
Cumprido un ano desde a convocatoria
eleitoral que se saldou co cambio
galego, o nacionalismo continúa a
marcar a axenda e o temario do proceso
estatutario en Galiza.
Non doutro xeito se pode interpretar o
Acordo sobre Criterios para un Estatuto
de todos, asinado o pasado 17 de Xuño
en Santiago de Compostela polos líderes
do BNG e do PSdeG-PSOE, Anxo
Quintana e Emilio Pérez Touriño, respec-
tivamente.

Son criterios para un Estatuto de Naci-
ón, e parten do recoñecemento explícito
da condición nacional do noso país.
Isto é tanto como dicer que o acordo
representa a garantía de que a nosa
nación vai manter o seu status á mesma
altura que Euskadi e Catalunya, como
unha realidade cualitativamente distinta
a Andalucía, Estremadura e demais
rexións españolas.

Son criterios para un Estatuto que
garantirá a oficialidade plena para a
lingua galega e un avanzo substancial
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Achegámosche os candidatos ás
alcaldías nas sete cidades

Páxinas 2,3,4 e 5. Actualidade

Francisco Jorquera dá un amplo
repaso á axenda política

Páxinas 6 e 7. A Entrevista

Os comparecentes falan de nación
na Comisión do Novo Estatuto

Páxinas 8 e 9. Parlamento Galego

Comprida información sobre o
traballo do nacionalismo na Xunta

Páxinas 12 e 13. No Goberno

cara a autonomía fiscal que precisa
Galiza para en rigor podermos falar de
autonomía política.

Son criterios que comprometen o
investimento do Estado na perspectiva
dos próximos dez anos nun volume
que supón a aceptación da existencia
da Débeda Histórica e, o que é máis
importante, a aceptación de que esta
debe ser saldada.

Estas conquistas evidentes do Bloque
Nacionalista Galego deben ser
acompañadas pola mobilización social
de todos os sectores do noso pobo
que identifican o avanzo cara a sobe-
ranía coa mellora das condicións de
vida dos galegos e das galegas. Nese
sentido, o calendario marca en liñas
vermellas un data xa moi próxima na
axenda, a do 25 de Xullo.

Ese día as rúas de Compostela deben
ferver coas bandeiras da patria como
testemuño da demanda imparábel de
máis poder político para a nosa nación.

Quintana e Touriño, após asinaren o Acordo

Duplicamos a paxinación !

Con este número, o BE-NE-GÁ ao
día duplica a súa paxinación co
propósito de oferecer unha
información máis ampla e mellor
contrastada de toda a acción do
nacionalismo galego nas súas
distintas vertentes, desde a
gobernamental e a parlamentar
até a social.
Abrimos a nova paxinación cunha
ampla reportaxe sobre os nosos
candidatos ás alcaldías das sete
cidades. Incluímos tamén as
novas seccións “Parlamento
Galego”, “Parlamento do Estado”
e “No Goberno”, así como
“A Contracapa”, na que terá un
especial protagonismo a nosa
militancia.

Avaliación do acordo
BNG-PSOE sobre o Novo

Estatuto de Nación

Páxina 7. A Executiva Informa

O BNG determina os contidos
dun Estatuto que será de nación

ao día



“O goberno de Orozco
  paralisou todos os proxectos importantes”
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“En Vigo imos ás eleccións con todas as expectativas”
- Que supón para a cidade o actual
goberno do PP?
- Penso que están aproveitando a inercia
dos grandes proxectos que se definiron
desde 1999 a 2003, na época de goberno
municipal liderado polo BNG. Nesta etapa
non se puxo en marcha nengunha
iniciativa nova, e non hai un modelo
claro de cidade. Non valen lamentacións
nen políticas vitimistas. Hai que ofertarlle
a Vigo dinamismo, imaxinación e sobre
todo moita autoestima.

- Cais son as propostas de futuro
para Vigo?
-Ten de ser unha cidade moderna,
imaxinativa e criativa que aproveite os
seus talentos e valores. Debemos ser
referente dunha grande área metro-
politana e do Arco Atlántico.
O BNG aportará novas políticas, que
rompan co conformismo actual.

- Como valoras a túa experiencia de
goberno, en Vigo e como director xeral
de Deportes
-Eu participei en 3 corporacións mu-
nicipais, unha delas no Goberno, e agora

estou no Goberno galego. Con toda a
modestia, penso que teño a experiencia
suficiente para facer que as cousas sexan
máis fáciles e facer un Vigo máis mo-
derno. Cun goberno do BNG, a Xunta e
as demais administracións entenderán
os nosos proxectos como ocorreu na
etapa do 99-2003, na que se des-
bloquearon importantes temas pen-
dentes.

- Por último, cais son as vosas ex-
pectativas electorais?
- Partimos con todas as expectativas.
Se conseguimos explicar as nosas
propostas e visualizar as nosas ganas
de cambio, podemos ter os mellores
resultados da historia. Estou convencido
de que os votantes de PSOE, PP e PG
non votan por unha sigla; o que queren
é que as cousas sexan máis fáciles, nos
deixemos de liortas partidarias e nos
poñamos a traballar. Se intensificamos
a relación coa sociedade e gobernamos
transmitindo ben estas mensaxes,
teremos o respaldo da maioría de
vigueses e viguesas.

-Que supuxo a maioría absoluta de
Orozco para a cidade?
-Unha evidente incapacidade de xestión.
Todos os lugueses ouvimos a frase:
“Non se preocupe, xa estamos niso” Hai
unha parálise nos proxectos importantes
da cidade, como o Auditorio, a nova
ponte sobre o Miño, as gardarías infantís
ou o plan Paradai. Nós pensamos que
o goberno de Orozco lle sae moi caro a
esta cidade. Multiplicou por 5 os gastos
do anterior goberno de coaligación en

Domínguez di que o BNG sempre
apostou polo crecemento sustentábel

dedicacións exclusivas, gabinete de
prensa e persoal de confianza, sen por
iso conseguir maior eficacia. É máis,
diría que aplican unha política laboral
igual que a do Partido Popular, con-
vertendo o concello nunha axencia de
colocación de militantes e simpatizantes.
Canto ao PXOM que se está redactando,
fai unha valoración irreal sobre os habi-
tantes futuros e traslada o desenvol-
vemento urbanístico á iniciativa privada.
Con este plano haberá que tirar mil casas
na cidade.

-Como inflúe no escenario o escándalo
da Deputación de Lugo?
-Ben, desde o BNG sempre dixemos que
as deputacións son institucións ana-
crónicas e son inservíbeis para o desen-
volvemento da provincia, e como can-
didato dunha provincia do interior, sei
do que falo. Neste caso concreto, Cacha-
rro Pardo é responsábel, se non por
acción, polo menos por omisión.

-Cais son as principais propostas para
o futuro?

-Temos de datar as grandes infraestruturas
como a nova ponte e as autovías Lugo-
Santiago e Lugo-Ourense e abrir o debate
sobre o AVE. Ademais, hai obras básicas
como o Auditorio que levan 10 anos de
retraso. Logo, propoñemos aumentar as
dotacións e completar o saneamento da
zona rural -Lugo conta con 54 parroquias-
Ademais, apoiamos a construción do parque
industrial das Gándaras, en cuxo deseño
xa está a traballar a Consellaría de Vivenda.

-Canto ás políticas sectoriais, que política
lingüística defende o BNG?
-Cando nós estivemos no goberno muni-
cipal houbo un forte impulso á lingua e á
galeguización no traballo dos funcionarios
da administración local. Agora estase a
incumprir a normativa, e como noutros
concellos, hai moito folclorismo e pouca
vontade de avanzar nese aspecto.

-Con que aspiracións vai o BNG ás
eleccións?
-Acadar os mellores resultados posíbeis,
para poder xestionar os asuntos públicos.

Laxe salienta que o BNG é
garantía de normalización lingüistica

Santiago Domínguez (Vigo, 1964) liderará a opción nacionalista en Vigo en Maio de 2007

Xosé Antón Laxe (Outeiro de Rei, 1954) é o cabeza de lista do BNG en Lugo
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-Como cualificarías a situación política
de Pontevedra?
-Temos un Goberno estábel que está a
rematar un mandato en coalición co
PSOE. Na nosa organización, hai unha
situación de máxima unidade, mentres
que PP e PSOE non teñen elixido aínda
os seus candidatos.

-Van 7 anos de Goberno...
-Penso que lle demos a volta a unha
cidade e a un concello que experi-
mentaron unha grande transformación,
superando unha situación de parálise,
estancamento e falta de perspectivas.
Somos a cidade que máis crece a nível
percentual das sete cidades galegas,
pasando de 73.000 a 80.000 habitantes
durante estes 7 anos. Falando de obras
concretas, destacaría por suposto a
peonalización do centro urbano, que
potenciou o comercio, o turismo e
mesmo a actividade cultural. Tamén o
saneamento do río Lérez e da Ría. Agora,
os dados económicos e sociais do
anuario de La Caixa sitúannos como a
cidade galega con máis calidade de vida.

