
Xa non hai nengunha forza política que
non considere o Novo Estatuto unha
prioridade nacional. Xa non hai nengunha
forza política que non defenda que Galiza
debe manter o seu rango institucional de
plena igualdade con Catalunya e Euskadi.
Xa non hai nengunha forza política que
non admita que o actual sistema de
financiamento autonómico –fixado en
2001 polo PP de Aznar- nen é xusto nen
é solidario con Galiza e que, consecuente-
mente, debe ser modificado.

O consenso cando menos formal sobre
estas cuestións é unha conquista evidente
do nacionalismo galego. O BNG non só é
o motor do proceso cara maiores cotas
de autogoberno nacional, senón que
mesmo está a conseguir marcar a axenda
política que nos ha levar cara o Novo
Estatuto.

Se se fala da necesidade dun novo sistema
de financiamento, é grazas ao BNG. Se
se fala con naturalidade da existencia
dunha débeda histórica do Estado con
Galiza, é grazas ao BNG. Se nen sequer
o PP ergue excesivamente a voz contra a
condición nacional de Galiza, é tamén
grazas ao BNG.
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O BNG marca a axenda
cara o Novo Estatuto

Mais o BNG non se conforma e segue a
traballar duramente. A organización
programou arredor de 130 actos para o
primeiro cuadrimestre de 2006 co
propósito de levar o debate á sociedade.
Eis a chave de que este proceso serva
non só para incrementar o autogoberno,
senón tamén para afortalar a conciencia
nacional da nosa sociedade, para elevar
a nosa autoestima como pobo. 130 actos
con todos os axentes sociais. 130 actos
de interactividade, non para que o BNG
comunique á sociedade sen máis o que
pensa, senón para que haxa unha ósmose
fecunda e o BNG saiba tamén que é o
que pensa a sociedade galega.

E boa proba de que isto é así é o feito de
que, tamén grazas ao BNG, a nova
programación da TVG comezase cun
debate sobre o Novo Estatuto, un dos
compromisos de Anxo Quintana na
campaña eleitoral.

E é que máis nacionalismo significa máis
autogoberno e significa tamén máis
democracia, máis transparencia e máis
vocación de servizo dos meios de
titularidade pública á sociedade que os
sustenta.

Anxo Quintana cumpriu o seu compromiso e o primeiro
debate da TVG versou sobre o Novo Estatuto.

Apontamentos do labor do
BNG no Goberno e nos

foros parlamentares

Pacificación en Euskadi: esperanza e cautela

O BNG contempla con esperanza e tamén con certas cautelas
o proceso de pacificación que eventualmente se poda abrir
en Euskadi. Os nacionalistas galegos chaman a todas as
forzas políticas á responsabilidade e á unidade de acción.
O que debe facer ETA está claro: anunciar o abandono
definitivo das armas. O que deben facer as forzas políticas
é apostar pola vía do diálogo tal e como ficou estabelecido
polo mandato do Congreso dos Deputados.

A vía do diálogo estaba prefigurada nos Pactos de Ajuria
Enea, que no seu día contaran co apoio do PP, e non hai
nengún proceso de pacificación coñecido na historia que
non rematase nunha mesa de negociación.

O nacionalismo sempre defendeu a política como vía de
resolución deste tipo de conflitos, polo que o BNG agarda
que o Goberno do Estado non sucumba ante as presións
de todo tipo que se podan exercer sobre el nun eventual
proceso de pacificación, e non falamos só das que podan
vir do PP.

O patriotismo ao que apela ao PP é o patriotismo da guerra
e dos conflitos enquistados. E o patriotismo dun partido
que nunca dubidou en utilizar o terrorismo para obter
réditos eleitorais. E o patriotismo dun partido que mesmo
agora segue a utilizar as vítimas do terror para tentar o
retorno ao poder.

Ese patriotismo non é tal: é máis ben o patrioteirismo
sectario de quen é incapaz de pór os intereses xerais por
enriba dos intereses de partido.

O BNG vai camiñar xusto na dirección contraria: na de
favorecer a unidade das forzas democráticas para respaldar
un proceso de pacificación de Euskadi que só pode ser
visto con bons ollos por aqueles que traballamos polo
perfeccionamento da democracia no Estado.

Contracapa



O BNG amosou nun acto en Lugo o pasado 21 de Xaneiro o seu
modelo alternativo de xestión dos asuntos públicos baseado na
interconexión entre a Administración e a cidadanía. A organización
nacionalista cumpre así os seus compromisos de transparencia,
proximidade e capacidade.

O conselleiro de Industria, Fernando Blanco encetou a explicación de
varios proxectos de futuro centrados nas enerxías renovábeis, o
asentamento de emprendedores, a presenza e peso específico no
Estado e a fixación dos beneficios das empresas en Galiza e falou de
como o BNG está a liderar coas súas actuacións e decisións o novo
Goberno galego.

