
Xa non hai volta atrás. Malia os atrancos
de uns e de outros, malia a teima en dicir
que a ninguén lle importaba e que os
problemas dos galegos non se resolverían
asi, o empeño do BNG triunfou e as outras
forzas políticas galegas aviñéronse
a razóns. Foi grazas ao traballo do
nacionalismo que ninguén pode xa
negarse a participar no proceso de
alargamento do autogoberno galego.
O Parlamento Galego, máximo foro de
representación dos cidadáns e as cidadás
galegas, converteuse no escenario no que
o Novo Estatuto deu xa os seus primeiros
pasos. O pasado 16 de Marzo, constituíse
a Comisión de Estudo do Novo Estatuto
que vén de aprobar xa no mes de Abril
un plan de traballo que se estenderá
até este verán e no que figura a
comparecencia de 106 institucións e
representantes da sociedade galega.
Carlos Aymerich, portavoz parlamentar
do BNG, María Xosé Vega Buxán,
portavoz de Economía, e Pablo González
Mariñas, portavoz de Administracións
Públicas, son os titulares que defenden
xa as teses do nacionalismo nesta nova
Comisión, con Bieito Lobeira como
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suplente. Eles mesmos farán tamén parte
da ponencia que empezará este mesmo
verán o “traballo duro”, o debate en
profundidade do que sairá a proposición
de lei que debuxe o futuro competencial
do noso goberno e marque os dereitos
e os deberes dos galegos e galegas.
Vicepresidencia nacionalista
O nacionalismo está presente na
mesa da comisión da man do seu
vicepresidente, Pablo González Mariñas.
El traballou na elaboración da lista de
106 comparecencias através das cais
a sociedade galega dará a súa visión
sobre o que debe ser a nova carta do
autogoberno galego nun proceso aberto
sen precedentes no que estarán presentes
a Mesa pola Normalización Lingüística,
os sindicatos nacionalistas, Adega,
a Asociación Ponte nas Ondas, a
Plataforma en Defensa da Sanidade
Pública e a Plataforma Nunca Máis,
entre outros.
Colexios profesionais, empresarios,
o mundo da cultura, a xustiza e o
asociacionismo pasarán tamén polo foro
de debate do futuro de Galiza que será
o Pazo do Hórreo nos vindeiros meses.

Non perdas a
Convención Nacional

pola Lingua do 22 de Abril

Contracapa

Todos os detalles sobre o
Plano Galego de Vivenda

Páxina 6. O BNG no Goberno

O nacionalismo, pioneiro na defensa do
diálogo no combate contra o terrorismo

O nacionalismo galego sempre defendeu o diálogo político
como instrumento para alcanzar a fin da violencia.
Por iso saudamos que forzas políticas que no pasado
empregaron outra caste de vías, entre elas algunhas tan
execrábeis como o terrorismo de Estado, apoien agora a
vía da política para a solución do conflito.

O alto ao fogo permanente decretado por ETA debe levar
a que as forzas políticas democráticas blinden a súa
unidade desde a perspectiva que marca o acordo de maio
pasado do Congreso dos Deputados.

Mais esa unidade debe abrirse ao conxunto das forzas
políticas con representación no Parlamento do Estado.
Esa unidade para conseguir a fin da violencia non pode
facerse desde o bipartidismo e desde a exclusión do
nacionalismo.

Alén do máis, o desaparecimento de ETA debe servir para
que a sociedade basca se exprese con inteira liberdade
sobre o seu futuro. Esa inteira liberdade debe ser respeitada
e non debe ter máis límite que o da propia vontade do
pobo basco. Debe haber o compromiso desde todas as
forzas políticas do Estado de aceptación da palabra dos
bascos e das bascas.

En definitiva, a saída ao conflito pasa pola política e pasa,
sobre todo, polo aprofundamento da democracia, polo
recoñecimento de que o pobo basco, como o galego,
existe e é e debe ser suxeito de dereitos políticos plenos.

De esquerda a dereita, Pablo González Mariñas,
Carlos Aymerich e María Xosé Vega Buxán.



O BNG da comarca de Compostela está a levar a cabo actos de
divulgación como os que se celebraron en Santa Comba, Ordes e
Negreira, onde se falou de política agraria ante cerca de medio millar
de asistentes. Dentro dos avanzos no traballo diario da comarca,
estáse facendo un esforzo especial de apoio ás localidades cunha
menor implantación do BNG. Así, asignáronselle xornalistas e
compañeiros de apoio organizativo para revitalizar a actividade
neses concellos.

Ademais, a organización comarcal está volcada nas campaña de
afiliación e divulgación da nosa proposta de Estatuto de Nación, así
como en informar aos veciños sobre as políticas que o BNG está a
poñer en marcha desde o goberno galego. En todas as localidades da
comarca hai estas reunións sobre a campaña estatutaria ás que asisten
cargos institucionais e orgánicos do BNG. Tamén se está a desenvolver
un calendario para colocar na maioría das localidades unha carpa para
distribución de material informativo e na que se poderá visionar un
DVD, ambos sobre a proposta de Estatuto.

