
A SEPI como cortina de fume
O problema non está na SEPI nen no
inefábel Martínez Robles. Todo iso son
cortinas de fume. O problema está na
falta de vontade política do Goberno do
Estado para darlle viabilidade ao sector
naval galego. Falta de vontade política
que non é nova e que empata cunha
política estrutural do Estado.

O verdadeiramente relevante é que ese
deseño por vez primeira se atopa con
quen o discute desde o Goberno de Gali-
za: o nacionalismo galego. E non o fai
por capricho, senón porque existe un
sector industrial de enorme tradición no
país e cunha folla de servizos caracteri-
zada pola excelencia. E porque existen
identicamente axentes económicos priva-
dos galegos (Barreras) que tamén ousan
pór en cuestión os deseños do Estado e
de Bruxelas, o que non deixa de ser unha
noticia extraordinariamente positiva.
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O BNG, garante da dignidade da nación

ao día

“O Estatuto ou será de nación ou
non será”, afirmou Francisco Jor-
quera no discurso de abertura da
XII Asemblea Nacional do BNG. Con
esas palabras  o dirixente naciona-
lista situaba a chave da cuestión: a
diferenza cualitativa está en termos
o recoñecimento nacional, calquer
outra mudanza non pasaría de ser
unha reformiña que nos colocaría
inmediatamente por debaixo da liga
das nacións, a liga na que Galiza
debe xogar.

E o BNG conseguiu precisamente
evitar que Galiza descendese de
categoría. O BNG evitou que Galiza
se vise abocada a un status de
rexión, un status que mesmo a
situaría por debaixo das previsións

Grazas ao nacionalismo,
Galiza mantén aínda as opcións abertas a ter un Estatuto de Primeira

constitucionais. O BNG actuou
como o garante da dignidade da
nación. A sociedade galega sabía
e sabe que o BNG só vai estampar
a súa asinatura nun Estatuto mere-
cente de tal nome, o que lle cómpre
á dignidade da nación.

En Monte Pío Anxo Quintana de-
fendeu a nación e conxurou o prin-
cipal perigo que enfrentabamos
como pobo: transitarmos os próxi-
mos 15 ou 20 anos cun marco po-
lítico substancialmente inferior ao
de Catalunya e Euskadi. Agora o
que se impón é non ficar estantíos,
non relaxarse nen un chisco. O que
cómpre é continuar o traballo social
para gañar cada día máis pobo a
favor do recoñecimento nacional.
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O BNG frustra a tentativa do PP de endosarlle
a Galiza un Estatuto rexional
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O máximo órgao de dirección da fronte celebra
a primeira reunión após a Asemblea

Executiva Nacional. Páxinas 6, 7 e 8

Coñece os novos membros do órgao
executivo do BNG

A Entrevista e a Reportaxe. Páxinas 9, 10 e 11

Un amplo dossier sobre a Cidade da Cultura

Eleccións Municipais 07. Páxinas 13, 14 e 15

O nacionalismo prepara a campaña dos concellos

Anxo Quintana, durante o acto de inauguración da exposición “Nazón de Breogán”
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Punto e aparte para o Novo Estatuto
O PP pasa dun “si condicionado” a torpedear a proposta coa que o BNG equiparaba Galiza a Catalunya

Ordenación Territorial
Para o nacionalismo, resulta claro
que os galegos non entenderían que
os políticos deixasen pasar a
oportunidade que supón o Estatuto
para que Galiza poña orde no seu
territorio e, deste xeito, elimine o
anacronismo que supoñen na nosa
realidade as Deputacións Provinciais.
PPdeG e PSdeG rexeitaron a lóxica

O proceso de elaboración dun Novo
Estatuto para Galiza demostrou, máis
unha vez, que o labor que está a facer
o BNG é imprescindíbel para o noso
país. A dependencia dos partidos
estatais dos seus aparatos centrais
en Madrid ficou en evidencia e moi
nomeadamente Alberto Núñez Feijóo
amosou a súa incapacidade para
actuar na defensa dos intereses de
Galiza fronte aos marcados desde
Génova. O Bloque Nacionalista Gale-
go foi a única forza que se moveu en
función das necesidades do país.
O PP pasou dun “si condicionado”
na Ponencia a, xa en Monte Pío, tor-
pedear a proposta coa que o BNG
lograba a plena equiparación de Gali-
za con Catalunya.

Así, poucos días antes da reunión en
Monte Pío na que se certificou o
fracaso do proceso, os nacionalistas
levaron ao Parlamento Galego un
novo texto completo elaborado na
busca dun consenso útil para os
cidadáns.

Malia isto, foi de novo o PP o antago-
nista dun drama no que non tiveron
ningún reparo en enganar o resto de
deputados na ponencia estatutaria e,
con eles, os galegos aos que repre-
sentaban. Así, tal e como declarou
aos medios de comunicación o porta-
voz nacionalista Carlos Aymerich,
poucos días antes da reunión dos
líderes, os deputados populares
amosáronse decididos a dar un “si”
condicionado a un novo texto. Nun
xesto de xenerosidade e sentido
común, o BNG formulou novas pro-
postas que, dentro do acordo de
criterios asinado en Xuño pasado co
PSdeG-PSOE, podían ser aceitadas
polos populares e, ao tempo, non
traizoaban a confianza dos galegos.
Foi para nada. Alberto Núñez Feijóo

tirou da manga unha proposta retró-
grada e españolista que pechou as
portas a calquera tipo de acordo.
De seguido, resumímos algúns dos
eixos centrais do debate e as claves
dos desacordos que impediron que
o Novo Estatuto vise a luz.

Financiamento
O BNG defendeu un sistema de cesta
de tributos aos que se lles fixa unha
porcentaxe coa que ficaría o noso
país para cobrir as nosas necesi-
dades. Os nacionalistas amosáronse
dispostos a reducir as porcentaxes
marcadas inicialmente e a renunciar
ao imposto de sociedades, mais non
servíu de nada. O PP, malia insistir
na importancia deste ponto, fixo
unha proposta moi pouco ambiciosa,
coa que Galiza recibiría 150 millóns
de euros menos por ano.

  O BNG amosou a
súa flexibilidade,
mais sempre co
criterio de non
traizoar os
intereses do país

   Foi de novo o PP
o antagonista dun
drama en que non
tivo reparos en
enganar o resto
dos deputados

da proposta nacionalista.

Lingua
Tamén no eido da lingua, o BNG fixo
unha proposta de consenso na que se
aludía á igualdade xurídica entre o
galego e castelán, a todos os efeitos.
O PP, nun claro retroceso, negouse a
dar o si ao que xa fora aprobado polo
Parlamento Galego no ano 1983 a
proposta de Xerardo Fernández Albor.

Identidade
Anxo Quintana acudíu á reunión cun
preámbulo que recollía a definición de
Galiza como nación. Núñez Feijóo
colocou o país nun plano de inferiori-
dade a respecto de Catalunya e Euskadi
ao se limitar a recoñecer a existencia
na sociedade dun “sentimento nacio-
nal”.

