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O 27-M Galiza 
apostará pola política limpa do BNG

ao día

O 27 de Maio confróntanse a vella 
e a nova política. A vella política é 
a política trapalleira e suxa dos 
alcaldes promotores, a dos líderes 
que se negan a debater na televisión 
de todos os galegos e galegas, a 
dos cazavotos con chequeiras 
oficiais, a dos que obstaculizan as 
reformas legais en tempo e forma 
para garantir a limpeza do voto 
emigrante ou para permitir que os 
mariñeiros embarcados podan 
exercer os seus dereitos. A nova 
política é a política limpa da transpa-
rencia, a rexeneración democrática, 
a do debate aberto, sen censuras e 
sen medos na televisión pública, a

de pór por diante de calquer outra 
consideración os intereses dos 
veciños e das veciñas.
Esa é a escolla o 27 de Maio. Ou a 
nova política que encarna o BNG 
ou a vella política que encarnan as 
forzas estatais. A primeira é, 
ademais, a única que concibe os 
concellos como partes constitutivas 
dun país, dunha nación, Galiza. A 
única que non os concibe como 
células ailladas. A única que non 
aposta por un localismo fratricida 
de uns contra outras. A única que 
pon a énfase na ética da coopera-
ción co Goberno galego. A única 
que ten  un proxecto de estensión

do cambio galego –do cambio feito e 
pensado para Galiza- a todos os concellos 
do país.
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Nacionalismo para todos os concellos do país
O BNG apreséntase nos 315 municipios de Galiza por vez primeira na historia

cellos, nos que a situación sociode-
mográfica, cunha forte perda de 
poboación, dificulta a formación das 
listas de todas as forzas políticas.
Tamén é significativo que o BNG 
presente a  64 mulleres encabezando

O BNG presenta, por primeira vez, 
candidaturas ás vindeiras eleccións 
do 27 de maio nos 315 concellos do 
país, un fito histórico e un éxito sen 
precedentes polo que supón de 
avanzo definitivo na introdución social 
do nacionalismo e polo feito de que 
os galegos e galegas van ter a opor-
tunidade, por vez primeira, de dar o 
seu apoio ao BNG en todos os con-
cellos.
Os concellos nos que o Bloque 
presenta listas por vez primeira 
nestes comicios son Cualedro, A 
Veiga, Cortegada, Carballeda de 
Valdeorras (Ourense), Poboa de 
Brollón, Triacastela, Ribas do Sil, 
Paradela (Lugo). Todos eles con-

listas nacionalistas, o que o conver-
ten, cun 20,3%, na forza política que 
máis mulleres presenta como candi-
datas á alcaldía.

Pontevedra: un BNG forte ante os novos reptos
Pontevedra afronta un repto de impor-
tancia capital o 27 de maio: os ponte-
vedreses e as pontevedresas teñen a 
oportunidade de afondar no modelo 
de cidade e concello que propón o BNG 
e que durante estes anos deu abon-
dosos froitos. Pero non está todo feito, 
porque, no futuro inmediato, Ponteve-
dra afronta as oportunidades que se 
derivan de se converter nun concello 
dinámico, activo e orgulloso de si mes-
mo.
En primeiro lugar, a nova ronda urbana, 
que ten que servir para dar resposta 
ás necesidades de tráfico que decorren 
do desenvolvemento das potenciali-
dades da vila, é o proxecto máis impor-
tante para os vindeiros anos. Ponteve-
dra sofre carencias na súa rede viaria 
provocada pola falta de previsión das 
administracións Central e Autonómica 
que nunca acreditaron nas posibili-
dades da cidade.
Por outra parte, o PXOM é a principal 
oportunidade que temos para deseñar 
un concello para todos e todas, respec-
tuoso co medio, co pasado da cidade, 
o presente e o futuro que o BNG quer 
construír e para permitir a reversión 
pública das plusvalías xeradas polas 
posibilidades de edificación. O BNG 
quer completar a rede de equipamentos 
socio-culturais e deportivos en bairros 
e parroquias para seguir a desenvolver 
unhas políticas culturais, festivas e de

benestar social que atendan ás nosas
características diferenciais como pobo 
e participadas no seu deseño e posta 
en marcha por todo o movemento 
asociativo.
O hospital único, o saneamento do ru-
ral, a recuperación do monte ou a
saída definitiva do complexo ENCE-
ELNOSA da Ría son asignaturas que

cómpre aprobar nos vindeiros anos. Mais 
Pontevedra non se pode parar e só un 
goberno forte do BNG que lidere os 
proxectos nacidos do seo da cidadanía 
dá garantido que todos estes reptos 
sexan realidades, porque só o naciona-
lismo ten as ideas e oforza para levalas 
adiante.