No que atinxe á Campaña de Afiliación, o BNG realizou asembleas
con membros da Executiva Comarcal en todas as localidades para
transmitirlles os obxectivos da campaña. Animouse aos militantes
para convencer aos nosos simpatizantes de que se afilien.
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Pontevedra celebra cunha grande festa o 30 de
abril a recuperación dos ríos, a Ría e as xunqueiras

A Casa da Enerxía, un proxecto dos nacionalistas en As Pontes

Un dos obxectivos básicos da sociedade
pontevedresa foi a recuperación da Ría e
dos ríos de Pontevedra, o que comezou a
facerse realidade no ano 1999, coa chegada
do BNG ao goberno municipal. Unha festa
popular porá o 30 de abril o colofón desta
obra.

Co traslado de TAFISA, conseguido xa no
primeiro mandato, deuse un primeiro e
fundamental paso para a recuperación do
Lérez, que axiña viu como se recobraba
súa fauna. Reos, salmóns e lampreas
soben hoxe polas súas augas como había
décadas que non se lembraba.

O saneamento integral dos ríos, a Ría e as
xunqueiras comezou a xestarse nada máis
entrar no goberno municipal no ano 1999,
froito dunha decisión política do BNG ante
a negativa da Xunta do PP de acometelo.
É a obra pública máis importante que se
ten feito en Pontevedra, tanto polo seu
investimento (5.500.000 ¤) como pola

O goberno municipal do BNG en As Pontes,
en estreita ligazón coa historia económica
do Concello, impulsa a  construción da Casa
da Enerxía, que se convertirá no centro de
interpretación do primeiro Parque Temático
sobre esta cuestión no Estado Español.

Este parque, xurdido ao abeiro do Plano de
Desenvolvimento Turístico de Euroeume,

Cara a creación dun
Consorcio de Turismo
na Costa da Morte

A potenciación do turismo desde unha perspectiva de sustentabilidade
sempre foi unha prioridade para o BNG das comarcas da Costa da
Morte. A xestión do Plano de Dinamización Turística (PDT) por parte
do deputado provincial do BNG, Pablo Villamar, sentou as bases
para que o territorio contase cos recursos suficientes para apoiar o
seu potencial turístico. A recuperación de patrimonio, a mellora da
oferta museística, a potenciación de recursos, a introdución de rotas
e recursos inexistentes, ademais do potencial paisaxístico,
gastronómico e lendario do propio territorio, están convertindo a
Costa da Morte nun destino turístico asentado e con futuro, con
capacidade para o desenvolvemento dunha oferta estábel e
desestacionalizada.

Coa chegada do BNG ao goberno da Xunta de Galiza, a continuidade
da filosofía do PDT da Costa da Morte está garantida. O nacionalista
Rubén Lois, Director Xeral de Turismo, anunciou en compaña de
Villamar a intención da Consellaría de Industría, Comercio e Turismo,
de críar un Consorcio para a Costa da Morte que substitúa á actual
xerencia. O territorio comprendido entre Muros e A Laracha, que
abrangue 17 concellos, é polo tanto un obxectivo prioritario para
a Dirección Xeral de Turismo. A Costa da Morte está a ser unha
referencia a nivel turístico na oferta que TOURGALICIA promociona
nos salóns internacionais. Todas estas medidas está recibindo o
apoio dos profesionais do sector turístico.

súa complexidade técnica, xa que
implicou a renovación dos servizos,
a separación de augas pluviais e fecais
e a eliminación dos vertidos directos
Só fica pendente para a recuperación

busca ser un punto de reflexión sobre as
enerxías, o valor do medio ambiente e a
evolución da paisaxe vinculada á actividade
humana e aos diversos sectores sociais que
xeran, aplican e administran a actividade
enerxética. Tamén quere servir de instrumento
de cambio socio-cultural e económico; un
lugar onde, a través do turismo industrial, se
cre coñecemento e opinión sobre a relación

entre o home, a enerxía e o medio.
 A Casa da Enerxía será unha das sedes da
Axencia Enerxética Provincial, fundación
impulsada pola Deputación da Coruña da que o
Concello das Pontes é socio fundador, e que ten
como obxectivo incentivar o uso racional e o
aforro da enerxía, promover as fontes renovábeis,
protexer o medio ambiente e reforzar a
investigación en tecnoloxía.

integral da Ría que ENCE-ELNOSA abandone
Lourizán, un proxecto que comeza a ver a luz
pola actuación decidida do goberno municipal
de Pontevedra e da actual Xunta de Galiza.