Imaxe da reunión en Monte Pío dos líderes das tres forzas políticas galegas
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Quintana propón un Pacto para relanzar o autogoberno
“Somos responsábeis de querer para Galiza un Estatuto de Nación”

Non se trata de relamberse as feridas
nen de caír na tentación de melancolía.
“Se de algo somos responsábeis é de
querer para Galiza un Estatuto de
Nación”, afirmou perante o Pleno do
Parlamento Galego (7-2-07) o líder
nacionalista, Anxo Quintana. Compa-
recía ante a Cámara na sesión mono-
gráfica sobre o feche sen acordo do
debate estatutario. Fixo un relatorio
moi polo miúdo do proceso negociador
–da vontade do BNG para chegar a
acordos, con cesións terminolóxicas,
mais sempre desde a fidelidade a Galiza
como nación- e non dubidou en res-
ponsabilizar o PP do escenario de non
acordo. Mais non ficou aí. Aproveitou
o Pleno para lanzar unha ambiciosa
proposta de Pacto Nacional para afor-
talar o autogoberno. Trataríase de face-
lo xa e de, ao tempo, continuar a traba-
llar para modificar as condicións que

hoxe fixeron imposíbel o acordo esta-
tutario.
“Mantemos e dobramos a nosa aposta
por un Novo Estatuto de Nación. Re-
novamos o noso compromiso de non
exclusión de nengunha forza. Non
seremos nós os que se empeñen en
repetir erros históricos doutros textos
estatutarios”, afirmou o líder nacio-
nalista. “E mantemos”, engadiu, “a no-
sa aposta pola transparencia, a luz e
taquígrafos, sen pactos secretos, sen
cláusulas confidenciais, sen letra pe-
quena”.

Tres vías para o autogoberno

O autogoberno pode afortalarse xa se
hai verdadeira vontade política e se “o
galeguismo” que invocan os partidos
estatais non é unha pura declaración
retórica, veu afirmar o líder do BNG.

Máis diálogo
coa sociedade
Nesta nova fase, o diálogo coa
sociedade será tan intenso ou
máis que no pasado. “Non
concebimos este proceso doutro
xeito. O BNG sempre traballa en
dous planos. No institucional e
no social”, afirma Francisco
Jorquera, coordenador
executivo. “E nos dous estamos
razoabelmente satisfeitos. No
primeiro porque evitamos que
Galiza tivese un Estatuto de
segunda. No segundo porque a
día de hoxe podemos dicer que
Galiza ten máis conciencia
nacional da que existía á altura
de Marzo de 2006 cando se
constituíu a Ponencia
parlamentar”, engade.

O diálogo coa sociedade xa levou
ao BNG a manter unha reunión
na Sede Nacional con
representantes das distintas
entidades sociais que
compareceron no seu día na
Ponencia Parlamentar.
O BNG vai programar tamén
actos políticos nas cidades e vilas
cabeceira de comarca para
explicar polo miúdo as
interioridades do debate e as
propostas de futuro para relanzar
o autogoberno.

Cara a un poder político real
O salto cualitativo do autogoberno non virá se non é da man dun Novo
Estatuto de Nación. Porén, o actual marco aínda dá mais de si e en todo
caso o debate sobre o seu ensanchamento ou non dará pistas sobre a
vocación de autogoberno que realmente ten cada forza política.
Quintana debuxou tres áreas de reforzo do poder galego:
As liberdades públicas e as institucións: aí cabe citar a transferencia das
competencias sobre o tránsito, o despregamento dunha Policía Galega con
faculdades plenas para actuar en todos os eidos da seguranza ou a habilitación
de fórmulas para Galiza participar na designación de responsábeis en órgaos
do Estado tais como o Tribunal Constitucional, o Tribunal da Competencia,
a Comisión Nacional do Mercado de Valores ou a Comisión das
Telecomunicacións.
A economía e o territorio: a xestión dos portos e os aeroportos, a
administración dos fundos europeus.
Benestar social: competencias en materia de inspección de Traballo ou
atención á dependencia.

Non é viábel tocar o marco estatutario
mentres non baixe o ruído ambiental
en Madrid, mais iso non significa que
haxa que ficar de brazos cruzados. O
BNG vaise empregar a fundo para
espremer ao máximo as poten-
cialidades dos textos xurídicos –Cons-
titución e Estatuto- que regulan o re-
parto do poder político entre o Estado
e Galiza. “Temos campo para traballar
se sabemos aproveitar as tres vías
que deixa abertas o actual marco le-
gal”, afirmou Quintana.
As tres vías son “o desenvolvemento
práctico das competencias previstas
no actual Estatuto, a abertura de novos
espazos a través da transferencia ou
delegación de novas competencias a
meio de leis orgánicas (segundo o
artigo 150.2 da Constitución) e, por
último, o artigo 36 do actual Estatuto”.

Anxo Quintana, durante o debate monográfico celebrado no Parlamento Galego
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O Consello Nacional celebrou o 20
de Xaneiro de 2007 a súa reunión
constitutiva após o desenvolvimento
da XII Asemblea Nacional. No
transcurso da súa primeira sesión
plenaria, o Consello Nacional avaliou
o desenlace do debate estatutario.

“O Consello Nacional transmite a súa
tristeza”, comunicou aos xornalistas
após a reunión o portavoz nacional,
Anxo Quintana, “por Galiza non
conseguir neste momento o Estatuto
de Nación que o país merece”. “Ao
tempo o Consello Nacional manifesta
o seu orgullo e satisfacción polo
traballo desenvolvido durante o
ú l t imo ano e  medio  po los
nacionalistas galegos. Un traballo
intenso xustamente na clase de
política en que o BNG se sinte máis
a gusto: porque traballamos nas
institucións, mais tamén traballamos
no seo da sociedade”, afirmou o líder
nacionalista, quen lembrou o dado
de o BNG ter promovido a celebración
de máis de 400 actos públicos sobre
o Novo Estatuto por todos os cantos
do país.

Información máis precisa
“Se todas as forzas políticas tivesen
feito o mesmo a sociedade galega
tería a día de hoxe unha información
moito máis precisa e acurada sobre
a importancia de termos un Novo Es-
tatuto de Nación”.

O Consello Nacional avaliou como
un “erro histórico” o veto interposto
polo PP ao Estatuto de Nación. “O

O desenlace do proceso estatutario, a debate
Satisfacción porque o BNG evitou que Galiza tivese un Estatuto de Segunda

PP acaba de equivocarse. Feixóo
equivocouse gravemente. Con este
erro, o señor Feixóo fíxolle un fraco
favor a Galiza e colocouse lonxe de
boa parte dos seus votantes”, ase-
verou Quintana.
“A inmensa maioría dos votantes do
PP o que non queren é que Galiza
teña un Novo Estatuto como o que
propuxo Núñez Feixóo, un Estatuto
que nos colocaría por debaixo de
Catalunya”, dixo o portavoz nacional.
O Consello Nacional constatou, en

troca, que o BNG “mantivo en todo
momento unha posición neste tema
acorde co que agardaba de nós o
conxunto da sociedade galega e os
nosos militantes e votantes”. O Con-
sello Nacional avaliou o grao de res-
ponsabilidade das distintas forzas
políticas na non consecución dun
acordo.

“Chegar a un acordo competía ás
tres forzas políticas. As tres forzas
políticas somos responsábeis. O
BNG non elude a súa parte alícuota.
Do que nos consideramos respon-
sábeis no BNG é de conseguirmos
que Galiza non teña un Estatuto de
segunda”, enfatiza Quintana. “Moito

pior que non ter Novo Estatuto sería
ter agora un Estatuto rexional, un
Estatuto non acorde coa nosa condi-
ción de nación”, engadiu.

O futuro do proceso
Sobre a cuestión de en que circuns-
tancias podería eventualmente reatarse
o proceso, o Consello Nacional entende
que a negociación política só pode
recomezar cando muden as condicións,
nomeadamente no plano de Estado, e,

en palabras de Anxo Quintana, “se
albisque unha hipótese certa de acor-
do”.