    Obxectivo, 
acceder ao Goberno 
das sete cidades

Aliás, é de salientar a importante 
renovación das listaxes nacionalistas, 
que acada un 54%, con 170 novos/as 
candidatos/as que encabezan candida-
turas que son un reflexo do noso país, 
con representación de todos os secto-
res sociais.O BNG aspira a duplicar os 
concellos nos que ten unha presenza 
relevante e as súas alcaldías, co que 
formaría parte do goberno de máis dun 
cento de corporacións municipais.

Asemade, segundo o responsábel de 
Acción Municipal, Roberto Mera, “imos 
rachar coa hexemonía do PP nas Depu-
tacións”, subliñando que “é totalmente 
factíbel gobernar a de Pontevedra”.

Miguel Lores, candidato do BNG á reelección



3

Ourense, o valor do traballo ante todo
Estes son os proxectos nacionalistas:
– Creación de emprego de alto valor 

engadido no parque empresarial 
do Val da Rabeda.

– 500 postos de traballo directos 
coa construción de dous 
balnearios. 300 postos de traballo 
no coidado de maiores e nenos.

- Construción de 2.000 vivendas de 
protección oficial e mellorar con 
ascensores outras 300 nos barrios 
máis esquecidos da cidade.

- Rehabilitación de 40 inmóbeis na 
zona histórica e aumentar de 300 
a 600 o número de vivendas en 
alugueiro para os mozos que 
pagarán entre 150 e 200 euros.

- División da cidade en cinco 
distritos, con 5 centros de día, 5 
escolas infantís, 5 ludotecas, 5 
bibliotecas e 5 pabillóns deportivos.

– Creación de 2 grandes parques na 
cidade, un no Couto e outro en 
Mariñamansa.

Para que Ourense avance precisamos 
un proxecto que valore o verdadeiro 
traballo cotián das persoas. Os últimos 
catro anos de Goberno do PP seguiron 
unha liña continuísta que deixou 
Ourense estancado. Os conservadores 
mesturaron os intereses públicos cos 
privados, mentres a cidade vía como 
emigraban 3.500 mozos cada ano por 
falta de oportunidades de traballo.
O proxecto do BNG fará que Ourense 
poda cumprir realmente o papel de 
capital interior da Eurorrexión. Fala-
mos dunha cidade que é unha poten-
cia termal, ten mozos e mozas con 
preparación abondo e ten unha grande 
oportunidade de inverter a situación 
actual. Cumpre aproveitar as poten-
cialidades que existen e facer de 
Ourense unha cidade máis cómoda, 
unha cidade que se preocupe polas 
persoas maiores, polo emprego da 
mocidade, pola vivenda para todos, 
polos nosos barrios, porque Ourense 
é algo máis que unha rúa no centro.

Moito máis para Santiago
Coa experiencia acumulada e un 
equipo de traballo liderado por 
Néstor Rego, capaz de levar a cabo 
os seus compromisos, desde o BNG 
de Compostela afrontan as vindeiras 
eleccións co programa que a cidade 
precisa para continuar avanzando 
en calidade de vida. Moito máis para 
Compostela é o que quere o BNG e 
por iso vertebra o seu programa de 
goberno en tres eixos básicos: máis 
e mellor emprego, acceso á vivenda 
e estensión dos servizos para o 
benestar. 
A creación de postos de traballo é 
sen dúbida a primeira e máis eficaz 
das políticas sociais. Por iso, o BNG 
estabelece como prioridade o desen-
volvemento económico de Compos-
tela, poñendo a disposición dos 
operadores económicos 6.000.000 
m2 de solo empresarial e exercendo 
unha política activa de atracción de 
novas empresas e consolidación do 
tecido económico xa existente. O 
segundo dos eixos do programa é 
o acceso a unha vivenda de calidade.

O compromiso de Néstor Rego é poñer 
no mercado nos próximos anos até 
9.000 vivendas protexidas. E xa o 
terceiro eixo é a creación de máis e 
mellores servizos públicos. Ese é o 
obxectivo do BNG. Mellorar a atención 
sanitaria; construír máis garderías pú-
blicas, novas residencias para os maio-
res, mellorar a calidade da educación, 
atender ás persoas dependentes, 
ampliar servizos nas parroquias rurais,
un transporte público eficaz...