Santa Comba, Ordes e Negreira:
medio millar de asistentes en actos
sobre a política agraria
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“A elaboración do Estatuto non pode
ser unha operación a quirófano pechado”

A guía do BNG no debate de fondo

Pablo González Mariñas, vicepresidente da Comisión do Novo Estatuto

A Comisión para o estudo do Novo Estatuto
botou a andar. O seu vicepresidente, o
nacionalista Pablo González Mariñas,
explícanos cales foron os primeiros pasos
que deu o organismo e cal é o seu futuro,
após a planificación inicial dos traballos.

-Os titulares de imprensa sobre as
primeiras reunións da Mesa da Comisión
parecen indicar que Galiza tardará en ter
Novo Estatuto. É así?

Até o de agora tivemos poucas reunións,
pero transmitir a impresión de que hai unha
certa dilación, un certo retraso no
funcionamento das cousas é incorrecto.
Para o BNG non ten que ser ésa a vontade
de ningún grupo.

Moitas veces, fixar moi ben desde o
principio os procedementos e as normas
de funcionamento da comisión pode supor
gañar tempo. Porque logo, podes atopar
atrancos inesperados que producen máis
retraso que o tempo que se inviste neste
labor previo. Contodo, esta fixación das
reglas do xogo xa rematou e a Comisión
xa bota a andar en abril.

-Seguimos coa fixación de prazos, canto
tempo poden levar os traballos da
Comisión?

Hai un acordo non explícito nas normas de
funcionamento aprobadas que figura nas
actas das reunións: o desexo de que as
comparecencias leven o tempo xusto e
necesario, que non debera ser superior a
dous meses. Ése sería o tempo dos traballos
fundamentais da comisión e a partir de ai,
inicia o labor a ponencia.

-Neste momento ábrese unha fase crucial:
a das comparecencias. Que actitude
adopta o BNG no proceso?

O BNG xa ten elaborada unha lista de
entidades comparecentes que imos
contrastar coas outras forzas. Temos que
elaborar unha proposta representativa de
comparecentes en todos os eidos, pero sen

eternizar esta fase. Non pode ser un desfile
de personalidades, do que se trata é de
ilustrarse sobre a opinión da sociedade.

Neste mesmo senso vén desenvolvén-
dose a actividade do BNG, ao abrir o
debate co Foro Social do Novo Estatuto
e logo cos máis de 150 actos que están
enchendo de vitalidade política as vilas
galegas. O terceiro chanzo desta apertura
é, loxicamente, este período de
comparecencias na Comisión que nós
sempre defendemos para que a elaboración
do texto non sexa unha operación a
quirófano pechado.

-Logo abriríase a ponencia, pola
profundidade do seu traballo, parece
máis difícil delimitar canto pode durar
o seu labor, é así?

Poden ser catro meses de traballo de
ponencia, co que todo o proceso non
debera levar máis tempo do que leva unha

xestación, nove meses. Sería un tempo
prudencial. Procesos de reformas estatutarias
como o catalán ou o valencián levaron até 20
meses pero, para nós, cos referentes que
temos e o desexo de que Galiza acade canto
antes o nivel de autogoberno que precisa,
eses 9 meses serían tempo máis que
suficiente. Por iso agardamos que ningún
grupo pretenda adiar por cuestións de táctica
política o proceso.

-E, finalmente, os galegos darán a súa
opinión nas urnas.

Está claro que a participación da sociedade
galega neste proceso ten de ser completa.
Daí que consideremos fundamental que os
galegos e galegas expresen a súa opinión
sobre o Estatuto nun referendo que ben
podería celebrarse no primeiro trimestre do
ano 2007. Non podemos permitir que neste
proceso haxa unha participación tan baixa
como houbo no do 81, daí que queiramos
envolver aos cidadáns desde o principio.

-Cal vai ser a guía do BNG no traballo de fondo para elaborar un Novo Estatuto?

A idea matriz da que penduran todos os conceptos é a de nación. Cando falamos dun Estatuto de Nación facémolo moi convencidos do
que estamos a dicir, pero que conste que, malia isto, non imos facer cuestión de “en que lugar exacto do texto” ten de estar ese termo.
O importante é a cualidade política de Galiza e isto ten de se traducir moitos aspectos:

Lingua. O nacionalismo é moi firme neste punto, os galegos teñen non só o dereito, senón o deber de coñecer a súa lingua.
Organización político-territorial. Temos de ter unha propia, porque a organización por provincias está obsoleta.
Dereitos e deberes. O texto debe recoller un catálogo propio, xa que moitos non están nin sequera na Constitución actual.
Competencias. É obvia a necesidade de amplialas e, neste proceso, clarificar cales son as exclusivas e cales se exercerán conxuntamente
co Estado e, neste sentido, cómpre establecer unha blindaxe que as protexa.
Sen autonomía financeira non hai autonomía política. Para acadar o financiamento preciso cómpre levar adiante unha negociación bilateral
e acadar o pagamento da nosa débeda histórica. Esta negociación ten que ter en conta parámetros como o envellecemento e a dispersión
da poboación.
Xustiza. Galiza debe contar cunha estrutura xudicial que permita que os pleitos que comecen no noso país rematen no Tribunal Superior
de Xustiza de Galiza