En todo caso, o líder nacionalista adver-
tiu que nesa eventualidade, e a diferen-
za do que ocorreu até o de agora, o
BNG si porá unha condición: a “de que
todas as forzas política acudan á pri-
meira reunión cunha proposta por es-
crito”.

“Rematou o conto de que todo o deba-
te xire arredor dunha única proposta,
a do BNG. Chegou o momento da
claridade e non é de recibo que ningúen
xogue a ningún dobre xogo”, concluíu.

Anxo Quintana, Roberto Mera, Francisco Jorquera e Clara Millán, durante o último Consello Nacional



5

O pasado 20 de Xaneiro, celebrouse a
reunión constitutiva do novo Consello
Nacional xurdido após a XII Asemblea
Nacional. O Consello Nacional fica
finalmente constituído como segue:
Membros eleitos
na 12ª Asemblea Nacional

1. Anxo Quintana González
2. Mª Xosé Bravo San José
3. Francisco Rodríguez Sánchez
4. Ánxela Bugallo Rodríguez
5. Francisco Xesús Jorquera Caselas
6. Ana Belén Pontón Mondelo
7. Roberto Mera Covas
8. Clara Millán González
9. Miguel Anxo Fernández Lores

10. Rosana Pérez Fernández
11. Carlos Aymerich Cano
12. Encarna Otero Cepeda
13. Alfredo Suárez Canal
14. Ana Miranda Paz
15. Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
16. Iria Aboi Ferradás
17. Fernando Xabier Blanco Álvarez
18. Margarida Corral Sánchez
19. Bieito Lobeira Domínguez
20. Tereixa Paz Franco
21. Alberte Ansede Estraviz
22. Paz Abraira Sobrado
23. Lois Obelleiro Piñón
24. Teresa Táboas Veleiro
25. Alexandre Sánchez Vidal
26. Ana Luisa Bouza Santiago
27. Xosé Luís Barcia Picos
28. Milagros Lantes Seara
29. Santiago Xosé Domínguez Olveira
30. Montserrat Prado Cores
31. Antonio Veiga Outeiro
32. Xosé Manuel Beiras Torrado
33. Cristina Amor Faia
34. Mario López Rico
35. Flor Maceiras Sánchez
36. Ramón Mouriño Alfonso
37. Luís Eyré Diéguez
38. Xosé Manuel Taboada Suárez
39. Concha Trigo Portela
40. Martiño Noriega Sánchez
41. Rosario Fernández Velho
42. Amada Traba Díaz
43. Alberte Xullo Rodríguez Feixoo
44. Camilo Nogueira Román
45. Ánxeles Fernández Díaz
46. Fermín Paz Lamigueiro
47. Paula Castro Lago
48. Xosé Emilio Vicente Caneda
49. Zelia García Parra
50. Fidel Diéguez Díez

Membros eleitos
polas asembleas comarcais
VIGO
51. Manuela Rodríguez Pumar
52. Manuel Caride Correa

Un Consello para a nación galega
A preparación das municipais 07, tarefa central para os próximos meses

53. Carlos Cotobade Tombo
O MORRAZO
54. Uxío Piñeiro Costa
55. Óliver Álvarez Barranco
A ESTRADA-DEZA
56. Alberto Maceira Balboa
57. Raquel López Doce
FERROLTERRA
58. Manuel López Foxo
59. Xaquín Ros Rodal
60. Xesús Díaz Suárez
A CORUÑA
61. Silvia Seixas Naia
62. Ermitas Valencia Romar
63. Andrés Otero Botana
64. Antonio Cruz Freire
65. Mónica Díaz Carrodeguas
A MONTAÑA
66. Xosé Inacio García Couso
BARBANZA
67. Xosé Manuel Casal Sabín
MUROS-NOIA
68. Xoán Xosé León Martínez
SANTIAGO
69. Xabier Ignacio Louzao Rodríguez
70. Xesús Veiga Buxán
71. Xosé Constenla Vega
72. Roi Ribeira Becerra
A MARIÑA
73. Xosé Ramón Ermida Meilán
74. Manuel Parga Núñez
SALNÉS
75. Duarte Correa Piñeiro
76. Mª Carmen Martínez Rodiño
BAIXO MIÑO
77. Alberte Alonso Pereira
MONTERREI
78. Xosé Abelardo Rúa Vaamonde
PONTEVEDRA
79. Anxos Riveiro Portela
80. Xosé Manuel Fernández Abraldes
LUGO CENTRO
81. Xesús Méndez Rodríguez
82. Xosé Antón Bao Abelleira

83. Xesús López Castro
BERGANTIÑOS
84. Xosé Regueira Varela
O CONDADO
85. Sandra Araújo Carballido
86. Beatriz Monteagudo González
COSTA DA MORTE
87. Manuel Antelo Pazos
88. Ánxeles Sánchez Mancebo
OURENSE-O CARBALLIÑO
89. Monserrat Novoa Gómez
90. Xosé Lois Seara Fernández
91. Xesús Deibe Fernández Simo
VALDEORRAS
92. Roberto Quiroga López
LUGO SUL
93. Xosé Manuel Pavón González
94. Ildefonso Piñeiro Díaz
O RIBEIRO
95. Xurxo Rodríguez Méndez
ALLARIZ-A LIMIA
96. Xosé Manuel Pérez Bouza
97. Francisco García Suárez
EMIGRACIÓN
98. María Luísa Vázquez Barquero
Membro eleito por Galiza Nova
99. Noela Otero Radío

Membros eleitos
polos partidos e colectivos
INZAR
100. Andrés García Mata
(suplente: Xabier Paz)
UNIÓN DO POBO GALEGO
101. Roberto Vilameá Ponte
PARTIDO NACIONALISTA GALEGO
102. Rosendo Covelo Roma
ESQUERDA NACIONALISTA
103. Xoán Manuel Rama Trillo
(suplente: Vítor Martíns Cacharrón)
COLECTIVO SOCIALISTA
104. Francisco Trigo Durán
(suplente: Benedicto Álvarez García)

Unha imaxe do Concello Nacional do 20 de Xaneiro
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Anxo Quintana,
Portavoz Nacional

Nace en Allariz (1959). Diplomado
en Enfermería. Foi alcalde de Allariz
entre 1990 e 2000, recibindo varios
premios internacionais. Foi senador
por designación autonómica du-
rante 6 anos. É vicepresidente do
goberno galego.

“O BNG enfronta unha etapa
ilusionante, máis unido ca nunca e
cohesionado internamente. Traba-
llaremos con todas as nosas forzas
e coa plena adicación e entrega que
o nacionalismo ten demostrado
sobradamente por Galiza”.

O novo órgao executivo do BNG

Francisco Jorquera,
Coordenador Executivo

Nado en Ferrol en 1961. Licenciado
en Xeografía e Historia pola
Universidade de Santiago. Inicia a

súa militancia no nacionalismo
dentro do movemento estudiantil
-foi secretario xeral de ERGA-. Se-
nador por designación autonómica.

“Esta nova executiva será a direcci-
ón forte e colexiada que o naciona-
lismo necesita para seguir impul-
sando as políticas transformado-
ras desde a sociedade e o goberno
galego; e para defender os intere-
ses de Galiza no concerto estatal.”

Alberte Ansede,
Secretario de Organización

Nace en Vilasantar (1957). Licen-
ciado en Filosofía e Ciencias da
Educación pola Universidade de
Santiago. Profesor de filosofía no
ensino secundario. Foi presidente
da AS-PG. Milita no nacionalismo
desde 1975.