-Que proxectos hai para o futuro?
-Continuar a reforma urbana, seguindo
nesta liña de recuperación do río e da
Ría, que se verá completada co traslado
de Ence. Temos previsto facer unha praia
fluvial no Lérez e recuperar o antigo
porto do barrio das Moureiras, onde
faremos unha estación marítima. Tamén
veremos en breve o edificio das Artes,
o novo Pasarón, o centro lúdico-depor-

tivo da Parda e unha pista de piragüismo
no encoro do Pontillón do Castro. Estamos
incluídos nun plano de dinamización
turística cos outros sete concellos da
comarca, co nome “Terras de Pontevedra”.
Queremos continuar coa dotación de
equipamentos deportivos, educativos e
culturais nos bairros e parroquias; e com-
pletar o saneamento do rural, do que nos
falta o 50 por cento, que supón o10 por
cento da nosa populación.

-Que agarda das outras administracións?
-O Ministerio de Fomento e a Consellaría
de Política Territorial teñen unha débeda
coa cidade. No marco do novo plano xeral,
temos de prever e executar as infraes-
truturas necesarias en estradas e ferrocarril,
especialmente a circunvalación e a conexión
con Vigo e Vilagarcía. Ademais, cumpre
comezar xa xa co hospital único.

-Cais son as expectativas do BNG?
-Sempre dixen que lles corresponde aos
cidadáns permitirnos continuar nese labor
e que non haxa unha volta ao pasado. Por
suposto, imos a por todas, mais non quero
pasarme de optimista nen de modesto.

“Pontevedra é a cidade galega con maior calidade de vida”

“En Ferrol o obxectivo é recuperarmos a Alcaldía”
-Como está a situación política en
Ferrol?
-A actuación do goberno municipal deixa
moito que desexar. Hai desavinzas entre
PP e Independentes por Ferrol, que se
trasladan a nunha parálise da acción de
goberno. En xeral, limítanse a dar con-
tinuidade aos proxectos de gobernos
anteriores; centráronse no urbanismo,
abandonando o ensino e apiorando os
servizos sociais. Ademais, o alcalde non
dialoga coas outras administracións, polo
que non consegue recursos, ao tempo
que despreza as axudas da Xunta.

-E cais son as propostas nacionalistas
de goberno?
-Agora estamos na elaboración do
programa, pensando no que queremos
que sexa Ferrol dentro de 30 anos. No
casco urbano, hai que aumentar o
coidado das zonas verdes e facer novos
parques infantís, entre outras dotacións;
nas parroquias rurais hai que cobrir
necesidades como o saneamento.
Ademais, imos apostar por unha reurba-
nización total de Ferrol Vello.

-Que medidas reserva o BNG para a
promoción económica?
-É fundamental para toda a comarca a
criación de emprego, en especial novos
postos de traballo para a muller e a
mocidade, e aínda que non sexa estrita
competencia municipal faremos un
esforzo especial neste aspecto. Así,
promoveremos o turismo, xa que Ferrol
é unha zona sen desenvolver nese
sentido. Temos que vender que esta
cidade é algo máis que a industria naval
e a Mariña española.

-Ti xa tiveches experiencia de gober-
no...
-Si, estou orgulloso de ter traballado
con Xaime Bello, unha grande persoa e
un referente do nacionalismo na co-
marca. O que máis valoro foi o traballo
de modernización da policía local que
fixen desde a Concellaría de Seguridade.
Por desgraza, nestes últimos 3 anos
botouse todo por terra. Tamén asumín,
por 4 meses, a Concellaría de Zona Rural.
Foi tamén un traballo moi importante
para min, porque vivo na zona rural de
Ferrol, en Covas.

-Con que expectativas vai o BNG ás
eleccións?
-O obxectivo é recuperar a Alcaldía. Aspi-
ramos a ter unha maioría cómoda, para
mellorar as condicións de vida dos veciños
e veciñas de Ferrol.

Lores di que o BNG vai a por todas nas eleccións

Pita ve na criación de emprego un eixo do programa de goberno

Miguel Anxo Fernández Lores (Vilalonga-Sanxenxo, 1954) é candidato á reelección como alcalde

Xoán Xosé Pita (Ferrol, 1951) encabezará a listaxe dos nacionalistas en Maio de 2007
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“Compostela será un espello da identidade de Galiza”

“En Ourense o PP ten interiorizada a derrota”

Sánchez Vidal sitúa a Alcaldía
como obxectivo doBNG

Rego salienta a tendencia ao alza do BNG

-O BNG leva 7 anos a  gobernar en
Compostela. Que destacarías do voso
labor?
-Destacaría, en primeiro lugar, o impulso
ás políticas sociais, tanto a través dos
servizos educativos, deportivos, sani-
tarios... como a meio da política da viven-
da protexida, algo que non comezara a
desenvolverse até que chegamos ao
goberno. Así mesmo, tamén é de resaltar
todo o relacionado coa promoción
económica e criación de emprego,
mediante o desenvolvemento de solo
empresarial e a criación dunha Oficina
de Promoción Económica. Ademais,
demostramos que se pode gobernar
doutra maneira, promovendo a partici-
pación da cidadanía no Consello Econó-
mico e Social, no de Relacións Veciñais,
e nos diferentes consellos sectoriais.

-E de Cultura, que é responsabilidade
directa túa, que me podes dicer?
-O meu proxecto cultural é que Com-
postela se converta nun centro de re-
ferencia a nível internacional. Do traballo
feito, destacaría o apoio ao dinamismo
creativo que xa existe na cidade; á
“produción propia”, en definitiva.

-Que oferece o BNG que non oferezan
os outros grupos políticos?
-O meu compromiso é conformar un
Goberno forte que actúe con decisión
na defensa dos intereses de Compostela,
un Goberno que estabeleza un liderado
cívico firme que faga que a nosa cidade
sexa respectada, xustamente porque
sabemos que disto depende todo o de-
mais. Ademais, queremos oferecerlle a
Compostela o dinamismo e impulso que
precisa através dun programa que teña
como eixo políticas sociais que propicien
unha maior igualdade e benestar.

-Que modelo de cidade proporá o BNG
no seu programa?
-Unha cidade sustentábel, coesionada
socialmente e con dinamismo econó-
mico. Queremos diversificar o tecido
económico, para non depender só do
turismo, a universidade e outros ser-
vizos. Nese sentido, estamos a apoiar a
implantación dun parque científico-
tecnolóxico, para permitir o desenvol-
vemento de empresas de novas tecno-
loxías e comunicación. Desde o BNG
tamén queremos que Compostela, ca-
pital de Galiza, sexa un espello da nosa

identidade nacional, no que atinxe á lingua
e ao seu papel institucional.

-Cais son as expectativas electorais?
-Pensamos que a xente gosta da nosa
forma de traballar e valorará o que
poderíamos facer cunha alcaldía do BNG.
Hai unha tendencia de ascenso que
queremos consolidar.

-Semella que o PP da cidade de Ouren-
se está nunha situación de división in-
ternas e crise...
-Si, a sensación entre os cidadáns é que
o cambio se vai producir dentro de oito
mes. De feito, o PP ten interiorizada a
derrota e está funcionando xa en clave
de oposición.

-Cais son as propostas máis destacadas
do BNG?
-É fundamental facer un esforzo en
promoción de emprego e vivenda pública,
xa que levamos 12 anos sen ningunha
promoción de vivenda social. Outra
cuestión importante é o reequilibrio
territorial: hai “dous Ourenses”, o central
é o que provén da emigración interior
dos anos 50-70 e que carece de  dota-
cións. Falo sobre todo dos barrios do
Couto, Mariñamansa, A Follateira, San
Francisco e A Ponte, que debemos dotar
de servizos, por xustiza pero tamén para
crear identificación coa cidade. Ademais,
este concello ten que ser máis “feme-
nino”, no sentido de que aqueles valores
que se asocian á muller na vida privada
-coidado dos nenos, dos maiores- pasen
a ser chave na vida pública. Pensamos

que Ourense ten que ser a cabeza do
interior galego.

-Xa que suscitas o tema, que política
específica de muller tendes previsto
facer?
-A política de muller inclúe actuacións
transversais. Para ser máis concreto: a

criación dunha rede de escolas infantís, un
urbanismo pensado para as familias, e
unha política de emprego definida para
incorporar a muller ao traballo. Hai que
lembrar que Ourense ten unha taxa de paro
feminino superior á media galega.

-Que beneficios trouxo a chegada ao go-
berno galego para Ourense? Axuda iso á
campaña nacionalista?
-Ademais do futuro, xa temos un presente,
tendo en conta que en promoción de
vivenda pública se fixo máis en 8 meses
que nos 12 anteriores. Se hai un alcalde
nacionalista, que entenda o que significa
Ourense como parte do país, seremos
capaces de atopar moitos vectores de
desenvolvemento e traballar en equipo.