González Mariñas aposta porque o referendo se realice no primeiro trimestre de 2007



Obra

AVE Eixo Atántico
A Coruña-Vigo

AVE Eixo Atlántico
Ferrol-A Coruña

AVE Eixo Atlántico.
Vigo-Fronteira portuguesa

AVE Ourense-Lubián
(Saída cara á Meseta)

AVE Santiago-Ourense

AVE Ourense-Lugo

AVE Vigo-Ourense

Prazo oficial e virtual
de remate das obras*

2007

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Prazo de remate viábel
e defendido polo BNG

2009

2009

2009

2010

2009

2009

2010-2011

É tecnicamente posíbel que se cumpran
os prazos co investimento actual?

Non

Si, se se fai unha
adaptación da via

Si

Non

Si, se se executan
todas as partidas asignadas

Difícil, pero posíbel
coa adaptación dos proxectos

Non
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Se a chegada do ferrocarril a Galiza se
demorou máis de 20 anos e as autovías de
conexión coa Meseta acumularon un retraso
de case unha década, a chegada do tren de
alta velocidade ao noso país semella ir polo
mesmo fatídico vieiro, confirmando deste
xeito a histórica falla de compromiso dos
distintos Gobernos de Madrid con Galiza.

O 22 de Xuño de 2004, o Pleno do Congreso
dos Deputados aprobaba por unanimidade
unha moción do Partido Popular, emendada
polo BNG, na que se instaba ao Goberno a
que cumprise os prazos previstos de todas
as infraestruturas que se contemplaban no
chamado Plan Galiza; un compromiso que
a Ministra de Fomento o os dirixentes do
PSOE tamén asumiron publicamente.

Porén, a realidade dos feitos, medidos
obxectivamente nas partidas orzamentarias
que Fomento destina a cada obra, demostra

Para o portavoz do BNG no Congreso dos Deputados, Francisco Rodríguez, as infraestruturas prioritarias que debe acometer o
Estado na Galiza son a construción do AVE do Eixo Atlántico, con prolongación até a fronteira portuguesa e até Ferrol; e do treito
Ourense-Lubián. Asemade, demanda ao Goberno central que, con independencia das actuacións previstas en Portugal, “asuma”
o financiamento do tramo Vigo-Porto entre 2009 e 2010 para completar a conexión ferroviaria de alta velocidade da Eurorexión
Galiza-Norte de Portugal.

“E todas estas infraestruturas ferroviarias deben facerse, ademais de nos prazos máis curtos posíbeis, cunhas condicións técnicas
dignas: dobre vía electrificada, cunha velocidade meia non inferior a 150 km/h e compatíbeis para o tránsito de viaxeiros e
de mercadorías”, sinala Rodríguez.

Ademais, o BNG considera prioritario a modernización dos camiños de ferro entre Monforte e Ponferrada e a definición do futuro
do FEVE Ferrol-Oviedo, antes da construción do ferrocarril Transcantábrico.

Canto ás estradas, Francisco Rodríguez considera que o máis urxente é a construción da Autovía Transcantábrica, con prolongación
até Ferrol, e abordar unha política de rebaixa das peaxes na A-9.

totalmente o contrario e agoira un novo
retraso na chegada do AVE á Galiza.

O exemplo máis clamoroso é o do tramo
Ourense-Lubián, que constitúe a única
saída do AVE galego cara a Meseta.
O prazo oficial de remate das obras é 2009,
mais a día de hoxe nen sequera está
concluída a Declaración de Impacto
Ambiental, o que fai tecnicamente
imposíbel que as obras estean rematadas
antes de 2010.
O departamento que dirixe Magdalena
Álvarez despachou con 225.000 euros o
orzamento destinado a este tramo nos
Presupostos Xerais do Estado para 2006;
omite a proxección presupostaria para os
exercicios 2007 e 2008 e para o 2009 só
prevé 22 millóns de euros, cando o custo
estimado do trazado que debe garantir a
conexión de Galiza coa Meseta é duns
1.600 millóns de euros.

Ademais, o Goberno anuncia agora que o
treito do AVE Lubián-Ourense será dunha soa
vía nunha primeira fase, aproveitando máis
do 30 por cento do trazado actual.

Todos os expertos coinciden en que esta
opción “non é deste século” e hipotecaría o
futuro e a competitividade do AVE galego.

Tampouco é posíbel que se cumpra o
calendario para a conexión ferroviaria de alta
velocidade entre Vigo e A Coruña no 2007.

Para o presente ano, o Ministerio de Fomento
ralentiza o investimento neste tramo a 136,90
millóns de euros e estende a proxección
plurianual do gasto no corredor até 2010,
asumindo deste xeito que a viaxe por tren
en 50 minutos entre os dous grandes centros
urbanos de Galiza terá un retraso mínimo
de 3 anos.

