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Agora os concellos, agora Galiza

ao día

Máis nacionalismo en todos os con-
cellos do país. Esa é a aposta do 
BNG para as próximas eleccións 
municipais do 27 de Maio. Máis 
nacionalismo para construír país 
desde abaixo. Máis nacionalismo 
para mellorar o benestar dos veci-
ños e das veciñas, para exercer a 
democracia participativa, para res-
pectarmos o meio ambiente, para 
pormos o urbanismo ao servizo da 
inmensa maioría e non dos aprovei-
tados de turno.
Aquí está o BNG, reza o lema de 
precampaña nacionalista. Aquí está 
para continuar a mudar o país, des-
de o Goberno da nación até os con-
cellos do rural, as vilas e as cidades. 
Aquí está para pór as institucións 
municipais ao dispor dos seus lexí-

Municipais 07: 
máis nacionalismo para continuar a mudar o país

timos donos, os veciños e as ve-
ciñas.
Nas municipais 07 hai só dúas 
opcións, afirmou Anxo Quintana 
na Convención Nacional celebrada 
no Palacio de Congresos de Santia-
go.“Ou o nacionalismo galego, 
comprometido coa xente do país, 
ou as forzas políticas que confun-
den os intereses e as preocupaa-
cións dos seus dirixentes cos in-
tereses e as preocupacións da xen-
te”, afirmou. E aínda foi máis preci-
so cando engadiu: “Está o BNG, 
que traballa por Galiza, e está un 
PP que anda obsesionado por un 
problema que só existe na súa ca-
beza, a unidade de España”. O BNG, 
como forza nacionalista e transfor-
madora, quer construír país desde

Radiografía sobre 
o sector naval galego

Anxo Quintana, durante a súa intervención na Convención Nacional do BNG

os concellos, porque facer nación é a razón 
de ser do nacionalismo galego. “Así o face-
mos desde o Goberno de Galiza e así o que-
remos facer tamén desde os concellos”, 
conclúe Anxo Quintana.

Municipais 07. Páxinas 2 a 5

O BNG forza a 
máquina cara ao 27-M

Chaves para Comprender. Páxinas 7 a 10
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No Goberno. Páxina 12

Todo sobre o Consorcio 
Galego de Igualdade e Benestar

A Entrevista. Páxina 13

Carlos Aymerich fai 
balanzo do labor parlamentar
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A Convención Nacional lanza a campaña 07
“Necesitamos alcaldes e alcaldesas que non dividan os veciños en bons e maos”, di Quintana

ou de recuperación da actividade 
agraria no rural.

Suprimir as Deputacións
Tanto o vicepresidente galego como 
o coordenador executivo, Francisco 
Jorquera apostaron por unha progre-
siva supresión das deputacións 
provinciais, “entes que naceron para 
implantar o caciquismo neste país”. 
Quintana tamén criticou o sistema 
de voto dos emigrantes e destacou 
que o BNG, “di o mesmo cando está 
no goberno e na oposición” a res-
pecto deste tema e doutros.

Forza de goberno
Clara Millán, candidata á alcaldía de 
Cangas, dixo que o BNG “é a forza 
máis próxima ás preocupacións dos 
veciños e veciñas, que apostan por 
máis política social e menos cemen-

Candidatos e candidatas para as pró-
ximas municipais, cargos do gober-
no, militantes e simpatizantes chega-
dos de todo o país conseguiron en-
cher a sala principal do Palacio de 
Congresos de Santiago de Compos-
tela para escoitar os oradores da 
Convención Electoral. Con este acto, 
os e as nacionalistas daban o pisto-
letazo de saída para as eleccións. 
Anxo Quintana, no seu discurso, acu-
sou o PP de ter emprendido unha 
“deriva reaccionaria e fascistoide”. 
Segundo o portavoz nacional, os po-
pulares “están na estratosfera, sen 
conectar cos problemas que lle inte-
resan á sociedade”. Segundo afir-
mou, maniféstanse cada fin de sema-
na, “convocados por un predicador 
radiofónico -en referencia a Federico 
Jiménez Losantos- que é o verdadeiro 
líder do partido”, acompañados de 
simboloxía franquista.

Quintana comprometeuse a facer 
unha campaña “centrada nas necesi-
dade de Galiza e dos concellos”. Nesa 
liña, avogou pola colaboración entre 
o goberno galego e as institucións 
locais: “Necesitamos alcaldes e al-
caldesas colaboradores, que non 
dividan os veciños, que non conver-
tan os concellos nun aparato de 
guerra contra a Xunta de Galiza”, 
afirmou. Como exemplo das políticas 
en que os concellos e a adminis-
tración autonómica deben cooperar, 
destacou as políticas de igualdade e 
benestar, de fomento do emprego

A Secretaria de Comunicación, María 
Xosé Bravo, presentou o pasado 14 
de Marzo os blogs dos candidatos ás 
alcaldías das sete cidades galegas. 
“Cos blogs coñeceremos o que 
pensan os candidatos dunha maneira 
máis directa e máis fresca, sen 
intermediarios, e sen as rixideces 
doutro tipo de formatos”, afirmou. 
Estes cadernos dixitais disporán 
tamén de informacion de axenda, do 
programa electoral e de arquivos 
multimedia:

Vigo:         
blog.santidominguez.com
A Coruña: 
quiquetello-bng.org
Ourense:   
alexsanchezvidal-bng.org
Santiago:  
nestorrego.org
Lugo:          
xoseanxolaxe-bng.org
Pontevedra: 
lores2007.org
Ferrol:         
xoanxosepita-bng.org

Anxo Quintana, arroupado polos candidatos e candidatas, diríxese a un ateigado Palacio de Congresos

Blogs dos candidatos nas sete cidades

to”. Por outra parte, o alcalde de 
Pontevedra, Miguel Anxo Fernández 
Lores, destacou que os e as naciona-
listas son xa unha forza de goberno, 
“nos concellos e na Xunta”, que se 
presenta ás eleccións cos deberes 
feitos: “Porque defendemos o noso 
patrimonio, porque promovemos un 
crecemento respetuoso co medio 
ambiente e porque apoiamos os nosos 
sectores produtivos”. 

Tamén interviñeron Rosana Pérez, can-
didata á alcaldía da Pobra do Caramiñal, 
para explicitar a aposta do Bloque pola 
democracia participativa, “porque a 
participación veciñal é a mellor garantía 
contra a corrupción” e Ánxela Bugallo. 

A conselleira de Cultura resaltou o 
traballo feito polo nacionalismo galego 
na normalización da lingua galega e 
na recuperación da memoria histórica.
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Un urbanismo galego 
e sustentábel, a aposta 
de Clara Millán

Ca
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br
aA candidata do BNG á alcaldía da 

Pobra do Caramiñal e secretaria de 
Relacións Exteriores da Executiva 
Nacional, Rosana Pérez Fernández 
contou coa presenza do portavoz 
nacional, Anxo Quintana, no seu acto 
de presentación, que tivo lugar o 
pasado 23 de Marzo ante máis de 
200 persoas. Pérez defendeu a 
necesidade de que o Concello “se 
converta nun aliado para impulsar o 
noso comercio e a nosa hostelaría, 
e non só un mero recadador de 
impostos” e prometeu que, de lograr 
o Goberno do concello, “impulsa-
remos políticas de emprego e lecer 
para a xente nova, como a revita-

lización da Casa da Xuventude e a 
creación de locais de ensaio”. 
Anxo Quintana afirmou que “non 
vale só a política do cemento” para 
garantir o desenvolvemento do 
concello e que a candidatura do BNG 
“é a mellor garantía para revitalizar 
A Pobra, para implantar políticas 
pensadas para crear traballo para a 
xente nova e impulsar a industria e 
o comercio do concello”. Tanto o 
vicepresidente como a candidata 
responsabilizaron á ineficacia do PP 
do declive poboacional do concello, 
o único que perde habitantes na 
Barbanza.