De seguido tomaron a palabra Emilio López,  delegado de Medio Rural,
Xoán X. Molina de Cultura, Xosé A. Carreira de Vivenda, Ramón Cortés
de Industria e Branca Rodríguez Pazos de Vicepresidencia e Benestar
Social. Todos eles fixeron un percorrido polo traballo levado a cabo
nas diferentes consellarías e comentaron as iniciativas para os vindeiros
meses.

Anxo Quintana clausurou o acto, sen deixar á marxe cuestións como
o novo Estatuto de Nación, o emprego, a creación dunha rede asistencial,
o esforzo por galeguizar a Administración ou a importancia que ten
para o BNG que poidamos achegarnos a galegos e galegas que até
agora non se aproximaran a nós.
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O BNG no Concello de Ourense  reclama unha
protección integral do entorno das Burgas

As evidencias dunha xestión baixo sospeita
provocan o abandono de Francisco Vázquez

Comarcas

O BNG solicitou o 11 de Xaneiro un Pleno
Extraordinario para recuperar o entorno
patrimonial das Burgas e velar polas
actuacións que o concello está a desenrolar
no seu entorno. O portavoz municipal,
Alexandre S. Vidal, propúxolle ao pleno que
o concello de Ourense se dirixa á Xunta de
Galiza para estabelecer unha “área de
protección e desenvolvimento harmónico do
conxunto freático das Burgas, así como do
patrimonio material e inmaterial que repre-
sentan”. Deste xeito, o Concello de Ourense
e a Xunta de Galiza elaborarán un Plano
Director do Termalismo de Ourense.

Esta zona das Burgas pasará a ter a categoría
de Ben de Interese Cultural, de xeito que a
súa protección fique garantida para calquer
tipo de actuación na zona e preservando o
seu carácter histórico-artístico para todos os

Segundo o BNG da Coruña, o abandono
de Francisco Vázquez da alcaldía desta
cidade non é máis que unha saída pola
porta de atrás motivada polo desgaste
dunha xestión baixo sospeita e unha
renuncia a agardar o veredicto das urnas
nas vindeiras eleccións municipais.

Co amparo do seu nomeamento como
embaixador diante do Vaticano téntase

Val Miñor: o BNG pide que
se depuren responsabilidades
após un novo atentado

O militante e ex concelleiro do BNG  en Gondomar, Manuel Pereiro
Pérez foi golpeado o nove de Xaneiro por un dos propietarios dun
terreo no que se estaban cometendo diversas irregularidades. A
agresión deixouno medio inconscente, con diversas mazaduras, rotura
de tímpano e perda de audición.

Esta agresión, a terceira en menos de tres meses a cargos públicos
do BNG no Val Miñor, non é accidental. Cando a organización denunciou
a situación xerada polo atentado a David Giráldez, portavoz en Nigrán,
advertíu que non era casual, pois viña precedida dunha actividade de
denuncia constante de irregularidades urbanísticas e atentados contra
o medio ambiente. Pouco despois producíase un segundo atentado
contra o vocal do BNG na entidade local menor
de Morgadáns (Gondomar) polas mesmas causas.

O BNG manifesta que os atentados se producen contra cargos públicos
nacionalistas que se teñen destacado pola denuncia de irregularidades
e a demanda do cumprimento da legalidade vixente e o respeito ao
medio ambente. Ocorren en concellos inmersos en polémicas
urbanísticas onde as especulacións, as irregularidades e as infracións
son continuas e ademais existíu e existe permisividade -“non pasa
nada”-, dende estas institucións, gobernadas polo Partido Popular.

O nacionalismo, quer no plano nacional quer no da comarca de Vigo,
pide depurar responsabilidades políticas e unha investigación en toda
regla. De non facerse así, dáse vía libre aos que executan ou incitan
estas prácticas violentas para continuar con elas con total impunidade.

Esta zona das Burgas debe ter a categoría de
Ben de Interese Cultural. da concentración

ourensáns e ourensás e máis todos os visitantes
desta cidade.

Sánchez Vidal tamén solicitou a criación dunha
Empresa Municipal de Auga de Ourense, que
xestione e desenvolva integralmente este recurso
estratéxico da cidade. Esta será a encarregada
de “pilotar todo o proceso termal no Concello,
fuxindo das actuacións illadas e sen conexión
que está a facer o PP e que hipotecan definitiva-
mente o futuro termal da cidade”.