“Precisamos unha organización
viva, participativa e actuante
socialmente na que todo o noso
traballo se oriente a dar resposta
ás necesidades do País e a sumar
cada vez máis pobo ao noso pro-
xecto.”

Ánxela Bugallo,
Secretaria de Acción Institucional

Nace na Coruña (1963). Doutora
en Bioloxía e investigadora neste
campo na Universidade de Santia-
go de Compostela. Foi secretaria
xeral de ERGA no seu paso pola
facultade. É conselleira de Cultura
e Deportes.

“Pretendemos coordenar eficazmente
unha acción institucional seria e am-
biciosa coas demandas da xente e
coa realidade social do país. Seguire-
mos loitando por un Estatuto de
Nación que nos permita avanzar cara
a unha sociedade máis igualitaria e
xusta.”

Roberto Mera,
Secretario de Política Municipal

Nace en Ponteareas (1971). Cursa
estudos de Ciencias Políticas. Porta-
voz municipal en Ponteareas dende
1995, onde foi primeiro tenente
alcalde entre 2003 e 2004. Partici-
pante activo no movemento ecolo-
xista e no asociacionismo veciñal.

“O obxectivo para as vindeiras muni-
cipais é triplicar o número de alcal-
días, e en xeral, gobernar en moitos
máis municipios que agora.”
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María Xosé Bravo,
Secretaria de Comunicación

Nace no Bolo en 1957. Diplomada
en Maxisterio e licenciada en Psico-
loxía pola Universidade Central de
Barcelona. É profesora de ensino
secundario e vicepresidenta da AS-
PG. Autora de varios libros didác-
ticos.

“Impulsaremos as relacións do
BNG cos medios públicos e
privados co fin de incrementar o
seu pluralismo político e a nosa
presenza nestes, e seguiremos
mellorando a información directa
aos militantes e simpatizantes.”

Clara Millán,
Secretaria de Finanzas

Nace en 1966 en Cangas. Conce-
lleira desde 1995,  asumindo as
responsabilidades de Ensino e
Muller de 1995 a 1999. Impulsou
a creación de asociacións de mulle-
res e do conservatorio de grao me-
dio.

“Procuraremos que o BNG teña
unhas finanzas saneadas, capaces
de cobrir as necesidades a nivel
nacional e comarcal e os retos que
nos esperan, como as campañas
electorais.”

Cristina Amor Faya,
Secretaria de Acción Social

Nace en Ordes no 1959. Funcio-
naria no Museo das Peregrinacións
de Santiago. Pertence ao Consello
Nacional desde a XI Asemblea,
onde foi responsábel da comisión
de Enerxía e Medio Ambiente.

“O BNG ten que ter en conta a
sociedade organizada como xera-
dora de opinión crítica. Tentaremos
mellorar as nosas canles de comu-
nicación co tecido asociativo; por
exemplo, transmitindo a necesi-
dade de que o país se mobilice por
un Estatuto de Nación”.

Xosé Manuel Beiras,
Secretario de Alternativas
Programáticas

Nace en 1936 en Santiago. Cate-
drático de Economía na USC, sen-
do autor de obras como O atraso
económico de Galiza.
Milita no nacionalismo desde os
anos 60. Candidato á presidencia
da Xunta polo BNG entre 1985 e
2001; portavoz nacional até o 2003.

“É preciso que as comisións do
Consello Nacional, como órgaos

de participación creativa da militancia,
sexan laboratorios de ideas para de-
senvolver o proxecto estratéxico do
BNG trazado na XII Asemblea”

Francisco Rodríguez,
Secretario de Formación

Naceu no 1945 en Ferrol. Doutor en
Filoloxía Románica. Profesor de
literatura española no ensino secun-
dario. Autor da primeira tese de dou-
toramento sobre Rosalía de Castro.
Milita no nacionalismo desde os 19
anos. Portavoz do BNG no Congreso
desde 1996. Foi tamén deputado
autonómico.

“Levaremos adiante un programa de
información e debate para coñecer
mellor a historia de Galiza, a nosa
situación económica e social e o noso
pensamento político. Tamén analisa-
remos a política internacional, desde
unha óptica antiimperialista.”
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Rosário Fernández Velho,
Secretaria de Acción Feminista

Nace en 1965 na Laracha. Licen-
ciada en Filoloxía Galego-Portu-
guesa pola Universidade de Santia-
go. Profesora de Lingua e Literatura
en Ordes. Pertence á Associaçom
Galega da Língua (AGAL). Foi
concelleira en Ordes.

“Cada liña de actuación, no social,
na saúde, no ensino, na vivenda...
ten de ser concebida e planificada
desde unha perspectiva que favore-
za a integración en pé de igualdade
das mulleres na sociedade”

Mario López Rico,
Secretario de Imaxe e Propaganda

Nace en Ribadeo en 1949. Arqui-
tecto, na actualidade é profesor de
Plástica na Coruña, cidade onde
reside e é concelleiro. Participou
da fundación do BNG e foi director
das campañas electorais entre 1985
e 2001.

“O BNG, que xa ten unha imaxe
nidia e definida ante o pobo galego,
debe reforzar dúas cuestións:
incluír na súa imaxe os aspectos
propios dunha forza de goberno e
resaltar que somos unha organi-
zación distinta das demais forzas
políticas.”

Rosana Pérez Fernández,
Secretaria de Relacións
Exteriores

Nace na Póvoa do Caramiñal en
1964. Estudos de FP na rama ad-
ministrativa e comercial. Funcio-
naria da Consellaría de Educación.
Concelleira na Póvoa desde 1995
e portavoz municipal desde o 1999.
Tivo responsabilidade de goberno
en Muller e Servizos Sociais.

“A prioridade será reforzar Galeus-
cat. Tamén intensificar as relacións
estabelecidas cos nacionalistas da
Alianza Libre Europea e con Portu-
gal; e en Latinoamérica con Brasil,
Cuba, Uruguai e Venezuela.”

Ana Pontón,
Secretaria de Políticas
para a Mocidade

Nace en Sarria (1977). Licenciada
en Ciencias Políticas pola Universi-
dade de Santiago. Formou parte
dos órgaos de dirección de Galiza
Nova e foi representante dos CAF
na USC. É deputada no Parlamento
Galego.

 “Queremos reforzar o traballo do
nacionalismo entre a mocidade,

perfilar mellor as nosas alternativas,
fortalecer Galiza Nova e ser soporte
das políticas da Dirección Xeral de
Xuventude”

Alberte Xullo Rodríguez Feixoo,
Secretario de Emigración

Nace en Barcelona (1954). Licenciado
en Dereito pola Universidade Central
de Barcelona. Desde 1979 é avogado
laboralista en Lugo, sempre desde
unha estreita vinculación co sindica-
lismo nacionalista. Foi deputado no
Parlamento Galego entre 1989 e
2005. Nesa Cámara presidiu a Comi-
sión de Emigración.

“O cerne da nosa actuación será
cobrir as necesidades sociais de
todos os galegos obrigados a perma-
necer lonxe da Terra, así como reivin-
dicar os seus dereitos políticos, soci-
ais e culturais.”
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Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura
e Deporte, vén de presentar ante o
Parlamento Galego os cambios efec-
tuados no deseño da Cidade da Cultura,
unha das obras máis polémicas do
mandato de Fraga Iribarne. Agora res-
ponde ás preguntas do BE-NE-GÁ ao
día.

“A Cidade da Cultura será útil para o noso país”
Ánxela Bugallo di que “hai seis anos podería replantexarse totalmente o proxecto, pero hoxe non”

Cando chegas á Consellaría e te ato-
pas o proxecto da Cidade da Cultura,
cales son as primeiras sensacións?