Políticas en favor do emprego, 
o comercio e a mocidade, as propostas de Rosana Pérez

Clara Millán, candidata á alcaldía de 
Cangas, contou con Anxo Quintana na 
súa presentación, o pasado venres 2 
de Marzo. Os e as nacionalistas desta 
vila do Morrazo apostan por un 
urbanismo “que non nos faga perder 
a nosa identidade”. Millán lembrou as 
mobilizacións veciñais que provocaron 
a retirada do anterior Plano Xeral de 
Ordenación Municipal proposto polo 
Goberno do PP e apostou por 
“compatibilizar o crecemento co 
respecto polo Medio Ambiente”.
A candidata -e nova secretaria de 
Finanzas da executiva- destacou que 
un Goberno munic ipa l  debe  
preocuparse “polos pequenos 
problemas cotiás que afectan á calidade 
de vida dos cidadáns, como o bon 
estado do alumeado, a recollida do lixo 
ou a limpeza”. O portavoz nacional, 
pola súa parte, tamén fixo referencia 
ao urbanismo no seu discurso, 
afirmando que “os nacionalistas 
puideron cometer moitos erros ao 
gobernar, pero nin un só dos nosos 
concelleiros foi condenado por poñer 
o cazo”.

Po
nt

ev
ed

ra

“Mil ideas máis” é o lema co que o 
alcalde de Pontevedra, Miguel Fer-
nández Lores, se presenta ás munici-
pais para revalidar o seu mandato. 
O rexedor nacionalista leva no seu 
programa distintas propostas para 
a cidade, entre as que destaca unha 
ronda urbana para canalizar os 
tráficos perimetrais e solventar os 
problemas de mobilidade. Ademais, 
durante o mitin de presentación da 
candidatura, expuxo outras propos-
tas, como a necesidade de aumentar 
os equipamentos sociais: centros 
de día, residencias e “galescolas”, 
como as que está poñendo en mar-
cha a Vicepresidencia.

Ao facer balanzo dos oito anos de 
goberno, salientou que o BNG “é a 
única forza cun proxecto claro para 
Pontevedra” e afirmou que “todos 
se foron sumando ás nosas pro-
postas”, pondo como exemplo a 
loita para trasladar o complexo Ence-
Elnosa da beira da Ría. Anxo Quin-
tana acudiu ao acto de precampaña,

As mil ideas máis de Miguel Lores

Rosana Pérez, candidata na Pobra

Clara Millán, con Anxo Quintana

onde afirmou: “Pontevedra está 
agora nun momento histórico; por-
que iniciou unha transformación por 
si mesma da man de Miguel Fernán-
dez Lores e do BNG e agora, por 
primeira vez, pode contar cun gober-
no galego que traballa cos mesmos 
obxectivos e cos mesmo ideais, polo 
que esta transformación se vai 
intensificar”.

Miguel Lores, durante a Convención Nacional
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Silvia Seixas 
comprométese a 
aprobar un novo 
planeamento 
“con transparencia 
e participación”

Ar
te
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Sánchez Vidal, por unha cidade 
“do desenvolvemento e do emprego”

centros sociais, bibliotecas públicas e 
escolas infantís, unha por cada distrito 
da cidade. O programa do BNG inclúe 
tamén a promoción de vivenda pública, 
o respecto polo medio ambiente -coa 
construción dunha planta comarcal de 
compostaxe- e por unha mellora do
transporte público.

“Ourense debe ter proxectos que nos 
singularicen”, afirmou. Propuxo un 
plano integral de recuperación do 
entorno das Burgas, que inclúa un 
hotel-balneario, un centro de creación 
cultural e unha praza de abastos. Isto 
completarase co saneamento do río 
Barbaña e unha senda peonil entre 
Mariñamansa e Montealegre, segundo 
explicou o alcaldábel do BNG. Sánchez 
Vidal contou co apoio de Anxo Quin-
tana, Teresa Táboas, Ánxela Bugallo e 
Alfredo Suárez Canal neste acto, entre 
outros cargos institucionais e orgá-
nicos.

“Hoxe é o primeiro día do verdadeiro 
cambio político que se vai completar 
este 27 de maio. Cando o BNG gañe 
a alcaldía, vaina gañar o pobo de 
Ourense, e imos traballar en estreita 
conexión cos cidadáns, a diferenza 
do goberno actual, para poñer en 
marcha un proxecto que deixe a súa 
pegada de aquí a 50 anos”, afirmou 
Alexandre Sánchez Vidal no seu mi-
tin de presentación, que xuntou 
1.000 persoas no Auditorio Munici-
pal o pasado 1 de marzo.

O candidato nacionalista apostou 
por que Ourense sexa “a cidade do 
desenvolvemento e do emprego”, e 
“capital do interior da Eurorrexión 
Galiza-Norte de Portugal”. Defendeu 
unha política que favoreza a “integra-
ción total dos novos ourensáns que 
chegamos a esta cidade a partir dos 
anos 50”. Estas actuacións pasarán 
por dotar de servizos os barrios: 
cinco novos pavillóns deportivos,

A nova candidata do BNG de Arteixo, 
Silvia Seixas, preséntase a estas elecci-
óns para que o concello se converta 
un instrumento na mellora da calidade 
de vida, e na conquista do benestar e 
da igualdade. “Traballaremos para 
acadar un concello igualitario, en que 
o interese público, o diálogo e a parti-
cipación sexan un modelo a seguir”, 
afirma.

Urbanismo sustentábel
Os nacionalistas arteixáns consideran 
que un concello en constante crece-
mento, con infraestruturas como o por-
to de Punta Langosteira ou o Polígono 
industrial de Morás -actualmente en 
construción- non pode estar sen Plano 
xeral, “un instrumento imprescindíbel 
para acadar un urbanismo sustentábel, 
no que se planificarán as infraestruturas 
e se farán reservas do solo dotacional 
necesario para a construción dun novo 
centro educativo, da nova escola infan-
til, dun centro de día, dunha residencia 
de maiores, de zonas deportivas”. Este 
plano de urbanismo tamén servirá  pa-
ra protexer o abondoso patrimonio cul-
tural e natural de Arteixo.
O BNG comprométese a apoiar o sector 
turístico e o comercio, totalmente des-
coidados polo actual goberno do Par-
tido Popular. Para os e as nacionalistas, 
as políticas do Goberno galego en favor 
dun turismo de calidade e do comercio 
de proximidade son un referente a se-
guir.

Sánchez Vidal, durante o mitin

Silvia Seixas,  candidata en Arteixo
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O BNG xoga con ventaxa. Porque é 
a única forza política que pode presu-
mir de enfrentarse ás urnas o próxi-
mo 27 de Maio sen estar implicada 
en casos de corrupción urbanística; 
porque avantaxa a PP e PSOE no 
número de mulleres que encabezan 
listas e porque ten experiencia de 
goberno e, ademais, de gobernar 
ben. Poderiamos seguir argumen-
tando sobre o que diferenza e sitúa 
nun posto de privilexio ao naciona-
lismo fronte ás restantes forzas políti-
cas e ímolo facer, mais a través do 
que se considera un dos datos máis 
obxectivos á hora de decidir o porqué 
dunha opción política ou outra: o seu 
programa eleitoral.