O BNG presentou a súa proposta  baixo do lema
de “Ourense, a cidade das augas de Galiza.
Ourense cidade termal, cidade xardín, cidade
fluvial”, para atender a auga como un produto
ricaz e complexo que abrangue, no seu
tratamento aspectos sanitarios, culturais,
urbanos, sociais ou turísticos. A proposta foi
rexeitada polo goberno do Partido Popular, con
maioría absoluta.

agochar unha marcha forzada polas
circunstancias, con sospeitas que
medran día a día sobre negocios e
intereses urbanísticos pouco transpa-
rentes. Tamén un exercicio absolutista
da alcaldía, misturado cun notorio
desprezo pola cidadanía e polo país.
Todo isto fai máis que previsíbel a perda
da maioría absoluta no 2007 polo seu
grupo.

O espectacular crecemento do BNG nas
eleicións municipais do 2003, cando foi a
única forza política da corporación da
Coruña que medrou, duplicando a súa
representación, significou unha importante
derrota política para Francisco Vázquez,
que mantivo a maioría absoluta por unha
marxe mínima de votos. O BNG seguirá a
ofrecer solucións e alternativas aos moitos
problemas pendentes de resolver na cidade

Os cargos gobernativos
amosan en Lugo os seus
proxectos á cidadanía
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Ánxela Bugallo fai un primeiro balanzo
de xestión para as páxinas do BE NE GÁ
AO DÍA. O seu proxecto é o de, desde a
cultura, construír país, facer nación. A
conselleira nacionalista de Cultura e
Deportes fala da Cidade da Cultura, do
Ano da Memoria e da Selección Galega.
E demostra que hai vida máis alá do
fútbol: a Consellaría traballa na idea de
propiciar o debut da selección feminina
de baloncesto e o aparecimento dunha
equipa profisional de Ciclismo.

- O máis grande reto ao que se enfronta
a Consellería de Cultura e Deporte é,
sen dúbida, a Cidade da Cultura. Cre
que a paralización temporal da cons-
trución de dous edificios permitirá
acadar unha solución?

- Esta suspensión temporal era absolu-
tamente necesaria para repensármonos
e reflexionar os futuros contidos antes
de que fose imposíbel modificar nada.
Hai que ter en conta que a construción
destes dous edificios foi adxudicada, por
112 millóns de euros, cando o anterior
goberno xa perdera as eleccións e estaba
en funcións. Son as obras que están
practicamente sen comezar e, polo tanto,
estamos a tempo de mellorar. A
suspensión temporal permítenos analizar
e debater con todos os actores implicados
cal é a mellor maneira de que a Cidade
da Cultura responda ás necesidades
culturais de Galiza e contribúa a
desenvolver o potencial do país.

- Como se vai a enfocar esa rede-
finición?

- A nosa intención é respectar o valor
arquitectónico do conxunto e adaptar os
usos deses edificios ás nosas necesi-
dades reais. Neste sentido, abrimos un
proceso de definición dos contidos no
que se está a traballar a tres bandas. Por
un lado, pedímoslles cadanseu infor-me
ao Consello da Cultura Galega e ao Museo
do Pobo Galego; e paralelamente unha
equipa da Consellaría está a elaborar
unha base cultural de contidos para todos
os edificios. Por outra banda, abriuse un

proceso aberto aos diferentes sectores
culturais, no que haberá mesas temá-
ticas, encontros sectoriais e, finalmente,
un gran foro a modo de conclusión.

- Por outra banda, a Consellaría decidiu
que este 2006 fose o Ano da Memo-
ria...

- Si, Galiza ten unha débeda con toda a
xente que, por defender unha sociedade
libre e democrática, sufriu a represión
franquista e o silenzo posterior. A Conse-
llaría auspicia un proxecto de inves-
tigación coas tres universidades e en

“A Cidade da Cultura
ímola pór ao servizo do país”

Unha selección feminina de
básket  e unha equipa profisional de ciclismo

coordenación con todas as asociacións
que xa levaban anos traballando no tema,
para coñecer, analizar e divulgar as persoas
represaliadas, os lugares onde se perpetrou
a represión e os seus métodos. Haberá
tamén actividades para dar a coñecer este
período da nosa Historia; serán actividades
de teatro, audiovisuais, congresos de
investigación, campañas informativas, etc.
Por outra banda, no mes de xullo realizarase
unha grande homenaxe nacional para
recoñecer o traballo e a vontade de toda a
xente que padeceu a represión polo único
motivo de loitar por unha Galiza mellor e
democrática.

