graven
os movementos especulativos de
capital.

- Reformar o sistema financeiro, para
evitar a súa privatización e para
restaurar o fluxo do crédito a
particulares e pemes.

- Manter intactos os dereitos sociais
(non ao pensionazo e ao abaratamento
do despedimento) e traballar para que
os salarios recuperen poder adquisitivo,
de maneira que se poda reactivar o
consumo.

Francisco Jorquera, nunha rolda de imprensa
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“A xente valora positivamente
a nosa xestión nos concellos”
Cales son as liñas de traballo da Ofi-
cina Municipal Nacional?
Por un lado estamos a darlle cohesión
á política municipal para facela com-
patíbel cun proxecto nacionalista porque
tamén precisamos construír a Nación
dende os concellos. O municipalismo
pódese incorporar como antídoto ao
localismo no que é un proxecto nacio-
nalista.

En concreto, queremos construír estru-
turas de participación, aseso-ramento
e colaboración para que os e as repre-
sentantes da política municipal par-
ticipen na construción das propostas
do BNG para os concellos. E por outro
lado, queremos que a cidadanía perciba
que o BNG é forza de goberno para os
concellos, porque gobernamos para
máis 50% da poboación e facemos
políticas municipais próximas á xente
e cunha xestión que, en xeral, está
valorada positivamente.

Tamén están a preparar as eleccións
municipais de maio de 2011...
Si. No Consello Nacional aprobamos
un plano de traballo que vai ser o noso
guieiro. Por un lado, o proceso de
configuración das candidaturas. Por

outro, a elaboración do programa, que
será no segundo semestre, e a posta
en marcha da precampaña e campaña
mediante a constitución das comisións
electorais e demais órganos internos
pertinentes.

Ademais, neste momento xa se está
levando a cabo en todas as localidades
un proceso de reflexión interna sobre
as ideas a transmitir, os aspectos a
salientar e aqueles a corrixir, e que
concluirá na elaboración dun informe
de estratexia e dun plano de traballo
para cada concello.

Cales son as ideas forza que vai
transmitir o BNG?
Imos centrarnos en visibilizar que o
BNG ten propostas para a cidadanía
e para os concellos. Neste sentido,
imos realizar xornadas municipais nas
cidades para trasladar un BNG com-
prometido co mundo urbano, que xes-
tiona ben e goberna para a cidadanía.
E en xeral queremos trasladar que o
BNG, no goberno o ná oposición, actúa
pensando na xente, con proximidade,
e que nos presentamos como unha
forza que ten capacidade e que o fai
ben nos concellos.

Neste momento preocupa o finan-
ciamento dos concellos. Cales son
as propostas do BNG?
O sistema de financiamento dos
concellos galegos é insuficiente. Isto
vese agravado pola caída dos seus
ingresos debido á crise e porque

“No Porriño, o PP merca vontades”

Manuel Antelo Pazos, secretario de Acción Municipal do BNG

A Xunta de Galiza anuncia que a fusión de concellos sería unha solución aos problemas de financiamento…
O debate debe ser qué modelo territorial queremos e logo definir a parte administrativa local. Pero, coma sempre, por parte
do PP fano coa intención de evitar falar de financiamento local e de que Galiza precisa dunha vez por todas modificar o seu
mapa administrativo. Non ten sentido que existan as deputacións e hai que apostar polas comarcas e áreas metropolitanas.
No caso da Deputación de Pontevedra, o PP utilizouna para argallar mocións de censura, como a do Porriño...
No Porriño o PP vai meter de alcalde ao cabeza de lista dun partido minoritario, desaloxando a lista maioritaria, a do BNG,
contradicindo o seu discurso de que goberne a lista máis votada. O PP merca vontades a través de postos de  traballo na
Deputación e na Xunta, usando fondos públicos. Por iso é moi preocupante o apoio de Núñez Feijoo a esta moción.
Tamén está o interese do señor Louzán, que quer asegurarse o seu futuro e ter maioría suficiente na Deputación nas vindeiras
eleccións.

prestan servizos que non lles corres-
ponden.
Ademais, no caso de Galiza os concellos
están discriminados na participación nos
tributos do Estado porque os ingresos
por habitante  están por debaixo da media
estatal e porque a dispersión xeográfica
fai que prestar un servizo sexa moito
máis caro.