O Programa Marco é a guía coa que 
os gobernos municipais do BNG da-
rán resposta a tres grandes obxecti-
vos: 
- Construir País dende os concellos
- Avanzar na mellora da calidade de 

vida
- Rexenerar a política e afondar na 

democracia participativa
Aprobado no Consello Nacional de 
10 de Marzo, este programa é a ferra-
menta que, dende xa e até a fin da 
campaña eleitoral, os diferentes can-
didatos e candidatas van achegar por 
todas as vilas e pobos de Galiza.  Pa-
ra o nacionalismo, as entidades locais 
son básicas na vertebración e na 
construción nacional do País, de aí 
que un dos pontos a desenvolver no 
que atinxe ao primeiro grande obxec-
tivo do programa sexa a interna-
lización das entidades locais gale-
gas, un proceso que permitirá cami-
ñar cara a un novo mapa adminis-
trativo, que dea relevancia ás áreas 
metropolitanas e comarcas, supere 
as Deputacións e facilite a implemen-
tación dun novo modelo de financia-
mento que remate co raquitismo 
orzamental que padecen os concellos. 
Mais construir País non depende só 
do administrativo, senón tamén do 
paisaxístico e do cultural, o que impli-
ca un compromiso firme coa preser-
vación do territorio e dos nosos 
sinais de identidade: a nosa lingua 
e a nosa cultura.
Se algo se pode afirmar con rotun-
didade é que o BNG, alí onde goberna, 
é garantía dun urbanismo ao servizo 
da xente, con transparencia e parti-

O valor engadido do BNG
O programa nacionalista fai bandeira da ética e da democracia participativa

cipación, pensado no interese públi-
co. Tanto o PP como o PSOE están 
salpicados por sentenzas ou casos 
de corrupción e desfeitas urbanís-
ticas e isto non é casualidade. En 
palabras do Secretario de Acción 
Municipal do BNG, Roberto Mera, 
as políticas urbanísticas das dúas 
forzas estatais son o caldo de cultivo 
propicio para que logo xurdan este 
tipo de comportamentos. “Só o BNG 
é garantía dun urbanismo sostíbel 
e transparente”, afirma.

O próximo 27 de Maio supón un 
reto importante para o BNG porque 
é a primeira cita ante as urnas dende 
que ostenta responsabilidades de 
Goberno. Esta circunstancia debería

influir positivamente nos resultados 
porque é un aval importante, unha 
garantía e unha demostración de 
que “o BNG quere gobernar, esa é 
a súa vocación. E nón só queremos 
gobernar, senón que sabemos facelo 
e o facemos ben”, explica Mera, tan-
to nos municipios como na Xunta, 
onde as áreas xestionadas polos 
nacionalistas son propicias para pór 
en marcha políticas que melloren a 
calidade de vida e para conquistar 
o benestar.
Neste sentido, entre as propostas

do BNG salienta a colaboración dos 
municipios para se integrar no 
Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar, a criazón dunha 
Concellaría de Benestar Social, a 
dotación de equipamentos culturais, 
deportivos, educativos e sanitarios e 
unha ampla gama de programas 
sectoriais específicos para a mocidade, 
a xente maior, os dependentes ou ás 
minorías, entre outros. Non é alleo o 
nacionalismo ao principio de igualdade 
de oportunidades entre homes e mulle-
res, non o é no que atinxe á presen-
tación das súas candidaturas nin na 
previsión de aplicar políticas trans-
versais e de cooperación coa Vicepre-
sidencia no camiño da non discrimi-
nación de xénero.

Afeitos a identificar o BNG coa defensa 
da lingua, hai que lembrar que tamén 
son marcas distintivas da formación 
nacionalista a ética na política e a de-
mocracia participativa. Trátase de 
conceptos que comprometen aos 
cargos públicos do BNG co interese 
público e nunca co privado ou particu-
lar. Deste xeito, o programa recolle a 
aplicación no ámbito municipal da Lei 
de Transparencia e a activación de 
instrumentos de participación cidadá, 
co fin de ter uns concellos transparen-
tes, abertos e participativos.

O Consello Nacional aprobou o Programa Marco por práctica unanimidade na súa reunión do pasado 10 de Marzo
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O novo borrador do decreto que de-
senvolve a aplicación do Plano de 
Normalización Lingüística nas aulas 
“promove o dereito do alumnado a 
receber ensino en galego”. Así o 
aseguran os deputados do BNG que 
participaron na negociación para a

Obxectivo: a galeguización plena do ensino
O BNG considera o decreto de normalización un punto de partida e non a estación final

súa elaboración. O portavoz parla-
mentar de Educación, Manuel Parga, 
e o de Lingua, Bieito Lobeira, opinan 
que este rascuño é un instrumento 
que se empregará para acadar “o 
obxectivo irrenunciábel” da galegui-
zación plena do ensino. Éste ten que 
ser un ponto de partida e non a esta-

ción final para seguir conquistando 
espazos para o galego.
O consenso acadado arredor do 
rascuño ten, alén do máis, outro 
valor engadido: blíndase a lingua 
das instrumentalizacións do galego 
que se poden facer desde certos

sectores próximos á dereita espa-
ñolista. Neste traballo tivo tamén 
especial relevancia o respaldo de 
sectores sociais e entidades, como
a MNL, na defensa da lingua.
Eis os piares básicos do decreto:
-Educación Infantil: ensino en gale-
go en contornos galegofalantes e ao

50% nos castelanfalantes. Aprendizaxe 
da lectoescritura en galego. O decreto 
anterior só falaba do uso da lingua ma-
terna predominante.
- Primaria: Garántese un mínimo do 
53% do ensino en galego, sendo de 
impartición obrigatoria en galego todas 
as asignaturas básicas nesta etapa edu-
cativa. O decreto de 1995 só falaba 
dun 46% de clases na nosa lingua.
- ESO: máis da metade das 32 sesións 
de clase serán en galego, mentres que 
o decreto do 95 falaba de 10 sesións. 
Tamén neste caso as materias a 
impartir na nosa lingua son as troncais.
- Bacharelato: mínimo do 50% das 
clases en galego fronte ao 30% ante-
rior.
- Formación Profesional Específica: 
igualdade garantida entre as dúas 
linguas, mentres que o texto de 1995 
non estabelecía na práctica garantías 
de docencia en galego.
- Outra novidade importante é a regu-
lación da ensinanza para adultos que 
no bacharelato e ESO será integramente 
en galego e un plano específico desti-
nado á nova poboación inmigrante, 
que contemplará formación lingüística 
e coñecementos históricos e socio-
culturais.
- Cada centro terá de elaborar o seu 
propio plano no que se recollan as ma-
terias a impartir en galego que poden, 
sempre, ser máis das impostas polo 
decreto.

Transcorre este período de sesións cunha intensa actividade lexislativa que se enfronta aos atrancos dun Partido 
Popular que quer trasladar a Galiza un debate e un clima que pouco ten que ver coa realidade política do País, non 
só porque nos resulte allea senón porque nin tan siquer é unha realidade obxectiva, senón unha realidade “ficcionada”, 
“interesada” e “mediática”.
A aprobación cos votos favorábeis do BNG e do PSdeG da Lei do Banco de Temas e da Lei de Traballo en Igualdade 
para as mulleres de Galiza veñen de evidenciar este esforzo do Executivo e dos grupos parlamentares que conforman 
o Goberno por avanzar nalgúns dos asuntos prioritarios para o País.