Ánxela Bugallo fai un primeiro balanzo de xestón para o BE NE GA AO DÍA

- No aspecto deportivo o éxito máis visíbel do seu departamento foi a estrea da selección de fútbol. Haberá continuidade?
- Por suposto que haberá máis partidos. Desde o principio, manifestamos que non ía  ser flor dun día, senón un proxecto que ademais queremos
que vaia medrando pouco a pouco. Mesmo estamos a estudar a posibilidade de que no futuro se forme un grupo de técnicos que traballen con
todas as seleccións inferiores e a absoluta. En principio, o próximo partido da selección galega celebrarase no próximo decembro, xa que ese é o
momento que o calendario oficial permite este tipo de partidos. Con respecto ao resto de seleccións, hai que dicir que xa estamos traballando niso
e a próxima en debutar será a selección feminina de baloncesto, aínda que polo momento non temos datas.
- Outro dos grandes obxectivos é unha equipa profesional de ciclismo, non é?
- Pois si, agora mesmo estamos a traballar neste eido, tentando convencer empresas galegas para que invistan neste proxecto e agardamos que
a equipa poida debutar en 2007. En Galiza temos unha boa canteira e un bon feixe de profesionais en equipas de diferentes países, así que
consideramos que cun pouco de vontade será doado conseguir unha formación que represente a nosa nación nas principais competicións do
mundo.

Ánxela Bugallo promoveu que 2006 sexa o ano da restitución
da memoria aos que loitaron por unha Galiza dona de seu



Coñecen todos os galegos e galegas que a chegada dos suevos a inicios do século V consolidou o marco político dun Reino
de Galiza estendido desde Cantabria até as proximidades de Lisboa?

Son todos sabedores e sabedoras de que a revolución irmandiña foi a primeira revolución urbana e antiseñorial da Europa
baixomedieval?

Entenden que o agrarismo galego foi un dos movementos sociais máis dinámicos e masivos do mundo agrario peninsular?

Coñecen que Galiza contou cunha institución nacional, o Consello de Galiza, que mantivo ergueita a vontade de autogoberno,
no exilio, ou que en Galiza non houbo “guerra civil” senón unha represión implacable e selectiva contra dos núcleos
sociais máis activos e contra aquelas persoas máis comprometidas na procura do autogoberno?

Un pobo sen memoria, sen conciencia de seu, sen historia, non ten futuro. A nación constrúese recoñecéndose a sí mesma.
A Galiza do futuro hai que facela dende a reivindicación da súa memoria colectiva, dende a conciencia de que os galegos/as
temos un pasado que está baseado no traballo común, no respecto, na solidariedade e non na imposición e/ou no desprezo
dos outros.

Todo o que aprendamos sobre nós mesmos, sobre o que fomos, ha rematar con tantos séculos de autonegación e ha pórnos
no camiño dun futuro moito máis venturoso como nación libre.
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Unha nación para coñecerse a si mesma,
para recoñecerse, ten que coñecer a súa
historia. Así entende o BNG o significado
da Memoria Histórica, que en 2006 o
nacionalismo galego tenciona pór no
primeiro plano quer desde o Goberno do
país quer desde o traballo no seo da
sociedade. O BNG AO DÍA súmase a este
esforzo e con esta reportaxe tenta
desvendar que é o que debemos lembrar
como galegos e galegas.

A nación fórxase na historia nun proceso
de longa duración através do cal os seres
humanos que habitan un territorio
determinado estabelecen entre si lazos
sólidos de tipo social e económico que
se materializan nunha cultura e nunha
lingua.

A historia determina, pois, compor-
tamentos para definírmonos e sociali-
zármonos como galegos e galegas, ou
bascos e bascas, ou portugueses e
portuguesas. Por iso, en canto disciplina
que xestiona a memoria, ten de ter os
seus alicerces nas fontes de información
existentes, abandonar explicacións de
carácter acientífico e achegarnos como
sucederon os feitos, por que e como
influíron no presente.

Sabemos que no século XIX se
fabricaron os Estados-Nación. Sabemos
que antes, durante a Ilustración, foi cando
se uníu a idea do contrato social entre
súbditos a un goberno que os dirixira.
Sabemos que, ao final do proceso, os

A Memoria Histórica: que é o

Preguntas na procura de respostas

Estados, na procura da súa lexitimación,
optaron por identificarse coas nacións.
Un Estado, unha Nación.

Para conseguir esa identificación, os
Estados recriaron a historia sobre bases
míticas. No noso caso, o imperialismo
da monarquía castelá non dubidou en
manipular e falsificar feitos ou
personaxes históricos, para alicerzar a
existencia dunha nación española
esencialista e actuante desde o principio
dos tempos. Esta ideoloxía, a de España
como nación, deu lugar a unha
deformación do noso pasado como
pobo. Viriato, Paio, Santiago Mata-
mouros... son exemplos abondo
coñecidos.

A HISTORIA NEGADA

A nación galega tivo que desaparecer
por imperativos da política unifor-
mizadora. A historia de Galiza sofreu
unha ocultación sistemática e en calquer
caso apareceu sempre desvirtuada, non
só pola ausencia de fontes –unhas de
difícil acceso, outras sinxelamente
destruídas-, senón porque se partiu do
preconceito de que Galiza era
naturalmente dependente de Castela ou
España.