-Cais son os obxectivos do Bloque en
Ourense?
-A Alcaldía. Pensa que a locomotora da
actual oposición somos nós e as nosas
propostas son seguidas pola outra forza
da oposición 6 meses despois. Temos un
conceito global do que hai que facer e unha
grande estabilidade interna, algo que non
pode dicer o PSOE.

Néstor Rego (Vicedo, 1962) é o candidato á Alcaldía en Santiago

Alexandre Sánchez Vidal (1962) liderará aos nacionalistas de Ourense en Maio de 2007
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“Queremos que A Coruña volva a ter un alcalde nacionalista”

Unha lición de democracia interna

Os nacionalistas están xa moi mobilizados e co horizonte posto nas próximas eleccións municipais

Foi Francisco Jorquera, coordenador
executivo do BNG, o encarregado de
apresentar en rolda de imprensa os
nomes dos candidatos á Alcaldía das sete
cidades galegas nun acto no que destacou
“o amplísimo aval” recibido pola militan-
cia. “Somos a única organización política
das tres principais de Galiza en que a
escolla dos cabezas de lista se produce
despois de que se pronuncien os afiliados
de cada concello”, afirmou, despois da
reunión do Consello Nacional do pasado
10 de Xuño.

“Aquí non hai procedementos dixitais”,
sostivo ao tempo que considerou que os
nacionalistas deron unha lición de demo-
cracia interna ás outras forzas políticas.
Tamén salientou o alto grao de unidade,
mobilización e ilusión que está amosando
a militancia do BNG neste proceso. O
Consello Nacional deu o seu aprobado
definitivo ás propostas das asambleas
locais, cun 95% de votos a favor, un 5%
de abstencións e ningún voto en contra.

CAMBIO GALEGO

“A cidadanía, que pode avaliar o noso
traballo no Goberno da nación, debe
valorar a importancia de trasladar o
cambio galego aos concellos”, dixo o
coordenador executivo nacionalista.

-Que supuxo a marcha de Vázquez e a
crise do PP na política municipal?
-Unhas grandes posibilidades para o BNG
e un reto magnífico para o nacionalismo.
Vázquez xa foi derrotado realmente no
2003, conservando a maioría absoluta
por só 143 votos. Como sabía que non
ía repetir a maioría, marcha. O  PP nunca
se implicou nun proxecto de cidade para
A Coruña, e a súa política é completa-
mente errática.

-Cais son as principais propostas do
BNG?
-Resulta fundamental pór a cidade ao
servizo dos cidadáns e non de intereses
particulares como aconteceu nestes 23
anos. O Concello ten de intervir deci-
didamente no mercado do solo e da
vivenda para abaratar o seu disparatado
prezo. En cooperación cos operadores
privados e outras Administracións
faremos unha área integral de rehabi-
litación, sen presionar os veciños para
que abandonen as vivendas, como pasa
na Cidade Vella, que se está convertendo
nunha especie de Beverly Hills. Urxe
tamén ampliar as zonas de lecer, sobre

todo en bairros con moita densidade de
populación.

-Van potenciar o transporte público?
-A área metropolitana ten 400.000
habitantes, dos que 250.000 viven na
Coruña. Cen mil coches entran diaria-
mente na Coruña. É necesario restrinxir
o uso do vehículo particular, potenciando
o transporte colectivo. Pretendemos
aproveitar as vías férreas que chegan
até o porto, e facer aí a estación inter-
modal, que inclúa un tren metropolitano
de “cercanías”.

-Que opinan sobre a urbanización dos
Peiraos?
-Penso que o Porto Exterior debe ser
financiado polo Estado e a UE. Mais
aínda aceitando que se financie coa
venda de solo municipal, o que non
resulta admisíbel é que se especule cos
terreos para obter unha plusvalía moito
maior do que se necesita. Propomos
urbanizar o mínimo necesario e dedicar
o resto a paseo, dotacións e zonas de
lecer. Non queremos que se repitan
actuacións como a de Palexco, que
pecha a cidade ao mar.

-Con que expectativas partides?

-Aspiramos a aglutinar todo o voto gale-
guista e a conquerir un amplo apoio da
esquerda non nacionalista, como aconteceu
no 2003, e mesmo un voto menos idelóxico
que carece de referentes claros. O BNG ten
un proxecto transversal e a xente quer un
cambio tras 23 anos de “vazquismo”.
Pensamos que A Coruña vai confiar de
novo nun Alcalde nacionalista como
aconteceu no 1979 con Domingos Merino.

Resaltou a necesidade de avanzar na
rexeneración democrática das insti-
tucións locais, fronte ao “uso patrimonial
destas” que caracteriza a xestión o
Partido Popular. Como obxectivo xeral,
indicou que os nacionalistas agardaban
exercer labores de goberno nas sete
cidades.

Jorquera sobranceou a importancia de o
BNG ter unha presenza forte nos concellos
de cara ao proceso de elaboración do Novo
Estatuto galego. En concreto, fixo referencia
a dotar de personalidade ás comarcas e
contemplar novas realidades como as áreas
metropolitanas.

Henrique Tello quer pór
A Coruña ao servizo dos cidadáns

Henrique Tello (Corcubión, 1951) encabezará a candidatura do BNG na Coruña
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Francisco Jorquera (Ferrol, 1961) conce-
de a súa primeira entrevista ao BE-NE-
GÁ ao día.

-Que avaliación fas do primeiro ano de
goberno?

-Hoxe, despois dun ano das pasadas
eleicións autonómicas, en Galiza  están
iniciados os traballos para que o noso
país teña un Novo Estatuto, corrixindo a
parálise no avanzo do autogoberno do
período Fraga, e se hoxe o Novo Estatuto
está no centro da axenda política é grazas
ao impulso do BNG.

Do mesmo xeito, a achega do BNG tamén
está a ser fundamental para o Goberno
galego actuar con criterios autónomos,
contrapesando a propensión do PSOE a
facer da Xunta unha especie de dele-
gación do Goberno central.

Nós tamén falabamos de que o cambio
galego pasaba por estabelecer novos
eixos de prioridades na acción de go-
berno, que deberían centrarse no impulso
das  políticas sociais e nas políticas
económicas que apostasen polo emprego
e polo desenvolvemento da economía
produtiva.

Neste sentido, estanse a impulsar políti-
cas sociais avanzadas, superadoras do
modelo clientelar herdado do PP. E estas
políticas estanse a facer desde distintas
áreas, non só desde a Vicepresidencia:
por exemplo, desde a Consellaría da
Vivenda estanse a deseñar planos para
favorecer o acceso á vivenda aos colec-
tivos con máis dificuldades.

“Avanzamos no primeiro ano de Goberno,
   pero Galiza necesita máis poder político”

“Dotar de máis forza o nacionalismo,
  clave para que Madrid mude a súa atitude”

AS POTENCIALIDADES DO PAÍS

No que atinxe as políticas económicas,
trabállase para criar grupos industriais
que desenvolvan a potencialidade do país
en distintos campos (no sector eólico ou
de transformación leiteira, por exemplo);
por primeira vez hai políticas dirixidas a
que as especializacións produtivas de
Galiza, como a xeración de electricidade,
xeren beneficios para o país.
Tamén por primeira vez, Galiza ten un
Goberno que non ve no agro un sector
a extinguir, senón que lle outorga a
importancia estratéxica que ten. A estes
obxectivos responden medidas como a
criación do Banco de Terras; os planos
para incentivar o asentamento de mozos
no rural ou o deseño dun mapa de

Francisco Jorquera, coordenador executivo do BNG

servizos sociais que atenda as necesidades
da Galiza interior, contribuíndo deste xeito
a fixar populación.
Finalmente, no que atinxe a defensa e
reivindicación da nosa  identidade nacional,
houbo logros dun grande valor simbólico,
entre eles a criación da selección galega
de fútbol.
Sen dúbida fican moitas cousas por facer,
máis o importante e que as liñas principais
do noso programa de Goberno están en
marcha.

-Estes esforzos do nacionalismo non están
sendo acompañados positivamente polo
Goberno do Estado. Parece que Zapatero
segue reservando os seus incumpri-
mentos para Galiza...

-Coincido en que está habendo incum-
primentos con Galiza por parte do Goberno
central. O importante, se queremos que
estes incumprimentos non sexan unha
constante no futuro,  é saber por que se
producen e acertar coa vacina. E eu penso
que a resposta é sinxela: non se poden
modificar os deseños prexudiciais se non
temos máis peso político. E para ter peso
político son necesarias dúas cousas: A
primeira, dotar a Galiza dun espazo máis
amplo de libre decisión, reducindo así o
impacto que teñen en Galiza decisións que
se toman noutros ámbitos.
A segunda, superar as políticas acom-
plexadas de procurar un goberno amigo
en Madrid (un modelo que fracasou sempre
no pasado) e exercer máis presión política
para condicionar a política estatal: velaí a
importancia de que o Goberno galego actúe
como tal na interlocución co Goberno
central.

-Cres positivo para Galiza estender o pacto entre o BNG e o PSOE tamén ás Cortes Xerais?