Mentiras na Cámara
Fronte á defensa dun urbanismo sustentábel, que Carme da Silva e Carlos Aymerich argumentaron coa seguridade e 
a contundencia que dan ser a única forza política que non está salpicada por casos de corrupción, Alberto Núñez Feijóo 
caíu na tentación de mentirlle á Cámara ao afirmar falazmente que os nacionalistas concorreran nunha ocasión ao 
Parlamento europeu en coaligación coa esquerda abertzale. Unha falsidade que se desacredita por si mesma e que 
pon de relevo até que ponto chega Feijóo no seu seguidismo a respecto da entolecida estratexia de Génova.
“Nós nin imos en coalición con HB nin levamos franquistas nas nosas listas nin nos manifestamos cóbado con cóbado 
con fascistas como Ynestrillas”, replicou Aymerich, e iso si é un feito constatábel, como demostrou o voceiro 
nacionalista, Anxo Quintana, ao argumentar, nun debate sobre as Galescolas, que o PP semella identificarse máis coa 
bandeira preconstitucional española que coa galega, en alusión á fotografía da manifestación convocada polos populares 
en Madrid o 10-M onde ondeaban enseñas co escudo da águia franquista.

Crónica parlamentar: sensato BNG, crispado PP

Manuel Parga e Bieito Lobeira, á dereita na fotografía, na apresentación do acordo sobre o decreto



A lexislatura que está a decorrer caracterízase por tres grandes debates: o debate sobre os Novos Estatutos 
de Nación, comezando concretamente polo catalán, o debate sobre o diálogo con ETA e a pacificación 
de Euskadi, e o debate sobre distintas cuestións relativas ao avanzo en dereitos civís e á democratización 
das institucións do Estado. Estes tres grandes temas teñen como trasfondo a deliberación sobre como 
se concibe a unidade do que chaman España, a capacidade e disposición a respectar o pluralismo político, 
especificamente os nacionalismos, e a consecución dunha verdadeira democracia, cando menos no plano 
formal, xa que a xurdida da transición ten limites e deficiencias graves.

O Goberno do Estado ten a respecto destas cuestións unha posición reformista, limitada, que se expresa 
na súa disposición a posibilitar os devanditos debates e a dialogar coas forzas nacionalistas. O obxectivo 
do Goberno é lograr unha maior integración de Catalunya no Estado e a pacificación de Euskadi, deixando 
o caso de Galiza a unha dialéctica política que dependerá exclusivamente da capacidade do BNG para 
que figuremos mellor no cenario estatal. Velaí por que razón o BNG levou a iniciativa co Estatuto de Nación 
e a súa estratexia para que non podan obviar o problema galego como inexistente. Non hai que lembrar 
que o Goberno do Estado non ten precisamente especial interese en que Galiza teña relevo político e 
adquira unha conciencia e vontade de nación, como foi característica de todos os gobernos españois.

A ofensiva do PP

Perante esta situación, o Partido Popular lanzou unha ofensiva que se caracteriza polo ataque aos principios 
máis elementares do Estado de Dereito, através das seguintes tácticas: a) o cuestionamento da lexitimidade 
do Goberno Zapatero; b) a descualificación do dereito de iniciativa dos parlamentos autonómicos se hai 
vontade nacional; c) a negativa a considerar lexitimas nunha democracia parlamentar as decisións tomadas

Abril
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por maioría parlamentar; d) a deslexitimación da 
validez de sentenzas ou actos xudiciais cando non 
se insiren nos seus plantexamentos.

O resultado é que existe a tendencia a que se 
manipulen sectores do poder xudicial para hostilizar 
a política reformista. Por outra parte, o que é intento 
de diálogo e pacificación para solucionar o problema 
do terrorismo en Euskadi recibe furibundos ataques 
para excitar a sociedade con manipulacións (por 
exemplo, a prisión atenuada de De Juana Chaos, a 
participación eleitoral da esquerda abertzale, a autoría 
do 11 M...). O PP intenta retornar ao Goberno e 
agudizar as contradicións no seo do PSOE, 
evitando que se faga calquer lectura reformista da 
Constitución e tratando de consolidar o pacto consti-
tucional da Transición nunha versión aínda máis 
involutiva e restritiva. Os obxectivos son: asegurar 
unha democracia limitada bipartidista PP-PSOE; 
imposibilitar cambios institucionais do Estado nunha 
orientación de o aquelar á súa realidade plurinacional; 
reforzar os aparatos do Estado, en particular a 
Administración de xustiza, nun sentido autoritario e 
centralista; afortalar unha consciencia social no te-
rreno ideolóxico contraria ao laicismo e a unha con-
cepción desacralizada dos dereitos humanos. O 
papel da Igrexa católica como aliada do Partido 
Popular nestas cruzadas resulta ben evidente e 
indica que estamos perante un fenómeno planificado 
e que sobarda os limites do Estado español, malia 
aquí teña especial virulencia por mor da conxuntura 
política que estamos a viver.

O fin último que persegue o PP é reducir ou anular 
social e electoralmente o nacionalismo como forza 
transformadora da estrutura institucional do Estado 
e, xa que logo, como única vía para outra concepción

da unidade do Estado español que se fundamentase 
na relación entre iguais.

A relación Goberno Zapatero-Galiza

A relación do Goberno Zapatero con Galiza, unha vez 
que se conformou o Goberno bipartito BNG-PSOE, 
caracterízase por aspectos positivos como un maior 
respeito formal polas institucións galegas, unha maior 
predisposición cara a lograr e procurar solucións a 
problemas pontuais coordenadamente e mesmo, 
grazas á presión política do BNG, cambiou nun sentido 
positivo a política orzamentaria, nomeadamente canto 
ás infraestruturas. Cabe tomar en consideración que 
esta mudanza, se temos en conta o retraso que 
levamos e as deficiencias que padecemos, debe ser 
sostida no tempo para se notar debidamente.
Porén, o deseño estrutural non mudou. Existe unha 
incomprensión canto á problemática socioeco-
nómica do noso país. A negativa do Goberno a 
recuperar o sector naval, os deseños de política 
enerxética, os planos de reestruturación do sector lei-
teiro, entre outros, testemuñan un continuismo da 
política estatal con Galiza. Este continuismo, malia 
a presenza do BNG no Goberno galego e os seus 
esforzos por o modificar, está avalado non só pola 
tradición anterior de relacións submisas entre Xunta 
e Estado, mais tamén pola actitude do PSOE-PSdeG 
e polo non suficiente peso eleitoral do nacionalismo 
galego.
O Goberno central, malia a súa disposición dialogante, 
aspira a que Galiza continúe a ocupar o seu papel no 
seu deseño de Estado. Ten como aspiración que o 
nacionalismo sexa algo residual. Algunhas das 
tensións existentes no bipartito explícanse polo mal 
disimulado malestar no PSdeG-PSOE perante o feito 
de o BNG manter un perfil proprio e non ser facilmente 
asimilábel e/ou fagocitábel.