O corolario de todo este proceso é o
enfraquecemento e debilidade da
conciencia nacional dos galegos e das
galegas, que na súa grande maioría
carecen dunha visión propria do seu

pasado como pobo. E iso porque a historia,
en función dos datos e feitos seleccionados,
cría unha determinada memoria colectiva.
Unha memoria histórica sempre social e
política. Por iso é tan urxente que
recuperemos a nosa, que a resgatemos da
escuridade, da manipulación e da barbarie.

Afonso VI, rei de Galiza



Se desexas profundar no coñecemento da historia do noso país, a
seguinte bibliografía pode ser do teu interese:

Historia xeral de Galiza. A Nosa Terra. Varios Autores.

Unha visión de conxunto dos procesos que configuraron a realidade
galega tal como é hoxendía.

O reino medieval de Galicia. A Nosa Terra. Anselmo López Carreira.

Centrado no período que vai da chegada dos suevos até a “Doma e
castración” do Reino de Galiza polos Reis Católicos.

Os reis de Galicia. A Nosa Terra. Anselmo López Carreira.

Texto con ilustracións sobre os distintos monarcas que gobernaron
en territorio galego.
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Vaiamos cos suevos, pobo xermánico
que chega ao actual territorio galego
no 409. O texto concreto é o seguinte:
“Afirmando a nosa existencia como
nación, explicitada nun feito histó-
rico,lingüístico, cultural, socioeconó-
mico e político de ampla raigame e
singularidade, conscientes de que foi
ao longo da Idade Media cando eses
trazos se foron definido até agromaren
na Nación galega. A chegada dos
suevos consolidou o marco político
dun Reino de Galiza que, mediado o
século VI, xa se aprezaba constituído.”

Por que ese incendio por tres liñas do
preámbulo? Segundo o historiador
Luís Obelleiro: “Anular a existencia do
reino Suevo implica ocultar as raiceiras
de Galiza na medida en que foron estes
os que consolidaron o marco político
dun  Reino de Galiza estendido desde
Cantabria até as proximidades de
Lisboa, e, como pobo culto que era,
foi quen de desfacer as barreiras étnicas
para sintetizar nunha entidade na-
cional.”

“Recordade ademais que o naciona-
lismo español non dubidou en recriar
feitos, personaxes históricos, para
apuntalar a existencia dunha nación
española dende o principio dos tempos,
á vez que se constituíu na explicación
para todos os aconte-cementos
sucedidos no Estado, e se convertía
na ideoloxía que deseñou o noso
pasado. E para iso estaban os
visigodos”, conclúe.

O feito de incluír referencias históricas
no preámbulo de leis non é unha
característica da proposta do BNG dun
Novo Estatuto. Hai referencias histó-
ricas no texto do futuro Estatut catalán,
e tamén en estatutos actualmente
vixentes, como o navarro, que cita o
antigo Reino de Navarra como fonte
para os seus dereitos históricos.
Curiosamente, nesta comunidade, os
argumentos históricos empréganse
como apoio ás teses españolistas e
contra a posición vasquista que defende
a unidade de Euskal Herria.

Carlos Aymerich, portavoz nacioanalista
no Parlamento galego e relator do texto
presentado polo BNG, explica que a
intención da referencia histórica no

que hai que lembrar

Guía das leituras imprescindíbeis

preámbulo é demostrar que “a
entidade nacional de Galiza non é
consecuencia dunha mención na
Constitución ou dunha idea dos
redactores deste Estatuto”.

Segundo Aymerich, doutor en Dereito,
“a referencia ao Reino Suevo constata
unha realidade nacional de máis de mil
anos, e entra no marco das diferentes
institucionalizacións políticas que tivo
Galiza”.

O proxecto de Novo Estatuto de Nación que vén de apresentar o BNG recibiu duros ataques desde o españolismo
mediático. Os dous asuntos máis cuestionados foron a posibilidade de incorporar os concellos de fala galega das
comarcas limítrofes co país, sempre a petición propia e previa lei do parlamento autonómico respectivo,  e a
referencia ao Reino Suevo no preámbulo do texto.

Os suevos, na imaxe o arco de Nigrán,
consolidaron o marco político dun Reino que
se estendeu desde Cantabria até Lisboa



En definitiva, segundo a directora Xeral de Comercio e Consumo da Consellaría de Innovación e Industria, Ana Rúa, con esta nova lei
“tratamos de exercitar as nosas competencias ao máximo para atender ás demandas do noso comercio e tratando de conciliar os diferentes
intereses que puideran estar en conflito”.

E é que o actual marco competencial “impídenos moitas veces satisfacer as demandas dun pequeno comercio que nos demanda unha
lexislación máis restritiva. Precisamente, un Novo Estatuto de Nación sería unha magnífica ferramenta para protexer aínda máis ao sector”,
acrecenta Ana Rúa.