-Depende das condicións. Se dese pacto se derivase un cambio de atitude do Goberno central con Galiza, é evidente que sería moi
positivo para o país. O BNG, desde logo, non vai aceitar nengún pacto que non respeite esta condición.

Hai que lembrar que o BNG está a manter unha posición moi construtiva co Goberno español: votamos a investidura de Zapatero porque
entendíamos que era necesario abrir unha nova etapa no Estado Español. O BNG non ten problema nengún en afondar nesta relación
se hai compromisos claros por parte do Goberno central para  atender as demandas do noso país. A pelota, pois, está no tellado do
Goberno central.

-E é posíbel?

-Si, mais non é doado. Nestes momentos o BNG é prescindíbel á hora de  conformar maiorías no Parlamento español. E iso fai que o PSOE
teña propensión a buscar o apoio noutros grupos e que iso redunde en máis compromisos cara aos intereses que eses grupos defenden.
Como corrixilo no futuro? A resposta é simples: dotando de máis forza en Madrid o nacionalismo galego.

Francisco Jorquera, nunha rolda de
imprensa na Sede Nacional.
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-Como senador do BNG, votaches a
favor do Estatut catalán. Qué opinión
che merece o texto finalmente apro-
bado?
-O BNG vía con máis simpatía o texto
saído do Parlament catalán. Porén, o tex-
to finalmente aprobado en referendo re-
presenta un avanzo moi importante a
respeito do Estatuto de 1979.
Eu salientaría como aspeitos máis
relevantes o recoñecemento de Catalun-
ya como nación,  o novo status lingüís-
tico que acada o catalán, que representa
un auténtico salto cualitativo, e a  amplia-
ción e blindaxe do marco competencial.
Sen desprezar outras cuestións tamén
importantes como o alargamento dos
dereitos dos cidadáns, a participación de
Catalunya na conformación da vontade

“En Galiza a dialéctica está
  en non ficar por debaixo do Estatut catalán”

“Hai sectores novos que xa ven
  no nacionalismo a opción útil para Galiza”

Para Francisco Jorquera, o simple feito de que o nacionalismo estexa no Goberno de Galiza ten moito de revolucionario por canto
“existían estereotipos en determinados sectores da sociedade que facían que non ollasen o nacionalismo como unha forza á que
confiar o goberno do país”. “Había un espectro social nada desdeñábel que mesmo pensaba que o BNG podía ser unha forza eficaz
como forza de protesta, e de denuncia pero que non nos ollaba como forza de Goberno.
Agora estes prexuízos estanse vencendo”, indica.

E engade: “ Hai cada vez máis xente que comeza a enxergar a utilidade do nacionalismo, aínda que sexa dun xeito moi pragmático.
Pero este pragmatismo non é mau, é bon, pois o nacionalismo galego non será hexemónico mentres os galegos non o vexan como
a opción máis útil para os seus intereses. Así, cada vez máis galegos comezan a comprender que se os nacionalismos determinan
a política do Estado (e cada vez vana determinar máis) , o mellor para Galiza é que o nacionalismo galego a determine tamén.”

do Estado, os avanzos cara a criar a un
poder xudicial catalán, a superación das
deputacións, ou as melloras en materia
de financiamento.

O BNG como forza política nacionalista
non podía adoptar outra posición na súa
tramitación en Cortes que a de votar si.
Por dúas razóns.
En primeiro lugar, por respeito a Cata-
lunya e, por tanto, á vontade política
expresada polos seus lexítimos repre-
sentantes. Un estatuto como o catalán
(igual que acontece cos estatutos de
Galiza, Euskadi e Andalucía, isto é , cos
estatutos das comunidades que acce-
deron á autonomía pola vía rápida) é o
resultado dun pacto entre Catalunya e
o Estado, e  é a sociedade catalana, e a

súa representación parlamentar en primeira
instancia, á que lle corresponde valorar se
os contidos dese pacto son asumíbeis ou
non. Por iso a nosa posición ao longo da
súa tramitación nas Cortes foi respaldar
ás posicións manifestadas pola delegación
catalana.
En segundo lugar, por unha análise feita
desde Galiza e para Galiza. A dialéctica
política real en Galiza no proceso de reforma
do noso estatuto non vai estar centrada
entre un estatuto como o catalán ou outro
mellor, a dialéctica real vai estar situada
entre os que imos defender un estatuto
ao mesmo nivel que o catalán e os que
van pretender rebaixar o noso status a
respeito de Catalunya. Ninguén compren-
dería que dixésemos non a un Estatuto
para Catalunya respaldado pola maioría da
representación política deste país cando
en Galiza imos batallar por que se aceiten
os mínimos que para nós representa o
Estatut catalán.

-Que ensinanzas che parece que debe
tirar Galiza do proceso de elaboración,
tramitación e referendo do Estatut?
-Destacaría dous aspectos como impor-
tantes e positivos. En primeiro lugar, o
texto emanado do Parlamento de Catalunya
foi resultado dun  proceso de debate moi
intenso, no que se lle  deu a oportunidade
de participar  á sociedade. En segundo lu-
gar, e aínda máis importante, o texto saído
do Parlament de Catalunya era moi ambi-
cioso e expresaba con claridade as aspira-
cións nacionais da sociedade catalana.
O que ensina o proceso catalán é que se
se queren avanzos é necesario ter unha
posición negociadora de forza pondo
propostas ambiciosas sobre a mesa. Penso
que esa é a lición máis positiva que
podemos tirar para o proceso que estamos
a encetar en Galiza.

Jorquera terma dun cartaz da campaña
polo Estatuto de Autonomía de 1936
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O portavoz de Lingua do grupo parla-
mentar, Bieito Lobeira, defendeu no pleno
unha proposición non de lei, aprobada
por unanimidade, na que se insta ao
goberno galego a realizar as xestións
precisas para que a Real Academia Espa-
ñola (RAE) retire os significados vexato-
rios e pexorativos vencellados á definición
de “gallego” na última edición do seu
dicionario.

O deputado pedíu que desaparezan, en
concreto, as acepcións que figuran en
quinto e sexto lugar, “tonto” e “tartamu-
do”, e lembrou que, ao incluír no seu di-
cionario estes “insultos colectivos”, a
Academia está a “darlles plena validez e
a oficializalos”.

Lobeira asegurou que estes significados
deben desaparecer “por dignidade e res-
pecto ao que somos”, ao tempo que opi-
nou que existe unha grande diferenza
entre o trato que recibe este xentilicio e
o que se lle depara a outros como “espa-
ñol, catalán ou basco”, termos aos que
non se lles atribúe “ningunha acepción
vexatoria” e que se arriquecen, ademais,

O BNG pide limpar
o dicionario español de ataques ao galego

O portavoz do grupo parlamentar do BNG, Carlos Aymerich, demandou no pleno ao presidente da Xunta unha “posición de país”
en defensa da cota eólica de 6.500 mw que lle corresponde a Galiza e que Zapatero asumiu como un “compromiso formal”.

Aymerich lembrou que esta cifra, calculada como unha “solicitude razoada e razoábel”, foi despois negada polo Ministerio de
Industria e a empresa Red Eléctrica Española, que reduciron a cota a entre 2950 a 3757 mw.

“O Ministerio aludiu a criterios técnicos”, puntualizou o portavoz nacionalista, ao tempo que desmontou esta argumentación xa
que “se hai problemas da capacidade de evacuación depende tan só de infraestruturas que se poden construír”.

O portavoz nacionalista lembrou algúns dos prexuízos que acarretaría para a nosa nación esta decisión, xa que ficaríamos cunha
cota que suporía en 2010 o 17 por cento do total producido en España, fronte ao 25% actual.

con “longas explicacións sobre a historia
e o territorio da súa lingua”. Explicación
inexistente no termo “gallego”.

ESPAÑOLISMO
DISFARZADO DE CIENCIA

Segundo lembrou o parlamentar, o
mesmo dicionario da RAE recolleu até
mediados do século pasado significados
como “mozo de cuerda” ou “bruto” aso-
ciados á definición de “gallego”. “A
pragmática lingüística non é neutra”,
dixo Lobeira, senón que está asentada
neste caso, no trato que se dispensou
aos galegos por parte do centralismo e
españolismo máis ferreño ao longo da
historia.

Sobre a independencia da RAE, Lobeira
quixo lembrar que o Goberno galego
forma parte da Fundación pro-Real
Academia, que se fundou en 1993 e que,
polo tanto, está a subvencionar cos
cartos dos galegos e galegas as súas
actividades, o que subliñou como unha
razón máis para “exixir que nos respei-
ten”.