Posición do BNG

O BNG, neste contexto, mantén unha postura firme 
de oposición á estratexia do Partido Popular. Para 
nós é vital a defensa do Estado de Dereito, dos princi-
pios de respeito polo pluralismo político e das 
institucións democráticas, así como a defensa dos 
de-reitos humanos desde unha concepción laica. 
Desta concepción deriva o apoio ás actuacións do 
Goberno español consoantes con estes valores e 
principios e con obxectivos políticos que partillamos 
(diálogo con ETA e pacificación en Euskadi, parti-
cipación da esquerda abertzale nas institucións, prisión

atenuada de De Juana Chaos). Coa mesma contun-
dencia, criticamos as políticas de Goberno no que 
ten de continuismo con Galiza e exiximos de forma 
incisiva a posibilidade de contar con tecido produ-
tivo proprio e de avanzarmos no autogoberno, 
desde unha vontade claramente nacional galega. 
Nesta dualidade construtiva móvese o BNG. Non nos 
é indiferente que exista no Estado español un Goberno 
sen maioría absoluta que respecte o pluralismo polí-
tico, que sexa proclive a unha certa comprensión da 
diversidade cultural e lingüística, que aceite o debate 
sobre as reformas estatutarias, malia que as cons-
trinxa a unha determinada leitura constitucional. 
Tampouco nos é indiferente a existencia dun Goberno

As vindeiras citas eleitorais deben reforzar o nacionalismo tanto no plano interno como no externo



CHAVES PARA COMPRENDER. Edita: Secretaría de Formación da Executiva Nacional.

español dialogante cando estamos gobernando o 
noso país nun Executivo bipartito que necesita deste 
diálogo. Mais o diálogo non pode ser paternalista, 
tutelado ou só no que convén do ponto de vista 
propagandístico. Ten de ser en todos os temas e 
problemas.

Galiza necesita reforzar as posicións do BNG interna 
e externamente. Internamente, porque é a forma de 
facer valer no Goberno galego máis contun-dente-
mente os deseños dunha Galiza digna, consciente 
da súa capacidade e disposta a autorresponsa-

bilizarse. Externamente, na política estatal, porque é 
a garantía de que non exista involución democrática, 
de avanzar en dereitos civís, e na conformación dun 
Estado español igualitario, desde a garantía de que 
os intereses galegos condicionarán tamén a política 
do Estado español. O ascenso eleitoral do naciona-
lismo galego nos procesos próximos, as eleccións 
municipais e as xerais, contribuirá para que non 
haxa marcha atrás no proceso de democratización 
do Estado, conlevando que o autogoberno de Galiza 
e a súa problemática económica e social teñan de
ser cada vez máis asumidas con solucións.
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O BNG mellora a Lei de Igualdade
Grazas a unha emenda nacionalista, as traballadoras autónomas poderán desfrutar dos permisos de maternidade

A Lei para a Igualdade efectiva de 
homes e mulleres ficou definiti-
vamente aprobada no Pleno do Con-
greso o pasado 15 de marzo, respal-
dada por 192 votos e obviada, ningu-
neada polos 119 votos do PP, forza 
política que optou pola abstención. 
A normativa, que terá tempo dabondo 
para demostrar se vai ir máis alá da 
simple teoría, incorporou unha boa 
morea de propostas do BNG, mate-
rializadas en forma de emendas deba-
tidas, consensuadas e transaccio-
nadas pola deputada, Olaia Fernández 
Davila, na tramitación parlamentar 
deste proxecto.   
A intención da lei é a de progresar 
en dous ámbitos mal equilibrados, 
doentes de desigualdade: as discri-
minatorias condicións laborais das

mulleres, moitos chanzos por debaixo 
das que desfrutan os compañeiros 
homes, e por outra parte o ámbito 
persoal, igualmente afectado polo 
mal, e no que as mulleres queren 
avanzar nunha conciliación da vida 
laboral e familiar compartida, con 
maior presenza masculina. Precisa-
mente unha das medidas “estrela” 
da norma é o permiso de paternidade 
de 15 días por nacemento ou adopci-
ón de fillo/a. 
O BNG presentou 24 emendas ao 
texto legal porque, tal e como saíu 
do Consello de Ministros, precisaba 
de moitas reparacións e melloras. 
O traballo foi proveitoso, xa que a 
deputada nacionalista logrou 
consensuar un número importante

En evidencia os “Ginzo de 
Limia”, “Rianjo”, “Arteijo” 
ou “Chandreja de Queija” 
da Administración do Estado

Os parlamentares nacionalistas nas 
Cortes do Estado, Francisco Rodríguez 
e Francisco Jorquera, redoblaron 
esforzos para combater as “pérolas 
lingüísticas” e os atentados contra a 
práctica totalidade da toponimia 
galega que se perpetran acotío desde 
as páxinas web de institucións oficiais 
do Estado. É o caso do Instituto 
Xeográfico Nacional, órgao 
dependente do Ministerio de Fomento, 
que nos dados referentes á rede 
xeodésica oferece “unha versión 
alarmante dos nosos topónimos”. 
Ademáis dos urbáns “Orense” e “La 
Coruña”, hai que sofrer cos “Ginzo de 
Limia”, “Chandreja de Queija”, “El 
Irijo”, “Rianjo”, “Arteijo”, “Mujía”, 
“Sangenjo” ou “Pedradita del 
Cebrero”. 
O senador e o deputado do BNG urxen 
ao Goberno a adoptar medidas para 
que “este tipo de situacións 
vergoñentas non se repitan”. 

Iniciativa de Jorquera para 
revisar as concesións dos 
encoros

O senador do BNG, Francisco 
Jorquera, demandou na Cámara Alta 
unha revisión das concesións sobre 
os encoros galegos xa que “exceden 
o prazo fixado na Lei de Augas e xa 
foron dabondo amortizados polas 
empresas hidroeléctricas”. Jorquera 
defende que “se estabelezan 
concesións de menor prazo, sen 
prórrogas e mediante un 
parocedemento transparente que 
garanta a libre competencia”. 
Lembra que os 24 maiores encoros 
hidroeléctricos de Galiza dispoñen na 
actualidade dun período medio de 
explotación de 82 anos, un prazo que 
supera en 7 o límite establecido pola 
Lei de Augas, co que non revertirían 
ao Estado até o ano 2054.

das súas emendas, en concreto 18, 
que foron incorporadas á lei despois 
dos acordos acadados con outros 
grupos parlamentares. 

Un dos éxitos do BNG
Un dos éxitos da nacionalista Davila 
ten clave laboral. O recoñecemento 
do dereito das traballadoras autóno-
mas a desfrutar dos permisos de 
maternidade, e polo tanto, a receber 
as correspondentes percepcións. “É 
un logro de xustiza porque equipara 
por fin os dereitos das traballadoras 
autónomas cos que desfrutan as 
mulleres integradas no Réxime Xeral 
da Seguridade Social, rematando así 
cunha discriminación entre as propi-
as mulleres”.

Olaia Fernández Davila conseguiu que se incorporasen até 18 emendas ao texto definitivo da Lei de Igualdade

Unha das frustracións
Unha das frustracións da parla-
mentar nacionalista foi a negativa 
do Goberno estatal a aceitar a “nosa 
demanda” para que a lei contemple 
a cotitularidade das explotacións 
agrarias e “rematar así coa discrimi-
nación das labregas”. Davila logrou 
o compromiso do Executivo para 
plasmar esta cuestión nunha vin-
deira Lei de Desenvolvemento Rural.  