Pero as medidas de apoio ao comercio galego van máis aló. Segundo adianta a directora xeral de Comercio e Consumo este ano
aprobarase unha nova Lei de Comercio, xa que a actual, de 1988,  “é obsoleta para dar resposta aos cambios sufridos no comercio
durante as últimas décadas, sobre todo pola aparición de novos formatos comerciais e de novas modalidades de venda”.

Entre os aspeitos que abranguerá a nova lei, Ana Rúa destaca “unha regulamentación máis exhaustiva das rebaixas porque até agora hai
un baleiro legal; e, sobre todo,  unha elaboración en base a criterios de ordenación comercial territorial do que é a implantación de grandes
superficies”.
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Tiña de ser unha consellaría liderada polo
BNG a que por primeira vez definise unha
política da Xunta de Galiza claramente
favorábel ao pequeno e mediano comercio
galegos. O pasado 1 de Febreiro, o conse-
lleiro de Innovación, Industria e Comercio,
o nacionalista Fernando Blanco, apresentou
o anteproxecto da nova Lei de Horarios
Comerciais, un texto que a finais de marzo
será enviado para o seu debate ao
Parlamento Galego.

Esta é a primeira vez que unha regulación
dos horarios conta cun amplo apoio por
parte do pequeno e mediano comercio
galego, un sector estratéxico da nosa
economía, que xera milleiros de empre-
gos e que representa arredor do 14 por
cento do Producto Interior Bruto (PIB) de
Galiza.

Despois de anos de Gobernos do PP nos
que a Xunta apoiou descaradamente a
implantación de grandes superficies de
capital foráneo e limitouse a seguir as
directrices que marcaban as leis estatais,
por primeira vez unha consellaría liderada
polo BNG asome decididamente a defensa
dos intereses do pequeno e mediano
comercio galego, compatibilizándoos cos
dos consumidores e coas novas necesi-
dades da sociedade galega.

Aspectos máis novidosos

Entre as novidades que introduce o
anteproxecto de lei figura a redución a 150
metros cadrados da superficie útil de venda
e exposición ao público que deben posuír
os establecementos comerciais para
disfrutaren de plena liberdade horaria. Na
regulamentación actual a superficie mínima
situábase en 300 metros cadrados. Dende
as federacións de comercio xa valoraron
como “moi positiva” esta modificación que
se adapta á realidade do pequeno e
mediano comercio galego e que constituía
unha das reivindicacións históricas do
sector para poder competir coas grandes
superficies.

Na mesma liña, redúcese de 10 a 8 os
domingos e festivos hábiles para a

O comercio galego
ten aliados en San Caetano

“Cun Novo Estatuto teríamos máis ferramentas”

apertura comercial, permitindo que os
concellos que o soliciten poidan substituír
algún dos domingos e festivos hábiles
para o comercio por outros que consideren
máis axeitados aos intereses comerciais
do seu termo municipal.

Aliás, co fin de buscar o equilibrio necesario
entre o abastecemento local e a conciliación
da vida familiar e laboral, exclúense cinco
días da posibilidade de elección dos oito
festivos ou domingos hábiles comer-
cialmente: o 1 de Xaneiro, o 1 e o 17 de
Maio, o 25 de Xullo e o 25 de Decembro.
Coa mesma finalidade de conciliación da
vida laboral e familiar, adiántase o peche
dos establecementos ás 20,00 horas nas
datas do 24 e 31 de Decembro.

En aras dunha maior operatividade, a nova
regulación tamén lles outorga aos concellos
facultades en materia inspectora respecto
daquelas infracións que se puidesen producir
en materia de horarios comerciais, toda vez
que como administracións máis próximas ao
cidadán, poderán exercer un control máis
eficaz.

Asemade, a nova lei estabelecerá un
procedemento de declaración de concello
turístico, co obxectivo de que os estable-
cementos situados na área de declaración
gocen de liberdade horaria. A área proposta
pode ser inferior ao territorio municipal ou
incluír só unha parte dun núcleo de poboación,
e a súa aprobación halle corresponder á
Consellaría de Innovación e Industria.

Por vez primeira, a Xunta impulsa unha regulación dos horarios que satisfai aos pequenos e medianos comerciantes

Ana Rúa, directora xeral de Comercio,
no seu despacho
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Modelo de financiamento:
necesitamos un cambio estrutural
O Estatuto de Nación para Galiza elaborado polo BNG -como o Estatut de Catalunya na súa versión
inicial, a que aprobou o Parlament-, propón un modelo de financiamento baseado na territorialización
de todos os tributos, na constitución dunha Axencia Tributaria propria, na capacidade normativa,
na contribución para os gastos do Estado común e na articulación dun Fondo de Equilibrio Territorial.
Mantense un criterio que vai de abaixo arriba. Este modelo constituiría un cambio cualitativo que nengún
partido de ámbito estatal quer aceptar. Son radicalmente contrarios a este deseño porque sería a fin
da súa idea de España, unha idea absoluta de poder centralizado, e mítica. Consoante a esta idea,
as nacións dependen da existencia do Estado, e non o Estado español dos territorios que o conforman.
Polotanto, o modelo que nós propomos significa un cambio de estrutura de poder, unha democratización
real.