Co ritmo de investimento actual, só o Porto Exterior da Coruña e o eixo ferroviario de alta velocidade Santiago-Ourense poderán cumprir os prazos previstos

As infraestruturas que Galiza
precisa: máis compromiso e menos propaganda

OS COMPROMISOS DO ESTADO CON
GALIZA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

O que é prioritario para o país

*Moción aprobada por unanimidade polo Pleno do Congreso dos Deputados



O investimento realizado polo Ministerio
de Fomento só na construción da Terminal
4 do aeroporto de Madrid-Barajas (1998-
2005) ascendeu a 6.185 millóns de euros,
unha cantidade que cuase duplica o gasto
en infraestruturas realizado polos sucesivos
gobernos centrais (PP e PSOE) na Galiza
no período 2000-2006, pouco máis de 3.700
millóns de euros.
Proba da discriminación de Galiza nos

investimentos de Fomento é que só no
último exercicio orzamentario recibimos
máis do que nos correspondería
estritamente en proporción á nosa
poboación e Producto Interior Bruto (PIB).
Deste xeito, malia que representamos o
6,7 por cento da poboación do Estado e
que aportamos arredor do 5,1 por cento
do PIB estatal, só no 2006 Galiza recibiu
do Ministerio de Fomento un investimento

maior ao seu peso económico e demográfico.
Francisco Rodríguez considera que os
orzamentos para este ano, aínda que son
mellores que os de exercicios anteriores, xa
que por vez primeira chegan ao 8 por cento
do total estatal, “están mal planificados e non
se invisten onde se debería”, como o remate
do AVE do Eixo Atlántico ou a conexión coa
Meseta.

O investimento na T-4 de Barajas cuase
duplica o gasto de Fomento na Galiza entre 2000 e 2006

- TOTAL INVESTIMENTOS DE FOMENTO NA GALIZA 2000/2006: 3.702 millóns de ¤
- (3) INVESTIMENTO DE FOMENTO NA T4 DE BARAJAS 1998/2005: 6.185 millóns de ¤
- (4) INVESTIMENTO PREVISTO NA AMPLIACIÓN DE “EL PRAT”: 3.500 millóns de ¤
Fonte: Ministerio de Fomento. Resposta por escrito do 2-02-2006 ao portavoz do BNG no Congreso dos Deputados, Francisco Rodríguez.
1* Os dados de investimento realizado son ate o 31-08-2005, os últimos dos que dispón o Ministerio de Fomento.
2* Fonte: Orzamentos Xerais do Estado e “La Voz de Galicia”
3 e 4 Fonte: declaracións do presidente de Aeroportos Españois e Navegación Aérea (AENA), Manuel Azuaga.

O 8 por cento da factura
estatal como obxectivo
No Programa Contrato do Goberno Bipartito BNG-PSOE, inclúese a
instancias do BNG o compromiso de que “o Goberno Galego proporá que
no Plano Estratéxico de Infraestruturas e Transportes (PEIT) do Ministerio
de Fomento e nos seus planos sectoriais complementarios se recolla o
compromiso de acometer as infraestruturas necesarias en Galiza, estimadas
nunha porcentaxe mínima do 8 por cento do investimento total previsto
en dito Plano”, co fin de paliar o déficit histórico de Galiza en materia de
infraestruturas.
Ou sexa, de cada cen euros que o Estado gaste en infraestruturas, un
mínimo de 8 terán de ir ao noso país. De non ser así, non será posíbel
que as obras pendentes se executen en tempo e forma.
A este respeito, o portavoz do grupo parlamentar do BNG vén de apresentar
no Congreso unha proposición non de lei a prol dunha racionalización do
debate sobre as infraestruturas terrestres na Galiza. O obxectivo non é
outro que rematar cunha dialéctica en relación ao AVE galego na que o
Goberno español se adica a facer propaganda e a oposición do PP,
critica sen matices.
En concreto, a iniciativa insta ao Goberno a establecer unha planificación
da elaboración dos proxectos e a súa execución “conforme a criterios de
prioridade e coherencia, con horizontes temporais seguros e os
investimentos plurianuais necesarios”.
A iniciativa de Francisco Rodríguez tamén insta ao Goberno central a
“considerar prioritarias as obras de modernización da rede ferroviaria de
Galiza e as súas conexións co resto do Estado e Portugal” e a estabelecer
un calendario “críbel e consecuente” cos investimentos comprometidos.
Por último, e entre outras demandas, a proposición do BNG pede que a
Xunta de Galiza participe na política de infraestruturas do Estado no
noso país.