Porén, o balanzo é satisfactorio, “froito 
do esforzo de moitas mulleres ao lon-
go do tempo, mulleres que desde di-
ferentes ámbitos de actuación como 
o sindical, o social, o privado, o polí-
tico, loitaron e loitan porque a igual-
dade sexa unha realidade”.
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A día 22 de Marzo, o número de con-
cellos galegos que asinaran o conve-
nio para integrarse no Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade e 
Benestar era de 165. Esta lista inclúe 
todas as cidades galegas, agás Ou-
rense. Anxo Quintana, en calidade de 
responsábel das áreas de Benestar 
e Igualdade no Goberno galego ase-
gurou nunha comparecencia parla-
mentar que este organismo é “o pri-
meiro intento serio na historia de 
Galiza de institucionalizar os servizos 
sociais e os dereitos de benestar”. 
Trátase dun “novo instrumento de 
xestión que vai cambiar a relación 
de dependencia e xerarquía que existe 
hoxe en día entre a Xunta e os conce-
llos por unha relación en plano de 
igualdade e colaboración”. O Con-
sorcio é a ferramenta, segundo o vi-
cepresidente, para lograr unha “orga-
nización áxil e flexible” na atención 
social que garanta a igualdade de 
oportunidades e a calidade dos ser-
vizos sociais.
O obxectivo deste ente é regular o 
financiamento e xestión dos distintos 
servizos sociais que promoverán o
goberno galego e os concellos.
Corresponde aos entes locais buscar 
os terreos para construír novas re-
sidencias, garderías infantís -as “ga-
lescolas”- e centros de día, correndo 
a Xunta coa maior parte dos custes 
da construción. Os gastos ordinarios 
que xeran repártense, no caso das 
galescolas, nun 40% para a Xunta, 
un 30% para o concello e un 30% 
para os usuarios. A achega por parte 
dos usuarios dos servizos está en 
función da súa renda.
Prevese que os postos de traballo 
directos que van xerar todas estas 
dotacións na área de servizos so-
ciais superen os 4.000, ademais 
dos empregos indirectos. Por outra 
banda, as garderías e residencias

Máis de 160 concellos integran xa o Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

municipais xa existentes iranse 
integrando progresivamente no 
Consorcio.

Un éxito do nacionalismo
Este proxecto é un éxito político do

O nacionalismo formula as relacións cos municipios nun plano de igualdade e non de dependencia xerárquica

As galescolas xa son unha realidade como aposta decidida para mellorar o benestar social

nacionalismo no goberno galego, en 
tanto que está conseguindo asinar 
convenios con rexedores de todas as 
forzas políticas, apesar de certos intentos 
de boicot e críticas que está a facer o 
Partido Popular e mesmo o PSdeG-PSOE, 
con acusacións demagóxicas como as 
que se fixeron contra o concurso para o 
deseño dos mandilóns das galescolas. 

Xestión compartida
Na súa estrutura interna están represen-
tadas todas as entidades consorciadas. 
A Presidencia do Consorcio é para a Vice-
presidencia da Xunta; a Vicepresidencia 
deste organismo, para un representante 
dos concellos. Ademais, hai unha Asem-
blea Xeral, na que están 6 representantes 
da Vicepresidencia e un por cada concello 
e que ten voto ponderado.  A xestión co-
tiá corre a cargo dun xerente.

Esta lei recolle os mecanismos de prevención, extinción e protección da poboación e das infraestruturas da comunidade na 
loita contra o lume. Destaca tamén a creación do Plan Director de Servizos Contra Incendios e Salvamento, a partir do que 
se desenvolverán os de carácter municipal e inframunicipal. O sistema de extinción de incendios forestais basearase nunha 
estrutura de base territorial, profesionalizada e integrada, baixo o mando único da administración competente en materia 
forestal e inclúe o desenvolvemento da rede de faixas de defensa dos distritos forestais, onde a biomasa terá un papel 
fundamental, entre outras medidas  Con esta nova lexislación, impulsada polo conselleiro nacionalista de Medio Rural, Alfredo 
Suárez Canal, e aprobada cos votos de BNG  e PSOE, é a primeira vez que as medidas antilumes adquiren rango de lei.

O Parlamento lexisla por vez primeira contra os incendios
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O portavoz parlamentar do BNG ana-
liza nesta entrevista aspeitos como 
a necesidade de reforzar o naciona-
lismo galego para acadar un novo 
Estatuto ou o traballo lexislativo da 
nova maioría.

Para o BNG, sempre foi un obxectivo 
prioritario que o Parlamento sexa 
o epicentro da vida política galega. 
Case na metade da lexislatura, es-
tase a conseguir?
Desde o grupo parlamentar do BNG, 
hai un traballo feito para que o Parla-
mento colla protagonismo e para que 
os grandes asuntos que atinxen á 
política galega se traten aquí. Non é 
por acaso que Consellarías naciona-
listas trouxesen ao Parlamento planos 
que se van poñer en marcha e que 
actuacións importantes do goberno 
tamén se anunciasen e debatesen 
aquí.
Isto é froito do empeño do BNG e o 
resultado dun mapa político no que 
non hai maiorías absolutas, o que fa-
vorece un maior dinamismo da vida 
parlamentar.

Neste labor é importante a reforma 
do regulamento do Parlamento. Cal 
é a proposta nacionalista e por que
non acaba de saír adiante?
O que propón o BNG é, por unha 
banda, darlle máis axilidade á actua-
ción parlamentar. Unha vez que existe 
xa o rexistro electrónico das iniciati-
vas isto ten que se traducir nun acur-
tamento sustancial dos prazos. Daría 
moitísimo máis interese ao debate. 
Outro dos obxectivos ten de ser esta-
belecer a igualdade entre os grupos 
parlamentares. O regulamento actual 
foi imposto polo PP en 1993. Está 
pensado para maiorías absolutas, 
restrinxe moito as potestades de 
organismos como a mesa ou a xunta 
de portavoces.
O BNG sempre foi partidario da co-
lexialidade na toma das decisións, 
non do presidencialismo. Quizais hai 
algún grupo que agora se encontra 
cómodo con este regulamento do 
PP. Non é o caso do BNG.
Hai outras cuestións, como a igual-
dade de xénero. Para unha deputada, 
neste momento, decidir ser nai supo-
ría moitos problemas porque non 
está regulada a posibilidade de votar 
se non se está fisicamente no pleno.
Co grupo do PSOE iniciamos un diá-
logo hai tempo e o certo é que non

“As leis que impulsamos son o cambio galego feito norma”
teñen demostrado moito interese 
nese traballo. 

Pódese dicir que 
o proceso do Estatuto está fechado? 
Abríuse un proceso pero é verdade 
que nestes momentos está pechado. 
O BNG desde o primeiro momento 
actuou de forma arriscada e xenero-
sa pondo os intereses do país por 
diante. Despois de 10 meses de de-

Carlos Aymerich, portavoz do BNG no Parlamento Galego

bate, pode que fose o BNG o único 
que actuou con esa xenerosidade 
ou clareza. Outros preferiron xogar 
ao oportunismo e á indefinición e 
outros pór por diante os intereses 
de partido no Estado aos de Galiza.
O cambio pasa ineludíbelmente polo 
reforzamento do nacionalismo gale-
go. Só un nacionalismo máis forte 
aquí e decisivo no Parlamento espa-
ñol pode garantir que se elabore un 
Estatuto ambicioso que poida ir para 
adiante nas Cortes.

Un dos temas estrelas nestes me-
ses vai ser o voto da emigración. 
Acabades de rexistrar unha propo-
sición non de lei sobre este asunto, 
en que termos?
Sempre defendemos que os emi-
grantes deberían votar nas mesmas 
condicións que os residentes en 
Galiza: en urna, cunha campaña elei-
toral regulada no exterior, financiada 
con cartos públicos.
Asistimos a unha proliferación de 
viaxes eleitorais e a espectáculos

Carlos Aymerich propón un novo Regulamento para mellorar a calidade do debate parlamentar

tan pouco edificantes como sardiña-
das nas que os asistentes teñen que 
entregar copia do pasaporte para que 
se “xestione” o seu voto. Isto é lamen-
tábel e desde o BNG non estamos 
dispostos a aturalo en silencio. Cando 
o PSOE estaba na oposición coincidía 
co BNG nestas demandas. Agora leva 
tres anos no goberno e segue sen 
modificar a regulación eleitoral. Non 
será porque o BNG non propuxera xa

por varias veces esta modificación 
cunha proposta completa de reforma.