Xustamente, a construción dun Estado plurinacional conleva un modelo de financiamento fundamentado
na soberanía fiscal e na suficiencia financeira das nacións que o integran, que están dispostas a
contribuír para o sustento do Estado común. Cando falamos de soberanía total ou compartillada estámolo
a facer tendo moi presente o financiamento do autogoberno. O actual modelo de financiación das
‘comunidades autónomas de réxime xeral’ non é soberano porque se trata de cesións de porcentaxes
determinadas dos tributos recadados polo Estado á comunidade autónoma (33 por cento do IRPF, 35
do IVE e 40 dos especiais) e o deseño do tributo tamén é competencia estatal

O modelo pactado entre CiU e o Goberno do Estado segue a mesma filosofía, polo que non
representa nengún salto cualitativo, só cuantitativo (novas porcentaxes do 50 por cento para IRPF,
50 para o IVE e 58 para os especiais). Os gastos do autogoberno continúanse a cobrir con transferencias
do Estado conforme á participación da comunidade autónoma na cesta de tributos devandita. E, de
non chegar, como acontecía até agora con todas as CAUTs agás Madrid e Baleares, cóbrense co
denominado Fondo de Suficiencia, que aparece como unha simples tranferencia ‘solidaria’ do Estado
central, dando a impresión de que grazas a el podemos manter os servizos de educación, sanidade e
benestar social.

Con este sistema novo, o único que acontece é que se non se avalían novamente os custos dos
servizos, Catalunya cobriría o seu gasto ao cen por cento e aínda lle sobraría diñeiro, tendo un
Fondo de Suficiencia negativo. No caso de Galiza, coas novas porcentaxes, cobriría o 67 por cento
do seu gasto, e continuaría a ter Fondo de Suficiencia positivo (ou sexa, tería que botar man del para
chegar ao cen por cen). Non hai que esquecer nunca que o diñeiro do Fondo de Suficiencia provén
tamén do recadado polo Estado nas distintas nacións e rexións que o integran, incluída Galiza, embora
o empreguen como evidencia do papel xenuínamente solidario do Estado, en especial co noso país.

Se este for o resultado do novo sistema de financiamento, non tería pagado a pena o pacto para CiU.
Porén, o que se persegue é abrir a discusión sobre o custo real dos servizos, que se fixo en 2001
tomando como ano base 1999 e consoante a variábeis e ponderacións que agora se tentan discutir
de novo. Dependerá de que variábeis e ponderacións se usen para repartir o diñeiro entre todas
as comunidades autónomas o xuízo último sobre como fica afectada Galiza. Sen dúbida, todas
as CAUTs irán ter máis cartos, mais non todas sairán igual paradas no novo reparto que se fixer. Así,
Galiza sairá mellor se se ponderan adecuadamente as variábeis do envellecimento e a dispersión;
Catalunya sairá mellor se se contabiliza a inmigración; Madrid, se se computa a concentración urbana;
Canarias, se se ten en conta a insulariedade...

O modelo segue sen ser o que Galiza necesita. Continúa a ser o dun Estado centralista, que descentraliza
o gasto, pero practicamente segue a controlar os ingresos. O importante é seguirmos coa ficción e que
continuemos a pensar que España nos mantén e que sen ela non subsistiríamos. Non é así e a pór
en evidencia esa falsidade debemos dedicar os nosos mellores esforzos.



Vivenda inviste seis millóns de euros no Campus
da Coruña
A conselleira de Vivenda e Solo, a nacionalista Teresa Táboas, cifra en
400 as vivendas que se construirán no Campus de Elviña para albergar
a estudantes, docentes e persoal laboral da Universidade da Coruña,
e adiantou que unha parte desas vivendas serán dun cuarto e terán
entre 40-45 metros cadrados útiles, con espazos comúns.

Táboas quere que esta actuación sexa un referente capaz de dar unha
resposta “social e vangardista” ás demandas de vivenda do colectivo
universitario. Agora apenas hai alternativas ao mercado libre de aluguer
para atender as necesidades de aloxamento.

Ademais, a consellaría ofreceulle á Federación Galega de Municipios
actuar como xestor de bolsas de solo residencial e industrial. O
obxectivo e acadar un “pacto polo solo” a nivel galego.

Industria prepara un ambicioso plan de i+d
Os obxectivos do departamento que preside Fernando Blanco son
acadar o 1,5% de investimento en I+D sobre o Produto Interior Bruto
(PIB) e aumentar a porcentaxe de investimento privado nesta materia
do 38% actual ao 50%. O conselleiro de Innovación e Industria cifrou
en 130 millóns de euros o orzamento que o executivo galego dedicará
a I+D+I neste ano.