Infraestruturas prioritarias
que, segundo o BNG o goberno
ten que acometer na Galiza nos
próximos 4 anos

Ano

2000

2001

2002

2003

2004

1*2005

2*2006

Orzamento
Inicial

187 millóns ¤

281 millóns ¤

337 millóns ¤

402 millóns ¤

605 millóns ¤

790 millóns ¤

1.100 millóns ¤

Investimento
realizado

242 millóns ¤

320 millóns ¤

326 millóns ¤

396 millóns ¤

530 millóns ¤

574 millóns ¤

% sobre
total Estado

4,46 %

3,47 %

3,83 %

3,66 %

4,85 %

5,84 %

8,90 %

Incremento
total Estado

93 %

8 %

25 %

13 %

9 %

13 %

Incremento
Galiza

50 %

19 %

19 %

50 %

31 %

29 %

Grao de
Execución

129 %

114 %

97 %

98 %

88 %
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INVESTIMENTOS DO MINISTERIO DE FOMENTO NA GALIZA 2000-2005



O Plano recolle unha serie de propostas para favorecer a construción de vivenda protexida por parte do sector privado. Entre as máis
significativas, figura a equiparación fiscal entre as vivendas protexidas construídas en Galiza e as vivendas oficiais do resto do Estado,
que as exime dos impostos de transmisións patrimoniais e de actos xurídicos documentados, equiparando Galiza co resto do Estado
mediante unha medida que non tomou a Administración anterior.

A rehabilitación é outro dos eixes do Plan Galego de Vivenda. As axudas autonómicas que complementan as estatais son as seguintes:
en áreas de rehabilitación integral subvención de até o 40% cun máximo de 4.500 ¤ por vivenda. Cando se trata dunha obra de urbanización,
a contía acada o 30%. En áreas de rehabilitación de centros históricos: a axuda acada un máximo do 30%, cunha cantidade máxima de
5.000 ¤ por vivenda.

A Consellaría dálle prioridade ao aluguer como vía de acceso a unha vivenda, unha opción moi interesante, tanto para inquilinos como
para promotores e construtores, que até agora estivo case esquecida dentro da vivenda protexida. En concreto, para rendas baixas e medias
(menos de 3´5 veces o salario mínimo), os galegos poden optar a unha vivenda de 40 metros cadrados en aluguer a partir de 161,70 euros
ao mes, e até un máximo de 309 euros. En caso de ser unha vivenda de 70 metros cadrados, o prezo do aluguer varía entre 250 e 477
euros ao mes, sempre con garaxe e rocho incluído.

O prezo da vivenda protexida oscila segundo o Concello no que está ubicada. Haberá tres categorías: a zona 1, que engloba aos municipios
máis caros; a zona 2, onde están o resto dos concellos galegos e tres concellos con prezo superior -A Coruña, Santiago e Vigo-. As vivendas
protexidas son de tres tipos en función do seu prezo: VP de réxime especial, dirixida ás rendas baixas que non superen os 1.200 ¤ mes;
vivenda de prezo xeral, a máis frecuente, e vivenda a prezo concertado, a máis cara. Se os adquirentes de vivenda protexida superan os
1.650 ¤ mes de ingresos non reciben axudas directas, só teñen acceso a un préstamo preferente.

Por exemplo, un piso protexido de prezo xeral, con 70 metros cadrados de superficie útil, costará 109.870 euros en Vigo, Santiago ou A
Coruña. Nun concello da zona 2, quedaría en 90.520 ¤ e nun da zona 1 en 99.885 ¤.

É moi importante salientar que a vivenda de segunda man tamén pode recibir axudas se está ao mesmo nivel de prezo/superficie
que a vivenda protexida nese concello. Tamén existen axudas para a autopromoción -persoas que decidan construír a súa propia casa-,
sempre que non supere os 120 metros.
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A consellaría dirixida pola nacionalista
Teresa Táboas vén de elaborar o Plano
Galego de Vivenda 2005-2008, documento
que recolle todas as medidas para favorecer
o acceso a unha vivenda de calidade aos
galegos e as galegas con maiores
dificultades, así como a normativa de
aplicación en Galiza do Plano Estatal de
Vivenda. O Plano galego céntrase nos
colectivos máis precarios: xente moza,
persoas maiores, familias, vítimas de
violencia de xénero, en xeral en todos
aqueles cuxos niveis de ingresos dificulten
o acceso a unha vivenda de calidade.

Conta con numerosas novidades respecto
á lexislación anterior. A de maior calado é
a creación do Rexistro Único de
Demandantes de Vivenda Protexida: unha
ferramenta que  permitirá coñecer a
demanda real de vivenda protexida en todos
os concellos do país, as características dos
demandantes, e que tipo de vivenda
solicitan. Ademais, permitirá transparentar
ao máximo os procesos de selección e
adxudicación de vivenda protexida.

Por primeira vez concederanse axudas ás
familias que teñen entre 1 e 2 fillos e ás
vítimas de violencia de xénero, que ademais
pasan a ser un colectivo preferente como
demandante de vivenda protexida. Outra
novidade é a creación dunha axuda
específica para fomentar a creación de
vivendas protexidas dun só dormitorio de
40-45 metros cadrados útiles.