Estes tres eixos vanse ir completando 
con actuacións transversais, como 
as políticas de desenvolvemento sos-
tíbel, de promoción da igualdade, de 
apoio á cultura e ao deporte, de dota-
ción de novas zonas verdes e equipa-
mentos públicos, propiciando novos 
ámbitos de relación e convivencia nun-
ha cidade cohesionada socialmente. 
Unha cidade para vivir, traballar e gozar 
do lecer. Unha cidade pensada para 
todas e todos os composteláns, con 
Néstor Rego de alcalde.

Álex Sánchez Vidal, candidato  á Alcaldía de Ourense

Néstor Rego, candidato á Alcaldía de Santiago



4

Oportunidades de emprego para Ferrol
O programa electoral do BNG de Fe-
rrol está artellado en torno a tres 
eixos principais. 
O primeiro deles é recuperar a parti-
cipación cidadá no concello, dado o 
avanzado estado de deterioro e 
descrédito no que se encontra a vida 
pública de Ferrol tras catro anos de 
goberno municipal no que se lle 
impediu ao movemento asociativo 
tomar parte en asuntos de grande
trascendencia para a cidade. Ferrol 
vive do mar, mais ás costas do mar. 
O programa urbanístico do BNG con-
templa a apertura do espazo urbano 
ao mar. Este proxecto levarase a cabo 
mediante a integración de áreas sen 
uso do Ministerio de Defensa. Con 
el, unha das principais portas da 
cidade será o barrio de Ferrol Vello, 
que o goberno nacionalista rehabili-
tará, xunto co barrio da Magdalena, 
e dotará das infraestruturas necesa-
rias. 
Pola súa banda, outros barrios máis 
novos, pero non por iso menos 
abandonados pola administración, 
como Caranza e o Ensanche, bene-
ficiaranse dun plano de humanización

que os dotará de zonas verdes e 
áreas de lecer.
E, como non, o terceiro eixo do pro-
grama de goberno do BNG non pode 
ser outro que o emprego. Conseguir 
que a nosa xente nova non emigre, 
e que Ferrol non se converta nunha 
cidade de prexubilados. Os naciona-
listas e as nacionalistas ferrolás son 
conscientes de que hai que traballar 
a dúas bandas. A primeira é a conso-
lidación de solo industrial, dotándoo 
de servizos e infraestruturas de últi-
ma xeración, para comunicar este 
solo industrial co porto exterior e 
co resto de Galiza  por medio dunha 
rede ferroviaria de mercadorías e 
viaxeiros. 
O outro campo de acción é a articu-
lación dunha comarca capaz de 
defender os seus intereses econó-
micos, sobre todo os relativos á acti-
vidade naval. O goberno local do PP 
non foi quen de facer un chamamen-
to á comarca e sacar a xente á rúa 
para esixirlle ao goberno do PSOE 
que non desmantelase Navantia. Iso 
non volverá a acontecer cun concello 
nacionalista.

Xoán Xosé Pita, candidato nacionalista á Alcaldía de Ferrol

A Coruña, máis moderna e inserida no País
e racional, unha A Coruña cun Go-
berno que mire máis pola igualdade, 
polas posibilidades económicas do 
conxunto da cidadanía, un goberno 
nacionalista preocupado polo social, 
ao servizo da xente e  na procura 
dunha mellor calidade de vida. Para 
acadar estes obxectivos, o BNG 
divide a actividade en catro grandes 
áreas que responden á concepción 
nacionalista de cómo organizar o 
Concello para gobernar a partir do 
27 de Maio e que son as que seguen 
Área urbanística, metropolitana e de 
mobilidade; área de desenvolvemen-
to económico e de creación de em-
prego; área de benestar social; e 
área institucional.
En definitiva, unha A Coruña pensada 
para ti.

O programa do BNG para A Coruña 
pretende unha cidade máis humana, 
amábel, áxil, moderna, orgullosa da 
súa historia, acolledora, avanzada, 
inserida no país. Unha cidade que  
contribúa á construción dunha nova 
Galiza. Por iso o BNG defende un 
programa que conteña como ele-
mentos vertebradores os seguintes 
aspectos:

Desenvolvemento sustentábel 
Un desenvolvemento sustentábel, 
unha planificación das grandes 
demandas da área metropolitana e 
das necesidades da cidade, a norma-
lización lingüística con ca-rácter 
transversal,  un compromiso cunha 
participación de toda a cida-danía, 
un urbanismo moito máis humano