Lobeira, na tribuna do Parlamento

BREVES
Blindaxe para os espazos naturais
A portavoz de Medio Ambiente, Ana Pontón,
conseguíu que o pleno aprobase unha
iniciativa que insta a blindar os espazos
naturais protexidos da construción de
parques de tecnoloxía alimentaria. Sobre a
planta que Pescanova pretendía instalar en
Touriñán, proxecto paralizado polo Goberno
galego, a nacionalista subliñou que o PP
“quer dar o pistoletazo de saída ás eleccións
municipais na Costa da Morte”.
Avanzo na reinserción laboral de reclusos
A Cámara aprobou por unanimidade, a
instancias do BNG, reclamar un convenio
coa Dirección Xeral de Institucións
Penitenciarias para a reinserción laboral de
reclusos coa súa contratación temporal no
servizo de prevención e loita contra
incendios forestais. A selección dos reclusos
realizarase cos criterios que estabelezan as
Xuntas de Tratamento dos centros
penitenciarios.
Paz Antón, presidente da Comisión de
Emigrantes
O deputado do BNG Xosé Ramón Paz Antón
foi elexido presidente da Comisión dos
Emigrantes, que se reactivou en Maio tras
unha longa paréntese. O parlamentar
anunciou que este organismo ten como
prioridade pórse ao día en cuestións que
ficaron pendentes da anterior lexislatura.
Luz verde para as cercanías ferroviarias
A Coruña e Ferrol contarán cun servizo
ferroviario de cercanías de se cumprir o
acordo acadado no pleno parlamentar polo
deputado Pablo González Mariñas. O
deputado denunciou o feito de que Galiza
non conte con ningunha liña de cercanías
cando é “a única comunidade autónoma
que financia o mantemento de certas liñas
de RENFE”.

Aymerich reclama que Zapatero
cumpra coa súa palabra sobre a enerxía eólica
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“A Constitución non é un dicionario
nin unha Real Academia”.
Cecais esta afirmación de Xosé Ramón
Barreiro, presidente da RAG, evidencia
dun xeito moi atinado o debate
artificioso e confusionista que se está
a dar, en xeral, en todos os procesos
de redacción dun Novo Estatuto -no
que Galiza tamén está inmerso- ao
respeito do termo Nación.
“Non hai que ir por aí para acudir e co-
ñecer o valor dos conceptos”, engadía
Barreiro, entre outras cousas porque
do que se está a falar é de algo máis
que dunha denominación, estáse a falar
dunha realidade recoñecida histo-
ricamente que xera dereitos que cóm-
pre facer valer.

Malia esta evidencia, o leit motiv dos
distintos comparecentes e membros
da Comisión do Estatuto do Parlamento
galego, a menos dun mes de concluír
os seus traballos, foi o seu posicio-
namento sobre manter ou non a defini-
ción de Galiza que figura no Estatuto
vixente.
De “nacionalidade histórica” (Méndez
Romeu) a “realidade internacional”
(Núñez Feijóo), de “nación cultural”
(Ramón Villares) a “nación de Breogán”
(Helena Villar Janeiro).
Fóra da anécdota, o BNG vén de
felicitarse porque, maioritariamente,
se asumiu a súa reivindicación de
recoñecer a Galiza como Nación, con
todo o que isto implica, é dicir, coas
consecuencias prácticas e compe-
tenciais que conleva, como o da súa
presenza en foros internacionais nos
que se deciden asuntos que afectan
direitamente ao país,
ponto no que incidiron, especialmente,
os representantes das asociacións
forestais, agrarias e de mancomún
galegas, o presidente da Federación

Galiza xa é nación na Comisión do Novo Estatuto

En sintonía co BNG
Tras os seus máis e os seus menos á hora de constituír a mesa da Comisión e a metodoloxía de traballo, o Parlamento galego
iniciou a finais do pasado mes de Abril os traballos para a reforma do Estatuto que se están a desenvolver sen maiores
incidencias e cuns resultados, segundo o nacionalista Pablo González Mariñas, vicepresidente da Mesa, máis que satisfactorios,
en tanto o que se puxo de manifesto nesta rolda de comparecencias, representativa da pluralidade da sociedade galega, é
“a asunción das teses que defende o BNG”, o que, para o deputado nacionalista, é unha “grata sorpresa que demostra como
neste País -parafraseando o título do libro A terra quere pobo- hai máis pobo do que moitos pensan”.

Unha vez rematadas as comparecencias, o acordado é habilitar o mes de Xullo para comezar os traballos da ponencia da
que deberá saír o novo texto.

E así será, malia as “manobras dilatorias” do Partido Popular –afirmou Carlos Aymerich-, para retrasar estes traballos.

Domingo Docampo, reitor da Universidade de Vigo,
durante a súa comparecencia na Comisión.

A inmensa maioría dos e das comparecentes no Parlamento reclaman o recoñecimento da condición nacional do país

Galega de Confrarías e o xerente da
Organización Profesional de Mexi-
lloeiros de Galiza.

Os voceiros das organizacións ecolo-
xistas, de Nunca Máis e do Museo do
Pobo Galego afondaron nas reivindi-
cacións nacionalistas de maior auto-
goberno e, xunto co rector da Univer-
sidade de Santiago, fixeron unha
petición: que o Parlamento galego non
defina a Galiza por debaixo do que o
fixo o parlamento de Catalunya.
Pola súa parte, o presidente do Con-
sello de Colexio de Médicos foi máis
alá e non excluiu a posibilidade dunha
reforma constitucional para que Galiza
acade o seu máis alto teito compe-
tencial.
Todos os comparecentes arriqueceron
a Comisión coas súas propias propos-
tas, en sintonía con moitas das inicia-
tivas que recolle o texto do BNG, así,
cabe salientar a aposta por un “marco
galego de relacións laborais” –ao que
se referiron os representantes sindi-
cais-, a independencia fiscal e finan-
cieira a través dunha Axencia Tributaria
propia –que defendeu o presidente da
Fundación Castelao- ou a transferencia
a Galiza da pesca no litoral –reclamada
pola Federación Galega de Confrarías-

CONCORDANCIA CO BNG

A concordancia cos postulados do
Bloque Nacionalista Galego ten o seu
máximo expoñente no apartado
referido ao idioma, onde o matiz que
introducen os nacionalistas e que
secundan grande parte dos compa-
recentes é o deber de coñecer o gale-
go, non só o dereito a usalo. Deste
xeito o explicitou a voceira do Consello
da Xuventude de Galiza e o presidente
do Consello da Avogacía, quen

recoñeceu que o galego ten unha
asignatura pendente no ámbito da
administración de Xustiza. Como non
podía ser doutro xeito, a Mesa pola
Normalización, a Asociación Socio-
pedagóxica, a Asociación de Escritores
e o ex presidente do Consello da Cultura
se sumaron ás propostas do BNG e
reclamaron que o galego sexa a lingua
vehicular nas administracións autonó-
micas e locais, nos medios de comuni-
cación públicos e nas empresas.
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O debate do Estado deste ano 2006
prometía converterse nun monográfico
sobre o modelo territorial dado o acon-
tecido nos últimos meses cos Estatu-
tos, pero o discurso do presidente do
Goberno español pasou de puntillas
sobre este tema, "foi moi pouco
clarificador" en palabras do portavoz
do BNG, Francisco Rodríguez.

Onde non estivo ausente foi na inter-
vención do proprio Rodríguez, quen
adicou a este tema a primeira parte da
súa alocución. Emprazou ao presidente
do Executivo español a realizar un
"avanzo cualitativo na estrutura terri-
torial do Estado" porque "Galiza ten
grandes dificuldades para avanzar a
causa de moitas políticas do Estado e
da UE", precisando que "xa é hora de
que se asuma un Estado español
verdadeiramente plurinacional".

Neste debate confirmouse máis unha
vez que BNG e Galiza son sinónimos
na dialéctica parlamentar nas Cortes
Xerais do Estado.
Nen Zapatero nen Rajoy dedicaron nen
un so segundo ao noso país no seu
particular confronto dialéctico.

O “HORIZONTE DILATADO” DO AVE
GALEGO

A outra pata da mesa que tampouco
podía faltar no discurso de Francisco
Rodríguez foi a relativa ás infraes-
truturas ferroviarias. Actuacións que o
deputado do BNG cualificou de "lentas,
sen planficación críbel, sen progra-
mación de investimentos plurianuais
e sen horizontes temporais claros".
O Eixo Atlántico e os tramos do AVE

BNG e Galiza, sinónimos no debate do Estado

Os dados que hai que reter
- Galiza pasou de representar o 6,30 % do PIB español en 1980 a representar o 5,6% en 1994 e o 5,08% en 2005.

- A remuneración bruta galega (2004) está a unha distancia de 9,3 puntos da declarada a nivel estatal.

- Galiza significaba en 1980 o 8,8% dos activos do Estado, o 9,3% dos ocupados e o 4% dos parados. No 2006, representa o 5,9%
dos activos e dos ocupados, pero o 6,6% dos parados.

- No quinquenio 2000-2004 emigraron ao resto do Estado 85.850 galegos e galegas (novos, moitas veces con alta e boa formación).
Entre 2001 e 2005 perdemos 29.272 habitantes, mentres o Estado Español gañaba 2.991.688 habitantes.

- En 1900 representabamos o 10,64 % da poboación do Estado, e en 2005, o 6.25%. No mesmo período, Madrid pasou de supor
o 4,16 %. ao 13,52% da populación española.