Dámonos conta de que xa non era un
proxecto, senón unha realidade. Había
catro edificios moi avanzados e os
contratos do resto adxudicados; por
certo, dous deles por un valor de 115
millóns de euros mentres o goberno
de Fraga Iribarne estaba en funcións.
No que respecta ao proxecto cultural,
o que nos atopamos é que, agás o
Museo, o resto dos edificios non tiñan
unha planificación na que asentarse e
o único valor que posuía o conxunto
era o arquitectónico.

O BNG opúxose no seu día á Cidade.

Como explicarlles aos militantes e
simpatizantes o cambio?

Nós opuxémonos desde un principio
á Cidade da Cultura. Porén, cando
chegamos ao Goberno, a Cidade da
Cultura era máis ca un proxecto: era
unha realidade pagada por toda a

cidadanía. A nosa responsabilidade
era darlle unha utilidade a ese inves-
timento para que servise os intereses
da cultura galega e do país.

O primeiro que fixemos foi abrir un
proceso de participación co noso
sector cultural, no que participaron
máis de 400 persoas. Tamén se soli-
citou o asesoramento do Museo do
Pobo Galego e do Consello da Cultura
Galega, para dotar o conxunto dun
proxecto definido.

Que suporá dotármonos dunha Bi-
blioteca Nacional, un Arquivo Nacio-
nal ou un Museo de Historia?

O que se pretende é utilizar estes

Ánxela Bugallo enfatiza que a Cidade da Cultura é competencia directa competencia da súa Consellaría

edificios como os “cabeceiros” da rede
galega de arquivos e da rede galega de
bibliotecas, que estamos a crear. Esta
decisión normaliza o noso sistema cultu-
ral, fornecéndoo de centros de coorde-
nación, formación e divulgación.

Que porcentaxe do orzamento de Cultu-
ra vai para o monte Gaiás?

Entre un 25 e un 28%. Mais grazas á
nova orientación que lle demos, a Cidade
da Cultura ofrecerá servizos e estruturas
das que carecíamos. Ademais da Biblio-
teca e do Arquivo nacionais e do Museo
da Historia de Galiza, teremos tamén un
centro de investigación e de restauración
do patrimonio cultural. Haberá centros
de exhibición e de creación punteiros
que servirán para dinamizar o tecido
cultural galego e que fortalecerán o lugar
da nosa cultura no mundo.

Por que se lle dá cabida á iniciativa
privada?

Tendo sempre presente que o control
debe ser público, cremos sinceramente
que o novo proxecto é unha oportunidade
para todos, incluídas as empresas. Parece
bastante factíbel obter patrocinios.

Que pensas de todas as críticas á Cida-
de da Cultura que xurdiron tras a derrota
electoral de Fraga, o seu principal im-
pulsor?

Alégrome moito de que a xente poida
agora expresarse libremente grazas ao
cambio de goberno. Mais vou repetir o
que xa dixen: temos de ser conscientes
de que non estamos ante un proxecto,
senón ante unha realidade, con edificios
construídos. Hai seis anos podería replan-
texarse totalmente a Cidade da Cultura,
pero hoxe xa non.

O presidente do Goberno galego
afirmou que a Cidade da Cultura é agora
un “proxecto de Estado”. Que opina a
conselleira?

Pois que a Cidade da Cultura é un proxec-
to galego de nivel europeo e competencia
da Consellaría de Cultura. Segue a ser
un proxecto dedicado á cultura deste
país, pero por suposto dámoslle a benvi-
da ao financiamento que poida chegar
desde fóra, tanto do Estado, como de
calquera outra institución. Nas próximas
semanas reunirémonos con eles para
estudar a súa proposta, pero esta non
modifica os usos e os contidos xa anun-
ciados.
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A redefinición da Cidade da Cultura
é un dos maiores retos que ten diante
de si o Goberno galego. A conselleira
de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo,
asumiu en Agosto de 2005 o control
da máis polémica das herdanzas de
Fraga Iribarne e leva ano e medio de-
dicada a converter unha obra faraó-
nica nunha “oportunidade para a cul-
tura galega e para o país enteiro”.

Nada máis chegado ao poder, o novo
Goberno puido comprobar que o Par-
tido Popular non perdera o tempo
despois das eleccións ao adxudicar
en funcións 112 millóns de euros e
blindar así os dous últimos edificios
do complexo de Gaiás.

Así que o novo equipo da Consellaría
de Cultura se encontrou con catro e-
dificios en avanzada execución (un
deles estaba practicamente rema-
tado) e cos dous últimos edificios
adxudicados. O avanzado estado do
proxecto arquitéctonico e de inves-
timento levou a que o Goberno deci-
dira continuar co proxecto.
Iso si, Cultura acordou facer unha

 De mausoleo a motor da cultura

redefinición de contidos, para a cal
negociou coas empresas adxudi-
catarias unha suspensión temporal
das obras dos dous últimos edificios
aínda sen empezar. A partir de entón
Ánxela Bugallo e o xerente da Funda-
ción da Cidade, Francisco Carracedo,
pilotaron o maior proceso de partici-
pación social que nunca viviu Galiza.
Foron seis meses nos que se lle pe-
diron informes ao Consello da Cultu-
ra Galega e ao Museo do Pobo Gale-
go, e nos que se puxo en marcha
un mecanismo de participación no
que participaron máis de 400 repre-
sentantes de diferentes sectores da
cultura. O sector cultural veuse por
primeira vez implicado nun proxecto
que se xestara completamente ás
súas costas. Naquelas xuntanzas
puxéronse de manifesto as necesi-
dades da cultura galega e, ao remate
do proceso, presentáronse unhas
conclusións que serviron de magní-
fico guieiro para a posterior toma
de decisións.

Unha reformulación completa: a
cultura desde unha perspectiva
nacional

Os nacionalistas converten unha obra faraónica sen contidos nunha “oportunidade para a cultura galega”

Tendo en conta a situación actual do
sector cultural galego, o mapa das
súas necesidades e potencialidades, e
tendo en conta as características arqui-
tectónicas e específicas dun proxecto
como o da Cidade da Cultura, Ánxela
Bugallo presentou o 27 de Decembro
no Parlamento galego os novos conti-
dos para o Gaiás, que só conservan
dous usos dos previstos polo anterior
goberno: a biblioteca e o museo.

Na Cámara, Bugallo afirmou que a Ci-
dade da Cultura ha de servir “como fo-
co de desenvolvemento para Galiza” e
anunciou que en abril, tal e como esta-
ba previsto, se van reanudar as obras
nos dous edificios suspendidos. Ade-
mais, sinalou os obxectivos principais
do proxecto:

1) A CdC será a promotora da presenza
e visibilidade internacional da cultura
galega.
2) A CdC será un axente promotor da
creación cultural.
3) A CdC será un dos eixos de ver-
tebración do sistema cultural galego.

Cultura implicou o sector cultural na redificación do proxecto
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As tres grandes áreas da Cidade

A Cidade vaise estruturar en tres
grandes áreas temáticas, que son
as que seguen:

1. Centro de Documentación
(Biblioteca Nacional e Arquivo Na-
cional): Será a cabeceira para o
sistema de arquivos e bibliotecas
que xa existen no país e dotará a
Galiza de infraestruturas culturais
propias dunha nación.