As chaves do Plano Galego de Vivenda

Incentivos para que o sector
privado constrúa vivendas protexidas

Axudas principais

Para mozos e mozas menores de 35 anos,
as axudas mínimas son de 13.100 euros
para a xente nova con ingresos inferiores
a 1.200 euros mes -a inmensa maioría-.
Poden chegar aos 24.000 euros en función
das circunstancias persoais do demandante

Para os maiores de 65 anos, as axudas
van de 6.900 euros até un máximo de
19.200 euros

Para as familias numerosas de 3 fillos
ou máis as axudas oscilan entre 9.000 e
18.700 euros, pero poden chegar até
27.000 euros

Para as persoas maiores de 35 anos con
ingresos inferiores a 3,5 veces o salario
mínimo (1.650 ¤ ao mes), as axudas a
fondo perdido son como mínimo de 4.600
euros.

A Consellaría habilita unha serie de axudas
complementarias –poden sumarse ás
anteriores-. Recibirán 2.000 euros as
persoas con discapacidade, familias
monoparentais, familias con un ou dous
fillos e os maiores de 65 anos. Haberá
1.500 ¤ para os que merquen unha vivenda
de 40-45 metros cadrados.
No tocante aos préstamos hipotecarios,
manteñense créditos preferentes e
subsidiados. Por exemplo, unha persoa
que pida 80.000 para comprar unha

Taboas quer garantir que as axudas vaian ás persoas que máis o necesitan

vivenda protexida recibe ademais até 656 ¤
a fondo perdido cada ano. Así mesmo, a
Xunta outorga 600 euros de axuda para gastos
de constitución da hipoteca.

A conselleira quer poñer no mercado o maior número
posíbel de vivendas de calidade a prezo taxado
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Somos galegas e galegos.
Somos bng. Decide, afíliate.

O pobo galego tivo a capacidade, fronte a todos os prognósticos pesimistas e de resignación instalados
nestes anos na nosa sociedade, de dar unha viraxe política ao país apostando por outro futuro e rematando
con anos de desgoberno e de abandono dos intereses de Galiza.

Unha parte moi sobranceira da sociedade galega fixo esta aposta en clave de país, mantendo en
sucesivos procesos a solidez e referencia política do nacionalismo nun contexto adverso.

Hoxe o nacionalismo goberna en Galiza con responsabilidades moi relevantes. Da nova situación
política derívase un reto histórico que é preciso non defraudar porque xera unha enorme espectativa e
ilusión social logo de anos e anos de inmobilismo, porque abre ao país novas oportunidades para o seu
desenvolvemento e normalización política, económica, cultural e social.

Galiza é unha nación con posibilidades e potencialidades para autorresponsabilizarse do seu futuro. O
BNG asume o reto. O BNG está disposto a continuar a súa traxectoria histórica de compromiso con
Galiza. O BNG está aberto a Galiza para asumir a responsabilidade derivada deste novo momento político.

Esta autorresponsabilización ten de ser colectiva. A trascendencia do momento político e deste reto
histórico fai importante poder contar con máis apoio. Todos e todas somos Galiza e o noso compromiso
individual non é indiferente. A aportación un a un de cada persoa que acredita nas posicións do
nacionalismo vainos afortalar e facer avanzar no camiño iniciado.

O BNG está a desenvolver unha campaña de afiliación para falar de ti a ti con milleiros de galegos
e galegas que comparten o noso proxecto. Porque este é o momento de demandar un paso máis no
compromiso con Galiza. Entrar a formar parte do BNG serve neste momento para:

- Dar respaldo ás demandas de maior autogoberno e financiamento para Galiza nun intre de reforma
do estado das autonomías no que non podemos ficar atrás.

- Reforzar ao BNG como parte do Goberno Galego dando pulo ás políticas de cambio real centradas no
país.

- Afortalar a posición do BNG en cada concello contribuíndo para construír alternativas municipais
sólidas, transformadoras e beneficiosas para os veciños e as veciñas.

- Darlle folgos e forza ao nacionalismo galego para que Galiza siga tendo unha forza que defenda os
seus intereses, para continuar a aportar pluralismo e democracia á política galega, desterrando a
hexemonía caciquil do PP, e para facer que o BNG avance cara ao apoio maioritario da sociedade
galega.

Queremos contar con máis persoas no traballo que aínda queda por diante. Con máis achegas, apoio e
colaboración. Con máis ideas. Con máis protagonistas activos do futuro da nación. Se tes esta disposición
ou queres colaborar activamente con esta campaña, diríxete ao BNG da túa localidade ou comarca
canto antes. Canto antes comeces, máis avanzaremos.



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

21 de Abril.
Reunión do Consello Nacional. Hotel Congreso.

22 de Abril.
10.30 horas. Auditorio de Galiza, en Santiago de
Compostela. Convención Nacional pola Lingua.

1 de Maio.
Día Internacional do Traballo. O BNG chama a participar
nas manifestacións convocadas pola Confederación
Intersindical Galega.