- Segundo o informe da Axencia Tributaria (2003), o 47,5% da recadación tributaria atribúese a Madrid. Con todo, o seu PIB
significaba só o 17,4%. Ser capital do Estado ten moitas vantaxes, non só un elevadísimo aparello político senón a localización
das sedes de importantes empresas cuxos centros productivos operan noutras partes do Estado, e concretamente en Galiza.

Nen Zapatero nen Rajoy dedicaron nen un só segundo ao noso país no seu puxilato dialéctico

galego concentraron as reivindicacións
do BNG, para os que Rodríguez pediu
"veracidade, compromiso e respon-
sabilidade" ao presidente do Executivo
español. Apuntou a que sería a mellor
proba deste compromiso: que o
Goberno destine nos Orzamentos
Xerais do Estado para o 2007 cando
menos o 8% do conxunto do Estado
para o capítulo das infraestruturas
galegas.
José Luis Rodríguez Zapatero entonou
un mea culpa ao admitir que os planos

ferroviarios para Galiza "teñen un
horizonte dilatado". Asegurou recoller as
demandas do BNG e amosouse disposto
a "facer todos os esforzos para que o
ritmo de execución das obras sexa
acelerado".

O COMPROMISO EN MATERIA LIN-
GÜÍSTICA

"A nosa lingua necesita outro estatus de
oficialidade, que sitúe os seus dereitos
ao mesmo nivel que o castelán", espetaba
o parlamentar nacionalista no seu relato
sobre as vulneracións que a Adminis-
tración central comete co galego. Rodrí-
guez lembrou a Zapatero a ausencia da
nosa lingua na páxina web da Axencia
Tributaria e requeriulle que continúen as
emisións en galego na radio e televisión
estatal pública (RTVE).

A DEFENSA DA ECONOMÍA NACIONAL

O sector agro-gandeiro, a pesca e o naval
estiveron ausentes do discurso do
Presidente do Goberno, o que para Rodrí-
guez resultou "chamativo".

Temas que si fixeron a súa aparición no
discurso do BNG. Reclamou a "colabo-
ración" do Goberno para restaurar a "nosa
base agro-gandeira" e recuperar a cons-
trución naval civil nos esteleiros galegos
da Ría de Ferrol.

As deficiencias no salvamento marítimo
e as carencias do sistema mundial de
socorro tamén foron expostas por Fran-
cisco Rodríguez, quen finalizou cunha
referencia á política internacional, enfa-
tizando a posición contraria do BNG ao
envío de máis tropas a Afganistán.

Francisco Rodríguez, durante a súa intervención
no Pleno do Congreso dos Deputados.



Francisco Jorquera mantivo un debate moi
esclarecedor co presidente do Goberno español.
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Unha semana máis tarde da celebración
do debate de política xeral do Estado, a
seguinte sesión plenaria do Congreso
dos Deputados estivo adicada á discusión
das propostas de resolución apresentadas
polos grupos parlamentares, o que cons-
titúe a segunda parte do debate do Estado.

O BNG levou ao Pleno as seis resolucións
que lle correspondían, as únicas de toda
a Cámara Baixa que deron carta de exclu-
sividade aos intereses de Galiza nos seus
requerimentos.

Tres destas propostas recibiron o respal-
do da Cámara Baixa, e as restantes ficaron
rexeitadas. A luz verde acendeuse para
os proxectos ferroviarios, para o estatus
do galego e para o financiamento da lei
de dependencia. E non prosperaron as
relativas ao sector agro-gandeiro, con
especial énfase no lácteo, a referente aos
problemas socio-laborais dalgúns traba-
lladores e a centrada nos fundos de For-
mación Continua destinados a Galiza.
Na resolución sobre o AVE galego,

O Congreso respalda
tres propostas de resolución do BNG

Jorquera arrinca  compromisos a Zapatero e anuncia
unha actitude vixiante e fiscalizadora

O PSOE nega o apoio a unha moción que perseguía a defensa do sector lácteo galego

cúmprese un dos obxectivos do BNG: a
necesidade de que os vindeiros Orza-
mentos do Estado para o 2007 ase-
guren o financiamento para os distintos
tramos da alta velocidade: o Ferrol-A
Coruña, o Vigo-saída sur fronteira por-
tuguesa e o Lubián-Ourense, para os
que solicita a consideración de "proxec-
tos prioritarios".

Os proxectos do AVE non foron o único
obxecto das reivindicacións nacionalistas
neste capítulo, xa que tamén se inclúe
a mellora dos servizos ferroviarios de
longo percorrido (Madrid, Barcelona
e Euskadi), a dos servizos rexionais,
e acordar neste ano coa Xunta e os
concellos de A Mariña a optimización
dos servizos de FEVE entre Viveiro e
Ribadeo.

DIGNIFICACIÓN DO GALEGO

A dignificación da lingua galega era outro
dos eixes fundamentais do BNG neste

debate, e a iso está adicada a segunda das
propostas aprobadas no Pleno. Que a
Administración Xeral do Estado cumpra
coa legalidade vixente sobre o galego:
topónimos legais, rematar cos problemas
nos Rexistos Civís á hora de galeguizar
os nomes e apelidos e casar en galego.
Ao que se engade o compromiso do
Executivo de incluír a versión galega na
edición dixital da Axencia Tributaria, e a
incorporación do galego nos centros edu-
cativos de ensino obrigatorio en Andorra,
onde hai unha importante comunidade ga-
lega.

A última das resolucións aprobadas
contempla a preocupación do BNG en
relación ao financiamento da lei de depen-
dencia impulsada polo Goberno do Estado,
posto que este invade temas da compe-
tencia das CC.AA como son os servizos
sociais e non asegura os cartos. De aí que
a resolución pida que o seu financiamento
"teña en conta os défices en infraestruturas
existentes actualmente na Galiza".

A presión política do BNG dá os seus froitos e o presidente do Goberno
español, José Luís Rodríguez Zapatero, comprometeuse no Pleno do Senado
o pasado 7 de Xuño a que no orzamento do Estado para 2007 se contemple
que o 8 por cento do investimento total en obra pública se destine ao noso
país.

Jorquera cualificou de positivo este anuncio, mais anunciou unha actitude
“vixiante e fiscalizadora” para verificar a súa materialización práctica. “As
previsións orzamentarias son iso, previsións, e moitas veces non se cumpren,
por falta de vontade política. O BNG fiscalizará ese cumprimento”, advertiu
Jorquera. Precisamente esa falta de vontade política é a que detecta o
coordenador executivo nacionalista nas políticas do Estado “en relación a
asuntos moi sensíbeis para o noso país como o desenvolvimento pleno do
sector lácteo ou a emerxencia do sector de produción de enerxía eléctrica con
base eólica”.

HORIZONTE DE EXECUCIÓN

Alén do máis, Jorquera asegurou “non entender” como o AVE do Eixo Atlántico
ten un horizonte de execución, se se mantén o ritmo actual, do ano 2011 no
tramo  A Coruña-Vigo, “mentres que un proxecto de lonxitude similar e de
maior complexidade técnica e volume inversor, o AVE Córdoba-Málaga, iniciado,
como o Eixo Atlántico galego, no 2001, se vai finalizar con toda seguridade
no 2007”.
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Carme Adán –secretaria xeral de
Igualdade- e Anxo Quintana –vicepre-
sidente da Xunta de Galiza- apresen-
taron Galescola: a rede galega de esco-
las infantís. Criará en toda Galiza un
total de 99 centros para nenos de 0 a
3 anos: 32 deles están na provincia da
Coruña, 17 na de Lugo, 18 en Ourense
e 32 na provincia de Pontevedra. O
número total de prazas pasa de 8.599
no 2005 ás 14.089 que haberá en 2007.

Segundo explicou o vicepresidente do
Goberno galego, “a identidade será una

Galescolas, educación preescolar de balde e en galego

Apróbase a lei do Consello Agrario Galego

Criaranse perto de seis mil prazas en centros públicos

Haberá un total de 99 galescolas en toda Galiza.

A dirección xeral de Xuventude, dependente da Vicepresidencia, puxo xa en marcha a rede de centros de orientación afectivo-
sexual “Quérote”. Na inauguración do primeiro centro en Compostela, Rubén Cela, director xeral de Xuventude afirmou que
“informar á mocidade sobre relacións afectivo-sexuais non é un debate moral, é un debate sobre dereitos”.

O centro de Santiago, o primeiro da rede -pública e dependente do Goberno galego- contará cunha equipa formada por un
psicólogo, un traballador social, un ATS e un médico. Abrirá de luns a sábado en horario de tarde, de 5 a 8, e tamén pola mañá os
luns, venres e sábados. A rede de centros complétase cun portal de internet (www.querote.org) e unha liña de atención telefónica.

.

A iniciativa da Consellaría de Medio Rural vén de aprobarse a primeira lei da lexislatura. “O Consello Agrario Galego críase, como
un órgao permanente de participación, asesoramento, diálogo e consulta do Goberno galego en materia agraria e desenvolvemento
rural e fica adscrito á consellaría”, indicou o conselleiro, o nacionalista Alfredo Suárez Canal.