2. Patrimonio (Centro de Inves-
tigación de Patrimonio e Museo
de Galiza): O Centro de Investi-
gación de Patrimonio é unha estru-
tura científica e tecnolóxica que
“suporá o posicionamento de Gali-
za como protagonista na área de
investigación, conservación e res-
tauración do patrimonio”, segundo
manifestou a conselleira. Este cen-
tro materialízase a partir da cola-
boración sinérxica de varias insti-
tucións públicas. A súa actividade
diríxese a fornecer de servizos de
I+D+i  a todo o colectivo vinculado
ao patrimonio: empresas, admi-

A Cidade da Cultura contará con tres grandes áreas temáticas

Ánxela Bugallo comparece no Parlamento

nistración e investigadores. Pola súa
banda, o Museo de Galiza será a por-
ta de entrada a Galiza aos visitantes
do monte Gaiás e centrarase na divul-
gación internacional do patrimonio
histórico-cultural galego.

3. Creación e Exhibición (Centro de
Arte Internacional e Obradoiro): A
Cidade da Cultura contará cun espazo
expositivo de primeiro nivel – o
Centro de Arte Internacional- no que
se presentarán de forma continuada
exposicións temporais procedentes
de institucións museísticas de reco-
ñecido prestixio no ámbito interna-
cional. Por outra banda, o Obradoiro
será un centro de exhibición e un
centro de recursos para a creación.

Albergará dous escenarios poliva-
lentes para a exhibición de espectá-
culos e contará con salas de exhibi-
ción de pequeno formato necesarias
para determinadas programacións e
para apoio ao traballo desenvolvido
no Centro de Recursos.

4) A CdC será un activo para o de-
senvolvemento socioeconómico.

Ademais,  definiu os novos usos
para a Cidade da Cultura arredor de
tres unidades temáticas: centro de
documentación, patrimonio, e
creación e exhibición, contando con
dous edificios cada un.

Á marxe dos usos principais, tamén
se creará un espazo para os nenos
e nenas de carácter lúdico-didáctico
especialmente deseñado para
rapaces de entre 3 e 12 anos, que
nace como complemento ao lecer
familiar. É un lugar de aprendizaxe
da creación artística e de educación
en valores, a través do xogo e a
diversión, pensado para o lecer da
cidadanía galega do século XXI.

A Cidade da Cultura ha ser punto
de encontro cidadán arredor da nosa
cultura, así que se proxectou como
un destino completo para os
visitantes de modo que no plano de
usos inclúense tamén restaurantes,
gardarías e áreas comerciais de
produtos culturais.

nacional
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A Vicepresidencia da Xunta -a través
da Dirección Xeral de Xuventude e
Solidariedade- e A Mesa pola
Normalización Lingüística presenta-
ron o pasado 30 de Novembro en
Santiago de Compostela o programa
do Voluntariado de Activación
Lingüística, unha iniciativa pioneira
deseñada para promover a cultura e
a lingua galega e para activar a
solidariedade e o intercambio cultural.

O vicepresidente do Goberno galego,
Anxo Quintana, indicou que o volun-
tariado lingüístico vai servir para
promover espazos para o uso do
galego e para a interrelación social
entre as persoas, de aquí e de fóra,
algo que “redundará no desenvolve-
mento dunha Galiza máis plural, máis
solidaria e máis orgullosa de si
mesma”.O Voluntariado de Activación
Lingüística é unha iniciativa aberta e
dirixida tanto a persoas individuais
como a asociacións e organizacións.
As persoas interesadas en participar
só teñen que cumprir un requisito:
ser maiores de idade. A partir de aí,
poden anotarse nunha das dúas cate-
gorías que estabelece o programa:
ou voluntarios ou activos. As persoas
voluntarias deben ter un bon nivel
de galego e, a través deste programa,
compartirán os seus coñecementos
da lingua e da cultura galega con
outras persoas que o precisan (as

O obxetivo, falar máis e mellor galego
activas). Mentres, as activas son
aquelas persoas que desexan
coñecer máis sobre Galiza e sobre
a súa lingua e cultura. En moitos
casos, as activas poden ser persoas
que veñen de fóra para instalarse
temporal ou permanentemente no
noso país (estudantes, traballadores,
etc), mais tamén pode ser calquera
galego ou galega que queira afondar
no coñecemento da nosa realidade.

A USC colabora
A Universidade de Santiago de Com-
postela vai integrar o programa
como fórmula de acollida dos estu-
dantes foráneos para o vindeiro cua-
drimestre. O programa de activación
lingüística está tamén aberto a
asociacións e organizacións que se
queiran sumar. Só teñen que cum-
prir tres requisitos básicos: promo-
ver a participación e o desenvol-
vemento no programa, ter un uso
do galego preferente na súa activi-
dade e documentación e fomentar
o achegamento de persoas foráneas
á organización.

Desenvolvemento
O programa consiste en promover
a formación de parellas de volun-
tarios e persoas (activas) que
queiran aprender máis sobre a lingua
e a cultura galegas. A cada voluntario

Vicepresidencia promove o programa do voluntariado de activación linguística

asignáselle un activo e ambos compro-
métense a relacionarse un mínimo de
20 sesións dunha hora, coa premisa
de falar galego ou de tentar falalo o
máximo posíbel. A persoa voluntaria
encárgase de guiar a persoa activa no
maior coñecemento da cultura e da
lingua galega. Trátase de superar as
dificultades de falar en galego e poder
aplicalo á vida cotiá, ademais de
promover en moitos casos a relación
de persoas de distintas culturas. As
parellas que se conformen poderán
facer aquilo que sexa do seu interese,
dende falar e xantar até ir ver unha ex-
posición ou facer trámites adminis-
trativos.

No caso das persoas activas que sexan
de fóra, facilitaráselle a súa estadía en
Galiza, podendo apreciar ademais a
diversidade das manifestacións
culturais galegas, xa que o programa
propiciará ademais actividades de lecer
e de intercambio. Foméntanse así as
relacións interculturais e o intercambio
de experiencias tendo como vehículo
fundamental a lingua galega.Todas as
persoas e asociacións interesadas
nesta iniciativa poden obter
información sobre a mesma na páxina
web www.valingua.org (onde mesmo
xa se poden inscribir), no teléfono 900
400 800 da Dirección Xeral de Xuven-
tude e Solidariedade e no teléfono 981
563885 da Mesa.
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O Consello Nacional do BNG rati-
ficou o pasado 22 de xaneiro o no-
meamento de 92 candidatos e can-
didatas á Alcaldía doutros tantos
concellos do país, que se suman
aos das sete cidades aprobados xa
antes do verán de 2006. Os cabezas
de lista ratificados pertencen ás or-
ganizacións locais que se acolleron
durante os últimos meses á posi-
bilidade de adiantar o proceso de
designación de candidatos e candi-
datas, que foi aberto formalmente
no Consello Nacional do pasado
día 22 e que concluirá o 28 de fe-
breiro. Ademais, o programa marco
para as eleccións está practica-
mente rematado.

O nacionalismo pretende por vez
primeira lograr a presentación de
candidaturas nos 315 concellos do
país. “O avanzo que o BNG veu
experimentando sempre en elecci-
óns municipais vai ter a súa conti-
nuidade en 2007 e a presenza no
Goberno da Xunta facilita a expan-
sión organizativa do nacionalismo
en toda a xeografía do país e a posi-
bilidade de presentar candidaturas

Nacionalismo en todos os concellos do país
O BNG aspira a incrementar o número de alcaldías e gobernos municipais

en todos os concellos galegos”,
afirma Roberto Mera, secretario
de Política Municipal. En 2003, tan
só faltaron as papeletas do Bloque
en 8 concellos. Este proceso de
designación de candidatos e
candidatas revela unha importante
renovación, pois o 43% dos candi-
datos e candidatas aprobados o
pasado sábado encabezan por vez
primeira as listas do BNG.