Henrique Tello, candidato á Alcaldía da Coruña.
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Un programa participativo pensado para Vigo
O BNG ten presentado en Vigo un pro-
grama electoral elaborado tras recoller 
as opinións e as suxestións de más de 
7.500 veciños e veciñas. O candidato 
Santi Domínguez salienta que nunca na 
historia desta cidade se ten feito un pro-
grama cunha participación tan directa da 
veciñanza. “Fixémolo así porque que-
remos dar resposta ás verdadeiras nece-
sidades dos homes e mulleres que viven 
na nosa cidade, e a mellor forma de facelo 
é escoitando o que nos teñen que dicir 
e as súas necesidades. Somos a única 
formación que realmente coñece o sentir 
da veciñanza. O noso é un programa feito 
por e para a xente”, explicou.  
Esta forma de traballar está xa calando 
fondo na cidadanía.  Nos contactos que 
diariamente mantén o candidato cos 
diferentes colectivos da cidade, o BNG 
está percibindo claramente que os vigue-
ses e as viguesas respaldan esta forma 
de traballar e queren ver o nacionalismo 
de novo no goberno de Vigo. A cidadanía 
agradece que o BNG sexa a única for-
mación que está desenvolvendo unha 
campaña en positivo, co exclusivo obxec-
tivo de explicar a súa proposta para a

cidade, e afastándose da crispación que 
manteñen o Partido Popular e o PsdeG-
PSOE por simple interese partidista. O 
Bloque Nacionalista Galego está facendo 
unha campaña en contacto directo coa 
xente. A carpa “Aquí está o BNG”, que

Lugo: novo urbanismo e política social
profunda remodelación urbana elimi-
nando a barreira física que supón o actual 
trazado da vía do tren, que atravesa a 
cidade de norte a sur impedindo o desen-
volvemento de moitos barrios.  
O BNG levará a cabo ademais unha 
ampliación do tranporte público á zona 
rural do con-cello mediante un servizo 
de microbuses que percorra as 54 
parroquias de Lugo, acometerá a 
peonalización total do casco histórico 
nos próximos catro anos e promoverá a 
creación de aparcadoiros en altura nos 
barrios máis saturados.
No eido económico apostarase polo 
Polígono das Gándaras como xerador 
de emprego e por converter a Lugo nun 
referente turístico sobre o mundo romano 
creando un circuíto de achados arqueo-
lóxicos e construíndo un Museo Nacional 
da Romanización de referencia para toda 
Galiza. O BNG manterá o uso público do 
hospital vello e recuperará Frigsa para 
usos culturais e deportivos, creará un 
Café do Alzheimer e recuperará o Miño 
para os cidadáns.

O primeiro que o fará o BNG ao chegar 
ao Goberno municipal será modificar 
a actual proposta de PXOM para poñe-
lo ao servizo dos veciños e convertelo 
nun documento real e non especula-
tivo. Será o Concello quen lidere o ur-
banismo na cidade e quen fixe as prio-
ridades e as necesidades de equipa-
mentos, zonas verdes e infraestru-
turas. 
O BNG quer un concello equili-brado, 
con barrios e parroquias vivos, que 
respecte o medio ambiente e pro-texa 
o patrimonio. Promoverase unha 
política decidida de vivenda pública 
destinando o 25% dos aproveita-
mentos urbanísticos a un parque 
municipal de vivenda en aluguer para 
mozos e mozas e recuperarase o casco 
histórico como espazo residencial.
O BNG aposta por trasladar a vía do 
ferrocarril e construír unha estación 
intermodal no Ceao conectada co 
centro mediante transporte público 
cada 15 minutos. A chegada do AVE 
é unha oportunidade que Lugo ten 
que aproveitar para acometer unhaXosé Anxo Laxe, candidato á Alcaldía de Lugo

está percorrendo os barrios e parroquias 
da cidade”, permite achegar a proposta 
nacionalista a todos os recunchos de Vigo 
e deste xeito  veciñ@s poden coñecer de 
primeira man o modelo de cidade do BNG.