Por iso, temos que aproveitar a reforma
do financiamento local para modificar
os criterios e que se recollan as singu-
laridades de Galiza.

      Vaise elaborar un
informe de estratexia
e un plano de traballo
para cada concello

O secretario de Acción Municipal, nun momento
da entrevista co Benegá ao día.
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Feijóo Ano I: retrato dun goberno inútil
O PP consegue en tempo récord ter en pé de guerra a amplos sectores da sociedade galega

O clima social dun País é algo que
non só se testa en forma de enquisas,
é un indicador que se palpa, se per-
cibe se un está o suficientemente
atento ás súas numerosas formas de
manifestarse. A quen ostenta res-
ponsabilidades de goberno moitas
veces se lle escapa facer valer ese
“sexto sentido” e obvia algunhas
chamadas de atención que poden ser
determinantes, por exemplo,  á hora
de decantar uns comicios. E aos
feitos nos remitimos, hoxe xa case
ninguén cuestiona que non ter dado
resposta ao clima xerado por
determinada campaña mediática tivo
moito a ver co resultado de Marzo
de 2009.
Semellaba que a suposta nova
xeración que representa Núñez

Feijóo tiña esta lección ben apren-
dida: padeceron, en 2005, o clima
de “hai que botalos”, as ansias de
cambio dunha sociedade que non
podía voltar a aceptar a Fraga como
candidato,  e souberon, en 2009,
crispar a amplos sectores desa
mesma sociedade e convencela de
que estes catro anos foran tan só
anos de audis, soberbia e impo-
sicións.
Mais Feijóo resultou padecer me-
moria de peixe e en só dez meses

conseguiu, e sen inmutarse, algo
que, aínda a risco de parecer ousa-
dos, non ten precedentes na historia
máis reciente: ter en pé de guerra a
todos os sectores da sociedade
como se dun goberno xa en des-
gaste se tratase e desmontar en
tempo récord todo o que se poida
identificar con políticas bipartitas.

Cecais porque, como escribía un
articulista, o “feijoismo utópico”,
esa “nova xeración”, era unha fala-

cia, e Feijóo goberna e está aí co PP
de Fraga. E este mesmo Feijóo debe
saber que a mellor enquisa está na
rúa, e vaille traer custos, pero el, su-
mido na súa dupla persoalidade
entre “o neno que saíu dos Peares”
e “o señorito de Fenosa” permanece
instalado no que precisamente tanto
criticaba: audis, soberbia e impo-
sicións.
Sería interesante e curioso facer un
percorrido polas hemerotecas e
amosar a cronoloxía comparativa

dalgúns temas e titulares e compro-
bariamos como case chegan a coincidir
as dadas. Algúns exemplos: -Sabemos,
a través dos medios de comunicación,
como Feijoo se gastou seis millóns de
euros en mercar 347 coches dende
Maio, cando o pasado ano, cando quen
falaba era o “axente 009”, o coche do
presidente se convertía en leit motiv
da campaña.
-Desde que Feijóo é presidente, o
número de desempregados en Galiza
incrementouse en 33.000 persoas.
90.000 parados galegos non teñen
ningunha prestación; “Bond” ía re-
solver este problema en 45 días dende
a súa toma de posesión, alá foron os
días, e os meses, e a tendencia non
se pode invertir porque.... onde están
as políticas para facer fronte a esta
sangría? U-las?
-O pasado 21 de Xaneiro, máis de
50.000 persoas, galego e castelán
falantes, da pública e da concertada
(non foron máis por medo ás repre-
salias), laicas e católicas, pero en
calquera caso, con sentimento de iden-
tidade e responsabilidade, berraron de
xeito unánime que a prol do galego
nin un paso atrás, precisamente porque
aínda estamos a anos luz de estar todo
o adiante que deberiamos. Era un berro
“en contra de ninguén e en defensa de
todos”, era unha demostración irrefu-
tábel de consenso, de pluralismo, de
flexibilidade.