Cara á paridade de xénero

Canto á cuestión de xénero, os/as
nacionalistas márcanse como
obxectivo prioritario incrementar
substancialmente nestes comicios
o 15 por cento de mulleres que
encabezaron candidaturas en 2003
e garantir o cumprimento das pre-
visións recollidas nos seus Esta-
tutos, que obrigan a un mínimo
dun 40% de candidatos de cada
xénero nos 10 primeiros postos
de cada lista. O BNG pretende ir
máis alá das propias normas
internas e  recomenda ás
organizacións locais, especial-
mente nos Concellos de máis de

10.000 habitantes, que o mínimo do
40% para os dous xéneros se aplique
aos postos de saída e que nas
candidaturas encabezadas por homes
o segundo posto sexa ocupa-do por
unha muller.

A Executiva Nacional do BNG aspira
a lograr un importante incremento
no número de alcaldías e de gobernos
municipais. O propio vicepresidente
e portavoz nacional frontista, Anxo
Quintana, vén implicándose decidi-
damente desde hai varios meses
neste proceso electoral, coa súa parti-
cipación en numerosos actos de pre-
sentación de cabezas de lista.

Obxectivos electorais

Dentro do mapa de obxectivos elec-
torais que o BNG manexa desde hai
máis dun ano, considérase como
prioritaria a consecución de novas
alcaldías nas cidades, ademais de
revalidar a de Pontevedra, e acceder
ao goberno de todas elas. Ao mesmo
tempo, contémplanse dentro deses
obxectivos prioritarios conseguir
encabezar os gobernos municipais
en cabeceiras de comarca e grandes
e medianas vilas. Canto ao medio
rural e ao interior de Galiza, os/as
nacionalistas pretenden consolidar
as alcaldías que ostentan na actua-
lidade, apostando polo seu incre-
mento, e, sobre todo, ampliar a repre-
sentación na maioría dos concellos
e lograla por vez primeira naqueles
47 en que o BNG aínda carece de
representación, a meirande parte
deles nas provincias de Ourense e
Lugo.
Canto ás deputacións, o BNG már-
case como obxectivo reforzar as súas
posicións como goberno na da Coru-
ña e contribuír co avanzo do naciona-
lismo ao cambio nas de Lugo, Ouren-
se e  Pontevedra. Os/as nacionalistas
farán campaña tamén entre a emigra-
ción -por primeira vez nunhas elecci-
óns municipais-, aproveitando a aper-
tura de sedes na Arxentina e no Uru-
guai.

Roberto Mera, secretario de Política Municipal
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O elevado prezo da vivenda no con-
cello de Sanxenxo é unha das preocu-
pacións do candidato nacionalista,
Roberto Fernández Lores, que aspira
a que “os cidadáns deste concello
teñan dereito a vivir alí onde nacen”.
Nese sentido, está a manter conver-
sas coa Consellaría de Vivenda, para
promover a construción de pisos de
protección oficial, en especial para
mozos. Neste aspecto, denuncia as
promesas incumplidas do Partido
Popular.

Fernández Lores, que se presenta
por segunda vez como candidato do
BNG, afirma que “o meu goberno
xirará en torno á cultura e ao benestar

Roberto Fernández Lores quere
que en Sanxenxo “a xente
teña dereito a vivir alí onde nace”

social”. Tamén ten previsto impulsar
medidas para desestacionalizar o
turismo, que é a principal actividade
económica do concello.
Anxo Quintana, portavoz nacional
do BNG, estivo presente no mítin de
presentación do cabeza de lista, ao
que asistiron máis de 100 persoas
o pasado sábado 28 de Outubro.
“Aquí en Sanxenxo temos a sensa-
ción de que comezamos a recoller
os froitos dun traballo ben feito.
Chegou o tempo de gobernar. Até
agora estivemos no tempo de facer
propostas, agora vai chegar o tempo
de pasar a facelas realidade”, afirmou
o tamén vicepresidente da Xunta.

Sandra González Álvarez encabezará a
lista dos e das nacionalistas tomiñeses
 para as próximas eleccións municipais.
A candidata do BNG e actual concelleira
aposta “por un concello que invista en
calidade de vida, cos servizos que de-
manda a sociedade actual e que ren-
tabilice as grandes posibilidades do
noso concello: territorio fronteirizo,
recursos naturais, paisaxísticos, riqueza
agrícola e forestal”. Animou os veciños
a “non perder máis tempo con gober-
nos do PP que ocupan o poder sen
exercelo”.
O BNG de Tomiño vén de reunir colec-
tivos do concello con representantes
do goberno galego en varias xuntanzas:
aos directivos das comunidades de
montes co Director Xeral de Montes e
á asociación de comerciantes e empre-
sarios de Tomiño coa delegada provin-
cial de Industria. Ademais, a delegada
de Cultura explicou o Plan director das
fortalezas transfronteirizas do Baixo
Miño.
Sandra González é natural da parroquia
de Estás, neste concello do Baixo Miño,
e fai parte de distintas asociacións e
entidades culturais da comarca. Licen-
ciada en Ciencias Políticas na Univer-
sidade de Santiago, traballa dende hai
catro anos na Fundación Galiza Sem-
pre.

Sandra González,
nova cabeza de
lista en Tomiño

O candidato á alcaldía da Porqueira
polo BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza,
plantéxase como obxectivo irrenun-
ciábel “conseguir a maioría absoluta
para non depender de ninguén”.
Neste concello, onde a alcaldesa,
tránsfuga do PSOE, saíu escollida
cos votos do Partido Popular, os
nacionalistas queren transmitir a
mensaxe de que “a Porqueira nece-
sita un cambio, para poñerse ao nivel
doutros concellos pequenos da

A maioría absoluta,
aspiración na Porqueira

comarca da Limia gobernados polo
BNG, como Rairiz de Veiga ou Vilar
de Santos.Os nacionalistas convo-
caron os seus militantes e simpa-
tizantes a un acto ao que acudiron
máis de 50 persoas para preparar a
campaña electoral. Pérez Bouza
criticou a “nula interlocución da
alcaldesa tránsfuga con outras ins-
titucións, en especial coa Xunta de
Galiza” e animou os presentes a
traballar para convencer os veciños.

Roberto Fernández Lores con Teresa Táboas

Sandra González traballa na Fundación Galiza Sempre
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Raquel López Doce, actual portavoz
municipal, encabezará a lista do BNG
na Estrada. Os nacionalistas acoden
ás vindeiras eleccións municipais coa
intención de lograr unha maioría sufi-
ciente. Os eixos de traballo da acción
de goberno serán promover o desen-
volvemento socio-económico através
de medidas activas de apoio aos
sectores produtivos do concello:

A Estrada: medidas de apoio
aos sectores produtivos no
programa electoral

agro-gandeiro, forestal, comercio,
industria do móbel e construción. O
BNG asume tamén a necesidade de
superar a  parálise urbanística do
concello.
O 30 de novembro tivo lugar o acto
de presentación no Teatro Principal,
ao que asistiron perto de 300 per-
soas. No mitin interviron Anxo Quin-
tana e o anterior candidato  e actual-
mente delegado  provincial da conse-
llaría do Medio Rural, Gonzalo Cons-
tenla. López Doce naceu na Estrada
e ten a diplomatura de Traballo Soci-
al, profesión que exerce no ámbito
da atención primaria municipal. Na
última lexislatura desenvolveu un
traballo moi activo na comisión mu-
nicipal de urbanismo, onde seguiu
de perto o conflito ocasionado pola
paralización do PXOM; así mesmo,
tivo un papel destacado na crise
causada pola suba do IBI. No seo
do BNG é vicerresponsábel comarcal
e representante da comarca A
Estrada-Deza no Consello Nacional.