No Parlamento Galego si que está a-
vanzado o labor lexislativo
Hai toda unha serie de leis importantes, 
que están a marcar este período de 
sesións, entre elas a de prevención de 
incendios, leis que visan modernizar 
as estructuras agrarias como a do 
Banco de Terras, como a da minaría 
que vai ordenar un sector importante 
da economía galega, a Lei Integral con-
tra a Violencia de Xénero, a de servizos 
sociais que vai modernizar o sector e 
converter o acceso aos servizos sociais 
públicos de calidade nun dereito; a lei 
do Libro, que supón considerar o sec-
tor editorial como estratéxico.  Estamos 
nun momento importante, no ecuador 
da lexislatura, con proxectos políticos 
e lexislativos madurados, onde real-
mente se ve o impulso político do BNG 
no goberno. As leis son a mudanza 
política convertida en norma que em-
peza xa a visualizarse.
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A iniciativa da Consellaría de Inno-
vación e Industria e do BNG en 
favor de recuperar Navantia-Fene 
para o fin para o que este esteleiro 
foi concibido -construír barcos- 
atopouse coa oposición do Estado. 
Oposición a pór en valor os activos 
ociosos do esteleiro e oposición a 
renegociar os acordos asinados no 
ano 2004 entre o Estado Español 
–Goberno do PSOE- e Bruxelas po-
los que se estabelece que Navantia-
Fene fica excluído do mercado da 
construcción naval civil até o 2015. 
Porén, perdeuse unha batalla pero 
non a guerra.
O proxecto presentado por Fer-
nando Blanco para Navantia-Fene, 
cun sólido apoio financeiro das 
caixas galegas, e co aval dunha em-
presa de referencia no sector naval, 
como é Barreras, era a primeira 
alternativa seria presentada para o 
estaleiro de Fene dende a primeira 
reconversión naval de Astano de 
1984, realizada tamén por un Go-
berno do PSOE. 
No entanto, a iniciativa bateu de 
fronte co “statu quo” deseñado polo 
Estado para o sector naval público, 
un debuxo partillado polos dous 
partidos estatais, PSOE e PP, e que 
ten condenado á antiga Astano á 
virtual desaparición –agora mesmo 
funciona como auxiliar de Navantia-
Ferrol- para beneficiar os grandes 
estaleiros de Andalucía, o grande 
celeiro de votos do PSOE. “Could 
yo say me why Astano non fai bar-
cos?”, líase nunha famosa pintada 
de hai anos en Ferrol. Eis a resposta.

Airada reacción  
Como era de agardar, o proxecto 
da Consellaría de Innovación e In-
dustria contou dende o primeiro 
momento co rexeitamento da SEPI 
–un “disparate”, segundo a airada 
reacción de Enrique Martínez Ro-
bles- e cunha tépeda acollida por 
parte das delegacións galegas do 
PSOE e CCOO, que baixo a presión 
das súas sedes de Madrid, tornaron 
tamén en oposición. 
Valla como exemplo o comporta-
mento dos deputados galegos do

Mitos e realidade sobre o sector naval galego
O nacionalismo non dá por perdida a guerra do retorno de Navantia-Fene á construción civil.

PSOE: o 14 de Febreiro deste ano 
apoiaban no Parlamento Galego o 
Plano da Consellaría. 13 días máis 
tarde, o 27 de Febreiro rexeitaban 
no Parlamento do Estado o mesmo 
plano alegando que “o estaleiro de 
Fene non é un activo ocioso” 
(Xavier Carro, deputado socialista 
de Ferrol, dixit). 
Pura manipulación e terxiversación

para facer callar na opinión  pública 
galega a idea de que Astano é defi-
citario, que o mercado da cons-
trucción naval está en crise e que 
a única garantía de viabilidade para 
o estaleiro é que se manteña no 
sector público. Iso sí, con todos 
os traballadores prexubilados, uns 
poucos mantendo as instalacións 
para facer máis dixeríbel o des-
mantelamento do estaleiro, e sen 
ningunha carga de traballo nin 
perspectivas de tela, porque Bru-
xelas é quen manda. 

Os dados reais
Ao longo deste tempo foron saíndo 
á luz pública, grazas á perseve-
ranza do BNG, moitos dados que

desmontan o mito creado para 
marxinar aos estaleiros públicos gale-
gos. A realidade é moi outra: Navan-
tia-Fene practicamente non se 
beneficiou das axudas do Estado aos 
estaleiros públicos, declaradas ilegais 
pola UE; segundo a memoria da SEPI 
de 2004 estas axudas xa lle foron 
devoltas polos estaleiros públicos á 
SEPI; Navantia perde 31 millóns de

euros ao ano por manter ociosos os 
800.000 metros cadrados do esta-
leiro de Fene; os responsábeis da 
Comisión Europea de Competencia 
confírmanlle o 28 de Febreiro a Fer-
nando Blanco que se podería rene-
gociar o acordo de 2004 para que 
Fene regresase á construcción naval 
civil, pero que a iniciativa ten que 
partir do Goberno español.  A batalla 
para que o estaleiro de FENE poida 
volver a producir –un dereito dema-
siadas veces negado a Galiza- non 
vai ser fácil pero como dí un coñecido 
proverbio: “Non son os golpes nin 
as caídas as que fan fracasar a un 
pobo, senón a súa falla de vontade 
para erguerse e seguir adiante”.
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Por que non prosperou a iniciativa 
da Consellaría de Innovación e 
Industria para recuperar o estaleiro 
de Fene?
Non prosperou inicialmente, pero 
non estamos ao final dun proceso. 
Hoxe por hoxe xa conseguimos pór 
de manifesto cal é a situación real 
na que se atopa o estaleiro de Fene. 
Ao principio díxosenos que non había 
activos ociosos, agora xa hai activos 
ociosos. Dicíase que había unha 
limitación até o 2007, logo apare-
ceron documentos nos que constaba 
unha subordinación de Fene a Ferrol 
e onde xa aparece unha limitación 
até o 2015. Polo tanto, fóronse dando 
pasos nesta primeira fase até pórmos 
en evidencia que todo respondía a 
unha decisión política, unha decisión 
política que imposibilita que Fene 
puidese construír buques civís. Neste 
senso, aínda fican pasos que dar, 
porque a ninguén se lle escapa que 
unha decisión política pode ser 
cambiada. Esa é a liña que fica por 
traballar agora, facer que se reabra 
o proceso negociador coa UE para 
que Fene volva entrar no mercado 
naval. De igual xeito que se fai con 
outras zonas do Estado e con outros 
acordos.

Como valora o novo plan presentado 
por Touriño, de acordo coa SEPI, 
para a antiga Astano?
Calquera tipo de iniciativa que se leve 
adiante sempre vai ter efectos posi-
tivos e negativos sobre a economía 
na que se aplique. As iniciativas que 
se pretenden acometer dentro do

denominado Plan Ferrol poden ter 
lecturas diferentes. Dentro do que 
é o ámbito da diversificación na 
comarca de Ferrolterra, hai propos-
tas que son interesantes, que de 
seguro xerarán riqueza e emprego, 
de feito moitas delas xa as temos 
en marcha, como poden ser o Plan 
de Dinamización Turística ou o 
Centro Tecnolóxico do Naval. Agora 
ben, nós consideramos que se a 
diversificación industrial é impor-
tante, non o son menos os sectores 
industriais onde Ferrolterra pode ser 
competitiva e incluso ten vantaxe 
para selo. Nese sentido, somos parti-
darios de que a antiga Astano se 
dedique á construción civil, porque 
a actividade naval xera un valor 
engadido moi alto que sería incluso 
beneficioso para que, á larga, as 
auxiliares do sector collesen folgos 
para investir en tecnoloxía e puide-
sen diversificar a súa actividade 
produtiva. Isto non quere dicir que, 
se unha vez postos en marcha pro-
xectos de construción naval nos 
terreos de Astano, sobran espazos, 
estes non poidan ser destinados a 
outro tipo de actividades.