A Vicepresidencia nacionalista cría a
Sociedade Galega de Servizos Sociais

Vicepresidencia e as dúas caixas de aforros galegas constituíron
Sogaserso, unha sociedade pública que se encarregará da creación
e xestión da rede pública de asistencia á terceira idade. Nun acto
histórico en Galiza, os directores xerais de Caixanova e Caixa
Galicia asinaron en Santiago xunto co vicepresidente da Xunta,
Anxo Quintana, a constitución da Sociedade Pública que terá
como obxecto a construción e xestión de centros de día e
residencias para a terceira idade da anunciada rede pública
que ten previsto poñer en marcha a Vicepresidencia da Xunta.

Cultura oferece por primeira vez axudas
a particulares para a produción de curtas
e guións

A conselleira de Cultura e Deporte, a nacionalista Ánxela Bugallo, ten
apresentado xa as novas convocatorias de axudas ao audiovisual, que
teñen como principal novidade a creación de dúas liñas de axudas á
produción para creadores individuais. A primeira refírese á realización
de curtametraxes e a segunda á elaboración de guións.

Bugallo subliña que as tres convocatorias apresentadas –á produción
de curtas, á escrita individual de guións e ao desenvolvemento de
proxectos audiovisuais- se orientan tanto a creadores individuais como
ás empresas produtoras, ademais de que as súas directrices principais
foron elaboradas “en consenso co sector e consultando as necesidades
dos diferentes colectivos profesionais”.

O BNG logra un pronunciamento
do Parlamento a prol do Día da Clase
Obreira Galega

O pleno do Parlamento de Galiza aprobou no último mes por
unanimidade varias iniciativas do BNG. Unha delas, para recoñecer a
dignidade das vítimas da ditadura arxentina e outra solicitando manter
as emisións de RTVE en Galiza e recuperar a emisora en galego.
Asemade, aprobouse en comisión unha proposición non de lei de
Fernando Blanco Parga en apoio da celebración do 10 de Marzo como
Día da Clase Obreira Galega, nun fito histórico que o nacionalismo vén
de acadar no foro de máxima representación do pobo galego.

Industria transforma o CESGA nun centro de
excelencia internacional para a comunidade
científica galega

O conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, anunciou
que “o convenio de colaboración entre o Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA), e as empresas HP e Intel converterá ao CESGA
nun centro de excelencia internacional e, con iso, veranse beneficiadas
múltiples áreas da ciencia, nas que participan prestixiosos grupos de
investigación galegos e do CSIC”. O nacionalista dixo que o acordo
“potenciará significativamente o coñecemento no ámbito do cálculo
intensivo e da simulación numérica e, en consecuencia, aquelas áreas
da ciencia que se desenvolven facendo uso desta tecnoloxía”. Así
mesmo, Fernando Blanco anunciou que investigadores de empresas
de primeira liña, como HP e Intel, xunto con investigadores galegos
e do CSIC, realizarán, no marco deste convenio, proxectos conxuntos
en áreas de interese común.

O BNG prepara para o sábado 22 de Abril unha
grande convención nacional sobre a lingua
O nacionalismo galego moderno sempre vencellou o futuro do país co futuro
da lingua galega, o principal sinal de identidade da nosa nación. Para analisar
a situación actual e afortalar este compromiso, está convocada o próximo día
22 en Santiago de Compostela unha convención nacional sobre a lingua, aberta
a toda a militancia do BNG. Os documentos estarán ao voso dispor nos locais
da frente.
O acto terá lugar de 10.30 a 19.00 na sala Mozart do Auditorio de Galiza.
Presentará o acto Manuel Portas, presidente da Comisión de Lingua do Consello
Nacional. Logo falará Francisco Rodríguez sobre o “Status do galego no Novo
Estatuto”, con debate posterior. Ás 13.00 haberá unha intervención pública
do portavoz nacional, Anxo Quintana.
Pola tarde haberá dúas charlas con debate posterior. A primeira  baixo o título
“O traballo normalizador nas institucións”, a cargo de Goretti Sanmartín e
Alberte Ansede; e a segunda, “A intervención social en defensa do idioma”,
de Iria Taibo. Os tres son membros da Subcomisión Nacional de Lingua.
Ademais, para o 17 de Maio, Día das Letras Galegas, o BNG chama a participar
na manifestación nacional en defensa do noso idioma que convoca a Mesa
pola Normalización Lingüística.

A instalación en Santiago de Compostela de “Finis Terrae”, o maior
supercomputador de memoria compartida de Europa, permitirá a Galiza, e a
todo Estado en xeral, facer fronte aos grandes desafíos da investigación, xa
que achegará unha potencia de cálculo e almacenaxe capaz de dar resposta
ás necesidades informáticas dos máis cobizosos retos científicos. “Finis
Terrae” converterase nun referente mundial.

O 22 de Abril e o 17 de Maio, citas no calendario para a defensa da nosa lingua nacional