“Á primeira saín elexido alcalde e
espero repetir”, asegurou Abel López
Soto, candidato á alcaldía de Sada, en
referencia á etapa  truncada por unha
moción de censura impulsada polo PP
cun tránsfuga do PSOE. “Agardo que
desta vez a vitoria sexa máis contun-
dente ca no 2003 para disuadir a
posíbeis tránsfugas e tamén a posí-
beis compradores de tránsfugas”,
comentou irónicamente.

Nun acto de apresentación que contou
con 400 persoas, entre elas o vicepre-
sidente Quintana, López Soto salientou
que a positiva actuación do BNG no
Goberno galego e na localidade aumen-
tan a fiabilidade desta formación polí-
tica.
Anunciou os piares dun “auténtico pla-
no de futuro para Sada” e enfatizou
que a función dun alcalde non é despre-
zar o resto das institucións. Tamén
apuntou a necesidade de contar cun
Plano Xeral de Ordenación Municipal
para resolver as carencias actuais de
solo industrial, planificar novos viais
e liberar solo para a construción de
vivendas protexidas e equipamentos.
Pola súa parte, Anxo  Quintana anun-
ciou a próxima ampliación da actual
escola infantil e a construción dunha
Galescola.

Abel López Soto
confía nunha vitoria
“máis contundente
que a do 2003 para
disuadir os
tránsfugas”

O candidato do BNG á alcaldía de
Barreiros, Antonio Veiga Outeiro,
prometeu “gobernar para todos”.
Veiga criticou a “diferenza de trato”
do actual alcalde que “no ano que
leva de alcalde no Concello empres-
tou atención aos grandes promotores
que viñeron a Barreiros a lucrarse e
abandonou os veciños”. “A porta da
Alcaldía estará aberta para todos os
veciños”, prometeu.

Antonio Veiga (Barreiros) promete
gobernar para os veciños e veciñas
e non para os promotores

O BNG pretende gobernar a partir de
Maio con transparencia. Antonio
Veiga quere facer de Barreiros “un
referente turístico e industrial da co-
marca e sen esquecer tampouco o
potencial agro-gandeiro que segue
a manter a zona interior do concello”.
O conselleiro de Industria, Fernando
Blanco, que asistiu ao acto, compro-
meteu o apoio do Goberno galego
“para que no polígono industrial de
Barreiros se asenten empresas fortes
que cren postos de traballo” e nese
sentido, anunciou que os departa-
mentos de Industria e de Vivenda
axilizarán a construción da segunda
fase.
A presentación de Antonio Veiga
reuniu  o pasado 25 de novembro a
máis de 140 persoas nunha cea-
mitin á que asistiron, ademais do
conselleiro de Industria, o deputado
Manuel Parga, o portavoz na Depu-
tación Antón Bao e numerosos
cargos do BNG da Mariña.

Raquel López Doce, cabeza de lista do BNG na Estrada

Anxo Quintana con Abel López, no acto de presentación
F. Blanco asistiu á presentación de Antonio Veiga
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A Contracapa

Frivolidade, para os que confunden a ortodoxia co inmo-
bilismo; manobra de distracción, para os que gostan da
estratexia; e cuestionábel, segundo os escépticos. Sexa
como for, o caso é que unha reviravolta á XII Asamblea do
BNG pasa, necesariamente, por falar do protagonismo da
“Nación Bluetooth”. Non se trata dunha nova aportación
para tentar resolver a cuestión identitaria do Estatuto, senón
dun concepto definido polo xornalista Xosé Manuel Pereiro
co que quería dar unha idea ao leitor da revolución tecno-
lóxica á que se apuntara o nacionalismo no seu cónclave
trianual. Ficaron atrás os tempos nos que a escaseza de
medios se supría coa boa vontade e a imaxinación e ficaron
atrás, sobre todo, os prexuízos de contrapor nacionalismo
con modernidade.

Estar no mundo, estar na rede
A irrupción de Internet e todo o seu abano de posibilidades
permitiu ao BNG  arriscar e reafirmar a súa aposta por estar
no mundo, estar na rede e, ademais, estar en galego. Ao
BE-NE-GA ao Día, sumouse o Benegá Informa (chamado
Axiña, nun primeiro momento, ano 2002) e, sobre todo, a
páxina web, www.bng-galiza.org, que dende a súa posta
en marcha (ano 2000) destacou sempre pola súa utilidade
e actualización de contidos. Xurdiron webs “irmás”, os
candidatos e cargos públicos atrevéronse (Quintana foi o
único dos tres aspirantes á presidencia da Xunta que
contou con páxina propia) e estanse a atrever cos blogs,
apóstase polo software libre e conséguese que a XII
Asamblea sexa case máis recordada polas mensaxes
chegadas aos móbiles a través do Bluetooth e polos resumos
informativos que lles ofrecía Tele Benegá que polos titulares
de prensa.

Aplacar os nervos
Os protagonistas da canle nacionalista foron os primeiros
escépticos e chegaban a bromear -cecais tamén para aplacar
algo os nervos- co lema: “TeleBenegá, que risa me dá”.
Mais a realidade púxoos no seu sitio, e os militantes amosa-
ron grande interese,  tanto pola gravación en directo dos
microespazos informativos como pola súa emisión, en dúas
grandes pantallas situadas na entrada no Pazo de Congresos.
A aposta audiovisual, a través de Internet, asumíuse como
unha “experiencia”; daí que en directo só se emitisen a
inauguración e a clausura da Asamblea e que os micro-
espazos –conducidos por xornalistas da equipa de
Comunicación do BNG- se reducisen ao circuíto interno do
Pazo de Congresos. Asumíuse un risco e superouse a proba,
o que posibilita ser máis ambiciosos para o futuro, declararon
algúns dos “pais” da idea.
Pero, realmente, experiencias comunicativas desta case
aportan algo ou trátase tan só dunha cuestión de imaxe?
A resposta a estas cuestións dependerá  do saber facer dos
seus responsábeis e da concepción que teñan do novo
medio, se o empregan como un exercicio máis de auto-

promoción ou como instrumento informativo, que serva tanto
para un convencido como para un internauta despistado. Polo
de agora, Telebenegá, realmente, foi só un soporte, o seu futuro
para chegar a ser medio nacionalista está por ver; en calquera
caso, o importante, sen poñérmonos estupendos nin macluhianos
como se dunha película de Wody Allen se tratase (Annie Hall),
é que foi mensaxe, no sentido máis amplo da palabra.

Galiza ceibe e nación bluetooth
O meio foi mensaxe na XII Asemblea Nacional do BNG

22 de Febreiro.
Presentación da candidata
á alcaldía de Tomiño

23 de Febreiro.
Presentación da candidata
á alcaldía de Melide

1 de Marzo.
Presentación do candidato
á alcaldía de Ourense

2 de Marzo .
Presentación da candidata
á alcaldía de Cangas

Un aspecto do set da primeira emisión de Telebenegá

4 de Marzo.
Presentación do candidato
á alcaldía de Lugo

8 de Marzo.
Día Internacional das
Mulleres

10 de Marzo.
Día da Clase Obreira Galega

10 de Marzo.
Presentación do candidato
á alcaldía de Allariz