Este novo órgao estará presidido polo conselleiro e formado por 24 persoas, 12 en representación do goberno e 12 polos sindicatos
agrarios. Outro obxectivo será “a análise das políticas que afecten o sector no seu conxunto, así como a contribución para o
seguimento dos planos e programas das políticas agrarias”.

O Consello substituirá as cámaras agrarias provinciais e herdará o seu patrimonio. A desaparición das cámaras -órgao herdado
do franquismo- era unha demanda de todos os sindicatos, pola súa inoperancia. A respeito diso, o conselleiro afirmou que “tras
25 anos, por fin se democratiza o agro galego”.

premisa básica no traballo das Gales-
colas, baseándose na educación na
“tolerancia, no respecto e na imaxi-
nación”, ademais de “educar en galego
e para os galegos e as galegas do século
XXI”.

OS MESMOS DEREITOS PARA TODOS

O deseño da rede fíxose pensando en
que as zonas rurais e interiores do país
poidan desfrutar dos mesmos dereitos
que a Galiza atlántica máis desenvolvida,
dixo Quintana.

A conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, apresentou o Barco da Memoria, un dos proxectos sobranceiros dentro das actividades
que se enmarcan no Ano da Memoria. O Hidria, un maxestuoso barco de vapor reconstruído, é a nave escollida para visitar este
verán os portos galegos e transmitir en cada un deles a necesidade da homenaxe e da lembranza.

Durante case dous meses, este barco fará acordar a memoria negada durante varias décadas de hexemonía das forzas que por
activa ou por pasiva colaboraron na represión da que foi obxecto o noso pobo. Na súa adega navega unha exposición, coordenada
por Dionisio Pereira, que percorre os principais fitos da represión franquista, moitos deles co mar de Galiza como pano de fundo,
e da resistencia da nosa nación contra a barbarie.

En Xullo, o Hidria participará nunha homenaxe aos presos de San Simón, e en agosto realizará un roteiro colectivo ao longo da
ría de Vigo como homenaxe aos mariñeiros asasinados no 36. O éxito deste proxecto pode medirse polo feixe de ofertas de
colaboración de diversas asociacións, confrarías e colectivos.

O Barco da Memoria percorrerá Galiza este verán

En marcha os centros “Quérote”



BREVES

Cultura edita “Praza das letras”
A Consellaría de Cultura e Deporte
botou a andar unha revista para dar a
coñecer e promover o libro galego e
a lectura. Praza das letras servirá como
referencia da actualidade e análise.

Corresponsabilidade no fogar
Anxo Quintana e Carme Adán,
secretaria xeral de Igualdade,
apresentaron a campaña “Queremos.
Podemos” para promover a
corresponsabilidade nas tarefas do
fogar. Estará baseada na exposición
de fotografías sobre o reparto de
tarefas no fogar nas que podemos ver
destacadas personalidades da vida
social ou cultural de Galiza.

OpenOffice en galego
A Consellaría de Innnovación e
Industria vén de presentar a versión
en galego do OpenOffice 2.0, que
conta, entre outros,  cun procesador
de textos con dicionario e corrector
ortográficos adaptados á nova
normativa. Pódese descarregar na web
mancomun.org.

Parque Tecnolóxico en Santiago
Fernando Blanco e Teresa Táboas
–conselleiro de Industria e conselleira
de Vivenda- asinaron un convenio para
construír un parque científico-
tecnolóxico en San Marcos, no
concello de Santiago, que ocupará
algo máis de 500.000 metros
cadrados.
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Fernando Blanco apresentou o pasado
27 de Maio, através de Turgalicia, a
campaña Galicia si é única que se
difundirá en todo o territorio estatal para
promover a nosa imaxe turística. Así,
transmítese unha mesaxe inequívoca:
Galiza é un país singular, onde as paisa-

O nacionalismo apresenta unha Galiza nova

Xoán Ramón Doldán, director do Instituto
Enerxético de Galiza (INEGA), conversou
con nós sobre diversos proxectos do seu
departamento.

-Fálase de cobrarlle un canon ás
centrais hidroeléctricas...
-Si, podería ser un imposto de carácter
autonómico, como o que xa pagan as
térmicas. Quixera deixar claro que sería
un tributo que só pagarían as hidro-
eléctricas, dado que non se consideran
enerxía renovábeis porque están xa
asentadas e teñen un gran impacto am-
biental. Quedarían exentas do canon as
enerxías renovábeis, como a eólica, as
centrais de biomasa e a enerxía solar.

-Que proxectos hai nestes dous últimos
sectores?
-Estamos a estudar coa Consellaría de
Medio Rural o aproveitamento da bio-
masa forestal. Eles están cuantificando
os recursos e nós deseñaremos os tipos
de centrais e onde se instalarían. En
materia de enerxía solar, estamos centra-

xes, o patrimonio cultural, o patrimonio
histórico-artístico, as manifestacións
culturais e a lingua constitúen feitos
diferenciais.

Destarte, desenvolveuse unha proposta
criativa que lle concede o  protagonismo
da campaña ás palabras da lingua galega
e que se centra nas emocións e as
sensacións que só se poden sentir ao
visitar o noso país. Estes sentimentos
exprésanse por meio de palabras gale-
gas, “palabras únicas para falar de
emocións únicas”. Realizáronse dous
spots televisivos de 45 e 30 segundos,
locutados por Luís Tosar e con música
do grupo folk Luar na Lubre. Ademais,
realizáronse varios visuais para inserir
en meios de comunicación escritos nos
que os diálogos van acompañados de
lugares galegos con reclamo turístico.

Tamén se apresentou publicamente o
novo logo do Xacobeo, baseado nunha
frecha amarela, que identifica hoxe a
nível internacional o Camiño de Santiago.
O conselleiro anunciou que se está a
traballar arreo na protección e conser-
vación do Camiño de Santiago, así como
na delimitación oficial de todos os traza-
dos.

dos no desenvolvemento dunha nova
normativa de edificación que obriga aos
edificios de certo tamaño a incorporar
autoabastecemento enerxético, mediante
placas solares térmicas así como
medidas de aforro. Tamén habilitaremos
axudas á instalación de placas solares
térmicas e fotovoltaicas para particulares
e empresas. Tamén se colabora en pro-
xectos de investigación noutras enerxías
como os biocombustíbeis e o aprovei-
tamento das marés.

-Cais son as competencias que debe
reclamar Galiza no novo Estatuto.
-Pensamos que as competencias
enerxéticas deberían ser plenas. Temos
xa bastantes, mais falta a xestión dos
ríos e o desenvolvemento en materia
enerxética que se poida facer no mar,
onde están compartidas co ministerio
de Medio Ambiente. Ademais, Galiza
debería ter control integral sobre a rede
de transporte e distribución da elec-
tricidade.

Doldán dirixe o Instituto Enerxético de Galiza

  Xoán Ramón Doldán:
“Hai que impor un cánon
  ás centrais hidroeléctricas”
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A transformación que experimenta nos
últimos anos Mugardos, vila costeira de
5.600 habitantes, da man da equipa de
goberno do BNG dirixida polo alcalde
Xosé Fernández Barcia, é reflexo do bon
facer do nacionalismo nos concellos.
Destacan a remodelación do paseo
marítimo e a praza do mercado, xunto
coa recuperación das tradicionais lanchas

Mugardos, a transformación dun concello

Guillerme Vázquez, unha persoa de longa
traxectoria política, ocupa agora o cargo
de responsábel comarcal en Pontevedra.
Con el abrimos a serie de entrevistas cos
responsábeis comarcais do BNG.

- Cais son as funcións dun responsábel
comarcal?
-Os responsábeis comarcais levan a
dirección política da comarca, en contacto
co consello comarcal, que é o máximo
órgao a este nível. Son pois, os que trans-
miten as decisións da Executiva na vida
política da comarca, tanto concello por
concello como de xeito colectivo.

-Como se está a desenvolver en
Pontevedra a campaña polo Estatuto
de Nación?
-Houbo un grande acto central na cidade,
coa presenza de Anxo Quintana e Fran-
cisco Rodríguez e ademais temos pro-
gramados varios actos locais. Tamén
temos participado en actos sobre o Novo
Estatuto que organizaron distintas
asociacións. Agora ben, eu penso que a
política se fai a todas horas, a maiores

Ficha Técnica da Comarca de Pontevedra
Concellos que inclúe:  Pontevedra, Poio,
Soutomaior, Pontecaldelas, A Lama,
Cotobade, Campo Lameiro, Barro, Portas,
Moraña, Caldas de Reis, Valga e
Pontecesures.
Alcaldías e gobernos: Miguel Fernández
Lores en Pontevedra, Luciano Sobral en
Poio e Luís Álvarez Angueira en
Pontecesures. O BNG tamén ten
responsabilidades de goberno en Cotobade.
Número de cargos eleitos: Hai 41
concelleiros e concelleiras do BNG nos 13
municipios.
Sede comarcal: Rúa Marquesa, 3, 2º, 1º
Tel: 986 866 205. Pontevedra

O BNG de Ponteareas logrou duplicar a
militancia desde que comezou a campaña
de afiliación no mes de Marzo. Produciuse
tamén un medre importante no número
de simpatizantes e colaboradores do BNG
nesta localidade.