Vai ser que Aznar tiña razón e si existen
as armas de destrución masiva, pero
estaban máis preto do que el pensaba,
nas súas propias filas, nomeadamente
en Galiza. Armas de destrución contra
o País, os seus intereses materiais e
a súa lingua.

Traballadores do naval de Vigo, en mobilización en defensa dos seus dereitos

      Feijóo leva gastado
6 millóns de euros en
mercar 347 coches
desde maio

      Desde que o PP
está no Goberno
Galego, o número de
desempregados en
Galiza incrementouse
en 33.000 persoas
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A sociedade deféndese do seu Goberno
e reaxe con distintas mobilizacións aos
ataques que desde San Caetano se
lanzan contra a lingua e a cultura de
País. É o mesmo Goberno que des-
mantela servizos públicos esenciais e
que, frente á crise económica e os seus
devastadores efectos, nen sabe nen
contesta.

O ataque ao galego a través dun decreto
que non se sostén dende ningún punto
de vista, que é rexeitado até por quen
reclamou a súa revisión, forma parte
de toda unha estratexia de acoso e
derrubo á Cultura do País e todos os
seus sinais de identidade. Non en van,
o conselleiro Jesús Vázquez ten cedido
protagonismo ao seu compañeiro de
goberno Roberto Varela, a quen a voz
unánime de escritores, editores, artistas
e oposición recomenda, no mellor dos
casos, coller un billete de volta a Nova
Iorque ou a súa reprobación no Parla-
mento, a iniciativa do BNG.
A gota que colmou o vaso foron as
declaracións nas que afirmaba que a
cultura galega vivía “acomplexada” e
“ensimismada”, pero isto só foi o
iceberg dun ano de valeiro e ignorancia
das necesidades do País. Sen
orzamento, sen programación, coa

suspensión de propostas que tan
positivas foron para o desenvol-
vemento das nosas industrias culturais
como o Culturgal, paralización do
CDG e do CGAC así como cuestio-
nábeis convocatorias para cubrir os
seus postos de dirección....  Roberto
Varela cumpre un mandato: deixar
esmorecer todo o que ten que ver con
Galiza, o seu descoñecemento da nosa
realidade é en certo sentido inten-
cionado, ou alomenos foi intencionado
por parte de quen o elexiu para o
posto, pois o que  se agocha tras esta
“ignorancia” é o desprezo típico de
quen realmente si ten complexos, que
non é este País, precisamente, senón
quen se avergoña del, como Feijóo,
porque o seu reino non é deste mundo.

BENESTAR
De novo a rúa falou, porque foi un

A sociedade deféndese do seu Goberno
O Executivo ataca a lingua, privatiza os servizos públicos e non ten políticas activas contra a crise

logro do nacionalismo no Goberno a
posta en marcha, dun sistema galego
público de servizos sociais, como
corresponde a un País democrático e
desenvolvido. O BNG advertiuno dende
os primeiros pasos da Consellería de
Traballo e Benestar, cando se paralizou
a apertura de centros residencias e
escolas infantís xa rematados polo
bipartito; cando se confirmou o
despedimento e peche das oficinas de
I+B, cando se aprobaron uns orzamentos
que recortan partidas e servizos... todos
temos un pasado e o de Núñez Feijóo
chámase Correos e Insalud. El foi o
elexido para a súa privatización, do
mesmo xeito que agora, desde a Xunta,
ataca o carácter público duns servizos
dos que, en nada, se farán cargo
empresas privadas, próximas nalgúns
dos casos, nunha clara aposta por un
modelo asistencial e de beneficiencia.