Ademais, a consellaría prepara un programa de recursos humanos ao
que se lle dedicarán máis de 6 millóns de euros dos orzamentos de
2006, o que permitirá pasar dos 70 contratos promovidos directamente
en 2005 a 200 contratos neste 2006. O plan complétase cun programa
para favorecer a transferencia de coñecemento e tecnoloxía entre os
centros de investigacións públicos e a privados; e con outro de apoio
financeiro para implicar ao sector privado no I+D, incluíndo operadores
financeiros, bancos e caixas de aforros.

A Axencia Tributaria manterá as súas funcións
en Galiza grazas ao BNG
O Parlamento deulle o visto bo á iniciativa do Bloque para que a
Xunta presione ao goberno estatal para que na proposta de
reorganización das Administracións da Axencia Tributaria se teñan
en conta as peculiaridades do noso país e que as nosas oficinas
non perdan funcións. A portavoz de Economía, Mª Xosé Veiga,
argumentou que a proposta afecta a 13 delegacións de Facenda,
170 concellos e 800.000 galegos e galegas.

BE-NE-GA AO DíA.
Edita: Secretaría de Comunicación. Consello de Redacción: Xoán Carlos Bascuas,
Cecilia Pérez Orxe, Xosé María Torné, Carlos Aymerich e Xosé Mexuto.
www.bng-galiza.org
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En destaque

3 de Marzo.
21.30 horas. Centro Cultural de A Guarda. Acto polo Novo
Estatuto. Con  Olaia Fernández Davila e Francisco Jorquera.
Ás 21.30 horas no centro cultural.

4 de Marzo.
20.00 horas. Teatro Principal de A Estrada. Acto polo Novo
Estatuto. Con Alfredo Suárez Canal e Francisco Jorquera.

11 de Marzo.
11.00 horas. Hotel Araguaney de Santiago de Compostela.
Acto nacional en Compostela: “Mulleres e Estatuto”.
18.00 horas. Pazo de Cultura de Pontevedra. Acto polo Novo
Estatuto, con Anxo Quintana e Francisco Rodríguez.

A CULTURA GALEGA EN BULGARIA Galiza protagonizou a inauguración do novo centro
do Instituto Cervantes en Sofía. A conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo,
asistiu á inauguración do centro que se estreou cunha exposición de fondos do CGAC
titulada ‘Destino: Santiago’. Esta exposición é o principio dunha itinerancia que levará
a mostra por outras capitais europeas, como Berlín, Praga e Estocolmo. A cultura
galega tamén estivo presente coas actuacións musicais de Leilía e de Xosé Manuel
Budiño e dun ciclo sobre animación galega. Na imaxe, a conselleira de Cultura departe
co presidente de Bulgaria, Georgi Parvanov, a dereita.

Quintana asina como vicepresidente un Acordo
pola Igualdade cos responsábeis dos meios de
comunicación

A Vicepresidencia da Xunta de Galicia asinou o 6 de febreiro cos máximos
responsábleis dos principais medios de comunicación en Galiza un Acordo
pola Igualdade para evitar discriminacións e usos inadecuados de determinadas
expresións e tratamentos pouco afortunados de colectivos especialmente
sensíbeis nos medios de comunicación. Representanteas das principais
empresas do sector acudiron á cita e rubricaron o acordo co vicepresidente.
Ademais a Secretaría Xeral de Igualdade comezou xa os contactos coas
asociación e actores implicados para a redacción da Lei Galega contra a
Violencia de Xénero.

A deputada do BNG no Congreso, Olaia Fernández Davila, conseguiu a
unanimidade do Pleno da Cámara Baixa para que o Goberno se implique
dunha vez na procura dun acordo entre os produtores e a industria láctea
sobre os prezos do leite. A sesión plenaria debatía unha moción do BNG sobre
a continua baixada nos prezos que a industria do sector está a pagar aos
gandeiros, e que precisa xa da intervención da Administración nun labor de
mediación.

O BNG defende aos produtores de leite no Congreso

Constituído o Comité
Nacional Eleitoral para
o 2007

O BNG vén de constituír o seu Comité
Nacional Eleitoral con vistas a preparar as
eleccións municipais de Maio de 2007. A
súa función é analizar a situación política
en cada un dos concellos do país e elaborar
un mapa de obxectivos eleitorais . Forman
parte do Comité o secretario de Orga-
nización da Executiva, Luís Obelleiro; o de
Política Municipal, Roberto Mera; a de
Propaganda e Imaxe, Cecilia Pérez Orxe;
e o de Finanzas, Luís Barcia.Fernando Blanco,

conselleiro de Industria