O concello do Barco solicitaralle á
Consellaría de Vivenda a criación dunha
Área de Rehabilitación Integral (ARI) para
o seu casco histórico. Este acordo é a
concreción dunha moción do grupo mu-

da ría, así como a mellora dos servizos, a
eliminación dos vertedoiros incontrolados,
a limpeza dos fondos mariños ou a recu-
peración do río Ba.

En breve comezarán dúas actuacións que
cambiarán aínda máis o concello: a cons-
trución de vivendas sociais e a rehabilitación
do casco antigo.

O casco histórico do Barco será rehabilitado

  Guillerme Vázquez :
“Nas municipais non nos pomos nengún límite”

É o responsábel comarcal de Pontevedra

de campañas concretas. Todo o mundo
actúa politicamente: no traballo, na vida
social, na vida cultural...

-E a campaña de afiliación?
-Eu, que xa fun responsábel comarcal
noutra época, sempre lembro que a nosa
comarca tivo a preocupación de afiliar
novos militantes, facendo análises
periódicas nas nosas reunións sobre a
necesidade e a forma de integrar máis
xente no noso proxecto común.
Quixera aclarar que toda persoa honesta,
con simpatías polo nacionalismo, e que
realiza un traballo social no ámbito no
que se move, é “afiliábel”, máis alá de
sectores concretos.

-Que obxectivos se marcan para as
próximas municipais?
-Temos tres alcaldías na comarca:
Pontecesures, Poio e Pontevedra, nas
que estamos seguros de revalidar a
confianza dos cidadáns. Para o resto
agardamos mellorar, sen pórmonos nen-
gún límite.

nicipal do BNG. De ser atendida a
solicitude, suporía unha achega de máis
de 50.000 euros para pór en marcha
unha oficina de rehabilitación e permi-
tiríalles aos veciños que queiran reha-

bilitar as súas vivendas ou baixos comer-
ciais acceder ás axudas previstas polas
administracións.
O concello faise eco deste xeito das deman-
das da Asociación Veciñal Porto da Barca.

O Condado-Ponteareas duplica a militancia
Realizouse un traballo xeral animando
o conxunto de simpatizantes e unha
atención especial dirixida a aquelas
persoas que viñan participando moi
activamente no BNG, encomendando a
outros afiliados e afiliadas o traballo de

lograr as novas altas. Ademais, cele-
bráronse reunións nas 24 parroquias do
concello dirixidas “a todas aquelas persoas
que desexen participar no BNG para gañar
as vindeiras eleccións municipais”.
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O BNG sela un acordo para un
Novo Estatuto de Nación

O Acordo sobre criterios para un Estatuto de todos, asinado en Santiago de Compostela o 17 de
Xuño polo portavoz nacional do BNG e o secretario xeral do PSdeG-PSOE, é un acordo de enorme
transcendencia no proceso conducente a dotar a Galiza dun Novo Estatuto.

O acordo é garantía de que imos non cara a unha mera reforma do actual Estatuto, senón cara
a un Novo Estatuto de Nación, unha carta política que outorgará a Galiza o mesmo status do
que desfrutan Catalunya e Euskadi.

É un acordo dunha enorme relevancia política por canto é a garantía da inclusión do nacionalismo
no debate estatutario. Este acordo impede un pacto á baixa entre os partidos estatais, impede
que un acordo entre as formacións políticas de obediencia madrileña exclúa o nacionalismo e
coloque Galiza non a carón de Catalunya e Euskadi, senón na compaña de Andalucía, Baleares e
Estremadura.

É, por tanto, un acordo chave para termos un Estatuto sen exclusións, demanda básica do BNG
neste proceso. E representa a confirmación da utilidade do nacionalismo para o noso país. Se
se fala de Galiza-Nación, é porque existe o nacionalismo galego; se se fala do galego como lingua
cos mesmos dereitos que o español, é porque existe o nacionalismo galego; se se fala de autonomía
físcal, é porque existe o nacionalismo galego; se se fala de participación directa perante os órgaos
da UE, é porque existe o nacionalismo galego.

Por vez primeira nun acordo suscrito entre o nacionalismo e unha forza política estatal aparece
a consideración de Galiza como nación e tamén por vez primeira neste mesmo contexto se
estabelece que o galego é a lingua oficial de Galiza e o castelán é só cooficial.

É unha conquista histórica do nacionalismo que neste acordo se estabeleza un status de
igualdade do galego a respeito do español, instituíndose o deber de coñecemento do galego.

Aínda máis: o modelo de financiamento para o país que este acordo debuxa sitúase no campo
das teses históricas do nacionalismo galego, ao colocarse como obxectivo a autonomía fiscal
-como sinónimo da política- e ao enfatizarse a necesidade de estabelecer unha relación de
bilateralidade co Estado.

É tamén unha conquista histórica do nacionalismo que se acorde como criterio básico a participación
directa de Galiza , como nación, perante os órgaos de goberno da Unión Europea. Galiza como
nación poderá defender os seus dereitos perante a UE sen intermediarios.

Estabelécese tamén por vez primeira o recoñecemento da Débeda  Histórica e, aínda máis, tamén
por vez primeira fórmulas concretas para o seu pagamento: no acordo contémplanse garantías
para que no noso país se invistan nos próximos 10 anos non menos de 18.000 millóns de euros.

O acordo é, pois, un avanzo cualitativo e demostrativo da capacidade do nacionalismo para marcar
o temario do Novo Estatuto. Agora lle toca ao PP decidir se se suma ao consenso ou se opta
por autoexcluírse de posicións que sintonizan coas demandas dunha grande maioría de galegos
e de galegas.
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A Contracapa

Inés Paz vén de facerse militante do Bloque Nacionalista
Galego no seu concello, Foz. Aproveitou para iso a campaña
de afiliación lanzada pola frente nacionalista baixo o lema
Somos galegas e galegos. Somos BNG.

-Cando te afiliaches?
-Sobre Novembro, mais agora mesmo non me lembro da
data exacta.

-Consultáchelo coa túa familia ou parella?
-Si, un pouco si, mais era unha decisión que quería tomar
eu. O meu home díxome que “estaba un pouco tola” pero
non o dicía en serio porque el é o primeiro afiliado que tivo
o Bloque en Foz.

-Que motivos te levaron a te afiliares ao BNG?
-Ben, eu son simpatizante desde hai moitos anos e sempre
colaborei, fun colar cartaces... Neste caso, ao haber a campaña
de afiliación, falaron comigo e decidinme. Tamén era o mo-
mento adecuado.

-O do momento adecuado dilo por estares no feudo de
Cacharro?
-Non, no meu caso simplesmente refírome ás miñas
circunstancias persoais. Mais efectivamente, coñezo xente
que si tivo problemas no seu traballo ou no seu entorno, no
sentido de que non pode afiliarse ao BNG ou dicer que
simpatiza con nós.

-Tes unha vinculación especial co movemento ecoloxista,
feminista ou algunha outra organización social deter-
minada..?
-Ben, sempre hai algún tema que te afecta máis. Mais no meu
caso, eu síntome comprometida coa política do BNG en todos
os seus aspectos, pero non milito en nengunha outra orga-
nización.

-Que está a facer agora o BNG en Foz?
-Agora mesmo estamos co tema da depuradora, que provoca
cheiros en toda a vila, e estamos reuníndonos cos veciños
afectados. En breve comezaremos a preparar as próximas
eleicións municipais.

-Non che dirían que te afiliaches porque agora está o Bloque
na Xunta?
-Non, no meu caso non, porque xa levaba moitos anos de
simpatizante. Eu teño amigas do PSOE e do PP e o certo é
que non se surprenderon. De todos os xeitos, non é mau que
a xente se afilie porque estamos no Goberno, sempre que
teñan un compromiso co país e as nosas ideas.

-Logo está a funcionar a campaña de afiliación no teu
concello...
-Si, a min convencéronme para dar ese paso. É importante

ter unha base de xente nacionalista, porque tampouco imos estar
eternamente no goberno. Polo que escoito na rúa, penso que se
está valorando ben o traballo que facemos na Xunta e temos de
aproveitar esta circunstancia.

-Algunha proposta para mellorar a campaña?
-O interesante é que os que estean dentro da organización se
acheguen aos simpatizantes e a toda a xente que colabora nas
diferentes campañas. No meu caso funcionou.

Inés Paz, nova militante do BNG.

28 de Xuño.
Santiago de Compostela. Claustro do Hotel
Monumento San Francisco. 19.00 horas. Acto da
Alianza Galeuscat de conmemoración dos 70 anos
da aprobación do primeiro Estatuto de Galiza.

30 de Xuño.
Pontevedra (Recinto Feiral). 22.00 horas. Cea de
apresentación dos cabezas de lista do BNG nas
sete cidades.

“O noso traballo na Xunta valórase ben”