O Gabinete Feijóo é un Goberno inútil,
destrutor e covarde, pois non só co
tema do galego se actuou con noc-
turnidade e aleivosía, tamén coa
suspensión do concurso eólico -a gran-
de aposta do BNG no Goberno- se
procedeu dun xeito semellante. Un día
de Agosto, en pleno período vacacional,
se iniciou o proceso de suspensión do
concurso existente para chegar, o
pasado mes de Decembro, a aprobar

Volve o espolio eólico e o Xacobeo cheira a fiasco
unha nova lei que paraliza o sector,
introduce inseguridade xurídica e nos
devolve aos tempos pretéritos de
Fraga onde esta enerxía é negocio
“puro e duro” para as grandes em-
presas foráneas ás que o PP tanto
debe.
E a lista de agravios non remata aquí:
o Goberno decretou o “todo vale” no
litoral, e onde antes había protección
agora se abre a veda para a destrución.

     O conselleiro
de Cultura cumpre
un mandato: deixar
esmorecer todo o
que ten a ver con
Galiza

Tamén Sogama involuciona, ao debate
que pensabamos superado da incine-
ración e o furor da privatización chega
á Sanidade, onde as listas de espera
continúan a medrar malia a manipulación
dos dados; claudícase no sistema de
financiamento autonómico; non se avan-
za no autogoberno.... e mesmo o Xaco-
beo, que parecía ía ser o “fetiche” da
recuperación económica corre o risco
de se converter nun “gran fiasco”.

As e os escritores galegos, na foto un acto da súa asociación ante a estatua
de Rosalía, demandaron a demisión do conselleiro de Cultura
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Feijóo fixo da consulta á sociedade
toda unha retórica, case unha mística.
Pero os seus mantras -quen ten medo
a que fale a xente?, etc- non son máis
que pura palabrería que ocultan o
talante autoritario e antigalego do PP
de toda a vida. Consultar á sociedade
sobre o galego? De acordo, as rúas
de Compostela falaron alto e claro o
21 de Xaneiro, día para máis inri labo-
rábel. Queremos Galego convocou
ese día manifestación e a CIG, folga
no ensino. Ambas saldáronse cun
enorme éxito. A mani ateigou por vez
primeira a Praza do Obraidoiro. A
greve escolar alcanzou cifras de
seguimento tamén históricas.

Escoitou Feijóo á sociedade?
Pois non. O Goberno galego trans-
formou o rascuño de decreto do uso
do galego no ensino nun anteproxecto
e fíxoo sen mudar nen un chisco o
fundamental da súa proposta: a
redución do espazo da nosa lingua
nas aulas. Por vez primeira na
historia, un Goberno galego lexisla
sobre o noso idioma non para
normalizalo, senón para anormalizalo,
para convertelo nunha anomalía no
propio País. Por vez primeira na
historia, un Goberno autonómico
lexisla sobre o galego facendo táboa
rasa absolutamente do que pensa a
sociedade.
“Que debería ter feito o Goberno

galego após as masivas mobi-
lizacións de Xaneiro?”, pergúntase
Guil lerme Vázquez, portavoz
nacional. “Pois algo tan sinxelo como
retirar o rascuño, non dar paso a
este anteproxecto e reintegrarse ao
consenso que el mesmo rachou
unilateralmente en 2007”.

N O R M A L I Z A C I Ó N ?  N O N ,
ELIMINACIÓN LINGÜÍSTICA
Carme Adán, portavoz de Educación
do grupo parlamentar do BNG, acusa
o PP de “mentir á sociedade galega”

Feijóo quere que haxa menos galego
O PP reduce a presenza da nosa lingua nas aulas malia a enorme mobilización social

e de querela enganar cun texto “que
non deixa de ser un retroceso sen
precedentes” para o ensino en galego.
Por súa parte, Bieito Lobeira cualificou
ao conselleiro de Educación e ao
secretario xeral de normalización
lingüística -Jesús Vázquez e Anxo
Lourenzo, respectivamente- de “covar-
des” por ter apresentado o antepro-
xecto un sábado, xornada non lectiva.
Alén diso, pediu a súa demisión e a
Lourenzo cualificouno literalmente de
“secretario xeral de eliminación
lingüística”.