Cal é  a situación actual do sector 
naval galego?
A situación actual é moi boa e proba 
diso é precisamente algo que ten 
que ver moito co que vimos de falar. 
Coido moi relevante que empresarios 
galegos do sector estean buscando 
instalacións para acometer pro-
xectos que nas súas instalacións 
actuais non poden desenvolver

Blanco salienta que o medre do índice de produción industrial 
no naval galego superou en tres pontos a media estatal

Declaracións do conselleiro de Industria ao Benegá ao día

porque se lles quedan pequenas. As 
estatísticas son tamén significativas 
neste sentido, o índice de produción 
industrial no sector naval medrou un 
6,5% en 2006, 3 puntos máis que no 
conxunto do Estado, xerando máis de 
8.800 empregos directos, o que 
posibilitou tamén a creación de outros 
23.000 postos de traballo na meta-
lurxia. Canto ás exportacións, o incre-
mento foi de máis dun 18% o ano pa-
sado. Polo tanto, nós seguimos pen-
sando que o naval é un sector de futuro 
e con esa perspectiva estamos a 
traballar, con proxectos concretos 
como o Centro Tecnolóxico do Naval 
de Ferrol ou o Centro de Reparacións 
Navais da Ría de Vigo, por citar só 
dous exemplos.

Xosé María Rivera Arnoso é alcalde de Fene polo BNG dende 1979. Dende aquela ten visto cómo as sucesivas 
reconversións do naval “afectaron de xeito brutal á vida do concello”. Lembra que “en 1979 Fene tiña a renda per cápita 
mais alta do Estado Español” e que ASTANO “daba emprego directo a 6.000 persoas”. Hoxe NAVANTIA-FENE está en 
proceso de desmantelamento, con só 360 empregados. 
Mostra o seu “total apoio” ao proxecto da Consellaría de Industria “porque é a primeira alternativa real que se lle deu 
ao estaleiro dende a primeira reconversión industrial do ano 1984”. Pola contra, rexeita o plano presentado por Touriño, 
co apoio da SEPI, “porque non supón ningunha revitalización do naval. 
Ademais, considera “totalmente incoherente” que a SEPI acceda a dedicar a superficie ociosa de ASTANO a proxectos 
eólicos “cando temos un polígono industrial, o de Vilar de Colo, no que unha empresa eólica está agardando por terreos 
para instalarse e que non pode facelo porque a SEPES, promotora do polígono e dependente da SEPI, se nega a 
amplialo”.
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A Contracapa

Goretti Sanmartín Rei é profesora de Lingua Galega na 
Universidade da Coruña e traballa agora na comisión de 
seguimento do Plano de Normalización Lingüistica. Milita 
no BNG e vén dando uns breves apuntamentos con exemplos 
prácticos sobre a necesidade de empregar un galego correcto 
e depurado de castelanismos, no marco das xornadas 
municipais de formación para as vindeiras eleccións. É a 
primeira vez que se toma unha iniciativa deste tipo, polo 
que o Benegá ao día quixo coñecer a cuestión máis en 
detalle.

Como xorde a iniciativa de dar estes cursos?
A idea partiu de Alberte Ansede e máis de min, porque 
constatamos que existe no sector da sociedade máis 
preocupado pola lingua a impresión de que hai un certo 
desleixo neste tema. Queremos abrir un debate sobre a 
necesidade de dedicar tempo a esta cuestión, como un ele-
mento máis da campaña, porque a lingua que empregamos 
fai parte da nosa imaxe. Está difundida a idea de que se se 
acomoda o discurso a un certo tipo de lingua con numerosos 
castelanismos, vai ser recibido mellor, o que é un erro, está 
comprobado que a xente comprende perfectamente as 
palabras tradicionais ou os cultismos.

O BNG está contra o “jallejo”?
Ben, o BNG está a favor de que se usen as variedades dialec-
tais; tamén a gheada, pero cun modelo depurado de cas-
telanismos léxicos, os cales provocan que se perdan palabras 
patrimoniais. Non estamos en contra do “ghalegho” popular, 
sí do “jallejo”. Aí estaría a diferenza. Entón como se combina 
esta corrección lingüística co emprego de distintos rexistros: 
culto e coloquial?
Sobre este tema, coñezo unha anécdota curiosa. A irmá 
dunha militante do BNG, que sempre falou galego na súa 
casa,  empezou a frecuentar o círculo de amizades da nosa 
compañeira, onde había varios neofalantes de galego. Entón, 
esta rapaza comeza a colocar mal os pronomes -“te vin”, 
“che dixen”- cando fala. Cando lle preguntan por que fai 
iso, responde: “Pensei que en culto era así”. En liñas xerais, 
na escrita e nos ámbitos formais hai que empregar un gale-
go culto, aproximado ao portugués e recuperar formas 
verbais como o futuro de subxuntivo. Logo, no ámbito colo-
quial, hai que ter por referencia o galego popular canto á 
fonética e sintaxe, mais creo que hai que ter unha “amábel 
intransixencia” con certas formas como “lunes” por “luns” 
ou “segunda feira”. Cando empregamos palabras cultas, a 
xente empeza a recuperalas, como se recuperou “orza-
mentos”, através do seu uso por parte de políticos e medios 
de comunicación. Por suposto que non hai problema co 
uso de variedades dialectais, ou da gheada.  Eu son partidaria 
de abandonar esa discusión un pouco falsa sobre se a lingua 
de verdade está nas aldeas, nas cidades, nas vilas. A lingua 
de verdade está nos falantes.

Adoptaranse entón medidas disciplinares contra aqueles 
que coloquen mal os pronomes? Non, agora en serio:

terán resultados positivos estes cursos?
Habería que sancionar ao 50% dos militantes, polo que non vai 
ser esa a solución. Os problemas non existen se non se fala 
deles, e dentro do BNG nos últimos tempos falouse pouco de 
lingua, porque esgotamos o discurso no tema da estensión de 
usos do idioma. As charlas foron un toque de atención e sabemos 
que hai sectores da militancia que están a propor a organización 
dalgún curso sobre o tema, polo que isto está a ter repercusión.

Xoves 12. 
Presentación do candidato 
á alcaldía de Carnota

Venres 13. 
Presentación 
candidato a alcalde de Fene

Venres 13. 
Reunión do Consello Nacional

Sábado 14. 
Presentación do candidato 
á alcaldía de Maceda

Xoves 19. 
Presentación do candidato 
a alcalde de Mugardos

“O galego que empregamos fai parte da nosa imaxe”
Goretti Sanmartín fala nas xornadas municipais sobre a necesidade do correcto uso do idioma

Venres 20. 
Cea Municipais 07 en Pontevedra

Domingo 22. 
Presentación do candidato 
a alcalde de Rois

Venres 27. 
Presentación do candidato 
á alcaldía de Cambre

Sábado 28. 
Presentación do candidato
á alcaldía do Barco

Domingo 29. 
Acto Nacional en Silleda 
sobre o Medio Rural

Goretti Sanmartín ten a impresión de que nos últimos tempos non se prestou a atención debida ao bon emprego do galego