A Mesa do Parlamento (cos votos do PP e do PSOE) impediu a tramitación parlamentar da Iniciativa Lexislativa Popular (ILP)
de Queremos Galego, nunha decisión política incomprensíbel se partimos da idea de que defender a nosa lingua no Parlamento
é un dereito fundamental que nengunha maioría aritmética pode negar ao pobo galego.
Mais a Mesa do Parlamento non conseguirá que a ILP fique en papel mollado. Queremos Galego continúa coa campaña de
recolla de sinaturas, coa que o BNG colabora intensamente, e a formación nacionalista galega transformará en iniciativa
parlamentar propia os contidos desta ILP.
A mobilización social é a chave para que o galego se abra paso e para engordar a factura política que a bon seguro acabará
por pagar o Partido Popular.

O pobo quere galego
Ficará máis unha vez en evidencia que o pobo quere galego e que o Partido Popular continúa instalado nunha política
negacionista de nosa lingua, claramente dirixida a contentar os sectores máis estremistas do seu electorado e á caverna
madrileña.

A ILP sairá avante, pese á Mesa do Parlamento

Guillerme asina en Ferrol a ILP de Queremos Galego
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Miles de persoas ateigaron a Praza do Obradoiro nunha
marcha marcada polo espírito cívico e o desparpaxo de
consignas e faixas

Portavoces das organizacións convocantes portan a faixa de Queremos Galego

Bandeiras, faixas, autocolantes, estandartes, un despregamento
multicor sobre as vellas pedras do Obradoiro

As mozas e os mozos foron os grandes protagonistas
da xa histórica manifestación do 21 de Xaneiro

Álbum do 21-X
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A pasividade de Feijóo lastra a Axenda Galega na UE
Dende xaneiro até finais de xuño deste
ano o Goberno español asume a pre-
sidencia rotatoria da Unión Europea,
o que debería constituír unha opor-
tunidade única para modificar algun-
has decisións comunitarias que

É o BNG quen, en solitario, tenta aproveitar a Presidencia Española en beneficio de Galiza

pexan, cando non discriminan, os
sectores produtivos galegos. O
comodín de “a culpa é de Bruxelas”
usado tan frecuentemente como
escusa polos gobernos de Madrid, e
a veces tamén pola Xunta de Galiza,
para eludir a súa responsabilidade
non debería facernos perder de vista
que o Goberno español preside este
semestre a UE e ten moita máis capa-
cidade para modificar as decisións
comunitarias que nos afectan nega-
tivamente.
Porén, ao longo dos últimos meses

xa se foron clarificando os obxec-
tivos de cadaquén: un PSOE que
pretendía aproveitar a presidencia
española para relanzar a desva-
lorizada imaxe de Zapatero e un PP
que, seguindo a estratexia de “canto

peor mellor”, utiliza a Xunta de Galiza
para descualificar o Goberno Central,
no canto de esixirlle a Zapatero unha
axenda galega ambiciosa para defen-
der os nosos intereses.

UN PRESIDENTE SEN INICIATIVA
Así as cousas, é o BNG quen tenta
impulsar a Axenda Galega para a
Presidencia española na UE ante a
pasividade dun Feijóo ao que non se
lle coñece nen unha soa iniciativa
en defensa dos nosos intereses.
Neste escenario pouco favorábel, o
BNG é quen está a dar a batalla para
que os temas que lles afectan e lles
preocupan aos galegos e galegas
sexan prioritarios para a presidencia
española da UE.
Así, o BNG levou ao Parlamento Ga-
lego diversas iniciativas instando á
Xunta de Galiza a “marcarlle obxec-
tivos claros ao Goberno central a
conseguir na presidencia española
da UE”. Para o portavoz do BNG en

materia de Relacións Institucionais,
Anxo Quintana, “o Goberno Galego
non se pode contentar con que se
celebre en Galiza un cumio de ministros
da UE, nin trasladarlle ao Goberno unha
lista de peticións, senón que é nece-

O sector lácteo galego mobilízase ante a pasividade dos gobernos autonómico e central

sario definir os obxectivos prioritarios
para Galiza e trazar unha folla de rota
para conseguilos”.

CATRO OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
Foi así, como o Parlamento Galego
debateu o 9 de decembro unha moción
do BNG na que se instaba á Xunta de
Galiza a que, a través da Comisión
Bilateral Galiza-Estado, que se debería
reunir con carácter de urxencia-
aproveitar a presidencia española para
defender catro obxectivos estratéxicos
para o noso país: apoiar os sectores
produtivos galegos, especialmente o
agro e a pesca; lograr cambios regula-
mentares na UE para favorecer a
ordenación do territorio e as políticas
de transporte en Galiza, especialmente
o transporte marítimo de pasaxeiros
nas nosas rías; mellorar as posibili-
dades de representación directa de
Galiza na UE e avanzar no recoñe-
cemento cultural e lingüístico da nación
galega.

     PP e PSOE utilizan
a presidencia española
na súa batalla
partidista; só o BNG
pensa nela para
defender os intereses
de Galiza



O 27 de Marzo milleiros de persoas,
convocadas pola plataforma Rumbo 21,
botáronse ás rúas de Ferrol para de-
mandar o levantamento do veto. Foi
moi notoria a presenza de dirixentes do

BNG, a comezar por Guillerme Vázquez,
militantes e simpatizantes nacionalistas,
como tamén moi significativa a ausencia
de representantes da esquerda española,
tanto política como sindical.

“O veto que pesa sobre Navantia-Fene é
un veto político, totalmente inxusto e
discriminatorio”, denunciou Guillerme
Vázquez, quen instou a Zapatero a que
cumpra a súa palabra.

O nacionalismo lidera a resposta de Ferrol
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O Parlamento de Galiza aprobou por
unanimidade o pasado 29 de
decembro unha Iniciativa Lexislativa
Popular para que se levante o veto
da UE sobre Navantia-Fene. A
iniciativa, promovida pola Plata-
forma “Rumbo 21” e que recolleu
máis de 18.600 sinaturas, insta á
Xunta a que realice as xestións
necesarias para retomar a cons-
trución naval civil no estaleiro de
Fene, defende o naval como un sec-
tor estratéxico para Galiza e pide
que sexa a Xunta a que xestione as
axudas ao naval. Ademais, insta ao
Goberno galego a negociar co
Estado o traspaso dos activos que
non se estean aproveitando para a
construción ou reparación naval .
Hai uns meses o propio presidente
do Goberno, interpelado polo BNG,
recoñeceu no Congreso dos Depu-

Astano: algo máis que un veto
tados que existía “un contexto favo-
rábel para negociar o levantamento
do veto” á antiga ASTANO e com-
prometeuse a traballar nesa di-
rección durante a presidencia espa-
ñola da UE.
Hai demanda social, hai consenso
parlamentar e hai compromisos
públicos do propio presidente do
Goberno de levantar este veto
inxusto. Cumpriranse as expec-
tativas creadas na presidencia espa-
ñola da UE? O prazo remata en xuño
e xa só quedan 2 meses.
En todo caso, é evidente que esta-
mos ante un veto político, que se
enmarca nunha estratexia máis
ampla da UE que ten como obxectivo
eliminar a Galiza como competidora
en sectores (naval, leiteiro, pes-
queiro) en que tradicionalmente o
noso País estivo na vangarda.

A decisión política que pesa sobre o esteleiro de Fene é o culmen dunha estratexia que tenciona eliminar a Galiza como competidora

 As instalacións da antiga Astano álzanse ao fondo desta imaxe

Zapatero, atado
por unha proposta
do BNG
No Parlamento do Estado, o BNG tamén
levou a iniciativa para defender os
intereses galegos e si logrou arrincar
compromisos dada a situación de
minoría do Goberno de Zapatero.
Así, o Congreso dos Deputados, a
proposta do BNG,  aprobou unha
resolución na que  se insta ao Goberno
a negociar, no marco da Presidencia
española, o levantamento do veto que
pesa sobre o estaleiro de Fene, para que
poida operar en todos os campos da
construción naval civil.
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A Contracapa

A secretaria de Imaxe e Propaganda, Ana Pontón (Sarria,
1977), explica que o BNG constitúe “unha alternativa útil
e imprescindíbel para Galiza”, porque é quen “de marcar
ritmos e axenda política”, como nos temas das caixas de
aforro e da defensa da lingua. A deputada parlamentar conta
nesta entrevista as claves da campaña BNG, hai alternativa
e do símil da camelia co idioma que florece ante a adversidade
do inverno, usado na manifestación de Queremos Galego.

Que transmite a nova campaña BNG, hai alternativa?
Con esta campaña dámoslle continuidade a unha nova liña
na imaxe do BNG que iniciamos o pasado 25 de xullo.
Queremos trasladar a ilusión coa que afrontamos esta nova
etapa e, sobre todo, que o BNG é unha forza política con
alternativas diferentes para este País. Somos a alternativa
real ao Partido Popular en Galiza, fronte a un goberno que
destrúe as cousas boas que se fixeron no pasado. Somos
unha forza política con alternativas propias para este País.

Esta alternativa exemplifícase cando o BNG leva a
iniciativa na Lei de caixas de aforro e na defensa da
lingua?
Son dous temas centrais para o futuro de Galiza que poñen
en evidencia como o BNG é capaz de marcar ritmos e axenda
política. Estou convencida de que se non existise o BNG,
as caixas galegas serían absorbidas por entidades de fóra
e Feijóo xa tería laminado a presenza do galego no ensino.

Actualízase de forma paralela a identidade gráfica do
BNG?
Calquera na súa vida sempre se actualiza e, nese sentido,
o BNG tamén demostra que no que se refire á imaxe está
ao día. Partimos de que era necesario para o BNG, despois
do proceso asemblear e de volver á oposición, iniciar unha
nova etapa e consideramos que iso tiña que ter un reflexo
gráfico.

Que simbolizan as camelias usadas na manifestación de
Queremos Galego?
Creo que a camelia é un bo símbolo. Non só porque é unha
flor moi aprezada e estendida en Galiza, senón porque é
unha flor de inverno. O PP está creando un inverno para o

galego coa súa política, mais o galego, igual que a camelia,
resiste e florece ante a súa adversidade.

Florece a lingua pese ao decretazo de Feijóo?
Neste momento conseguimos xerar un debate social moi
clarificador sobre a lingua, evidenciando a posición de
desigualdade e desprotección do galego. Debemos
esforzarnos por seguir desmontando todas e cada unha
das mentiras e manipulacións do PP sobre o idioma. É
fundamental que sigamos nesta liña co traballo xa planificado
da plataforma Queremos Galego.

Xa para rematar, a quen
agasallaría cunha camelia vermella?
Hai tantas persoas... (risos) Como creo que o máximo
responsábel do que está pasando co idioma é Feijóo, case
me decantaría por darlle unha camelia, a ver se esta flor é
capaz de facer que toda esa xenreira que ten contra o galego
desapareza, para que abandone esta política lingüicida.

“Actualizamos a imaxe para estarmos ao día”
Ana Pontón, secretaria de Imaxe e Propaganda
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     Regalaríalle unha camelia a
Feijóo para que abandonase a súa
xenreira contra o galego

Ana Pontón, convencida de que o BNG transmite ilusión nesta nova etapa