Santiago Domínguez, candidato do BNG á Alcaldía de Vigo
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O BNG de Burela chega a estas elecci-
óns cos deberes feitos e como a úni-
ca forza política cuns obxectivos e 
un proxecto claro para o futuro. A 
partir do 27 de maio o BNG vai gober-
nar Burela, ese é o obxectivo e a 
meta.
A necesidade dun Plan Xeral que 
defina o pobo que Burela quer; a 
transparencia, democracia e partici-
pación como piar básico no labor de 
goberno; unha especial atención á 
mocidade e ás súas necesidades 
culturais, deportivas e de lecer; o

O único proxecto de futuro para Burela
fomento do deporte de base e o 
apoio ao deporte federado; a im-
plicación e participación de todos 
os colectivos no deseño e desenvol-
vemento da política cultural munici-
pal; a estensión dos servizos sociais 
para unha real conciliación da vida 
laboral e persoal das mulleres e unha 
actuación urbanística que dote o 
concello de solo para a construción 
de vivenda protexida e de espazos 
públicos de lecer son os puntos 
básicos do futuro que, dende o BNG, 
se quer para Burela.

Muros atravesa unha crise econó-
mica consecuencia do abandono da 
Xunta anterior e do esgotamento do 
proxecto do PSOE.
Isto vai mudar: Muros contará cun 
novo goberno liderado polo BNG. 
A acción de goberno nacionalista 
xirará arredor de tres eixes funda-
mentais: creación de emprego, me-
llora das políticas sociais e transpa-
rencia na xestión.
Apuraranse os prazos para a cons-
trución do polígono empresarial e o 
PXOM. 
O Concello colaborará con Vice-

Transparencia e progreso para Muros
presidencia para que o Centro de día 
e a galescola sexan unha realidade 
inmediata. Deseñaranse planos  espe-
cíficos para as persoas con discapa-
cidades e con problemas de drogode-
pendencia. Farase unha xestión eficaz 
e transparente que mellore e garanta 
servizos de calidade para toda a cida-
danía. Incorporaranse ao  Consello de 
relacións veciñais os representantes 
das parroquias elixidos democra-
ticamente polos veciños, que pasarán 
a ser os alcaldes parroquiais, e dotarase 
a este órgano consultivo de poder real
á hora de realizar actuacións.

A acción do goberno do BNG en Silleda, 
despois das eleccións do 27 M, basea-
rase en dous eixes principais: por un 
lado, ofertar servizos á poboación e, 
por outro, exercer de axentes dinamiza-
dores da creación de emprego. Entre 
os servizos podemos citar unha escola 
infantil pública ( Galescola), centros 
para atender os nosos maiores, viven-
das sociais, arranxo das pistas do rural, 
abastecemento e saneamento de auga, 
etc.
Por outra banda, hai que dinamizar a 
vida económica dos concellos con po-

Silleda: a prioridade é a creación de emprego
líticas axeitadas para o turismo rural, 
pondo en valor os inmensos recursos 
ecoxeográficos, culturais, etnográficos, 
etc. Son fundamentais tamén o apoio ao 
comercio local, humanizando as nosas 
vilas, e o apoio ao tecido empresarial, 
dotando ao concello de solo industrial. 

Por último, o concello de Silleda, como 
concello rural, terá futuro na medida en 
que o rural se manteña vivo e produtivo. 
Neste sentido, é preciso que a poboación 
teña coñecemento das novas políticas 
de Medio Rural para dinamizar o noso 
agro.

Neves Cando, candidata á alcaldía de Burela

Domingos Dosil, candidato á alcaldía de Muros

Carme Fidalgo, candidata de Silleda
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O BNG de Melide prepárase para 
gobernar por primeira vez o concello. 
A portavoz do BNG en Melide e de-
putada provincial, Socorro Cea, pre-
séntase novamente a unhas muni-
cipais co convencemento de que a 
xente vai recoñecer o intenso traballo 
da formación nacionalista nos 
últimos anos. 
Os nacionalistas melidenses terán á 
xente e o seu benestar como as prin-
cipais preocupacións do Goberno 
municipal. Tamén consideran priori-
tario que haxa políticas para a xu-

Un goberno forte e eficaz para Melide
ventude, un apoio decidido ao comercio 
e ao sector agrario, á poboación enve-
llecida e ter moi presente ás persoas 
discapacitadas. 
A candidata á alcaldía de Melide está 
convencida de que cada vez son máis 
os que ven o BNG como unha forza 
política útil, eficaz e capaz de devolver 
a ilusión aos concellos. Considera moi 
importante, ademais, explicar á xente 
a enorme importancia das consellarías 
dirixidas polo BNG para que tomen 
conciencia de que, agora, sobran 
motivos para apoiar o BNG.

Estes anos de goberno do BNG na 
Alcaldía de Carballo permitiron iniciar 
a planificación dun novo Carballo 
articulado sobre os eixos do benestar 
social, do ensino, da formación, da 
creación de emprego, da partici-
pación, da transparencia e do impulso 
de servizos esenciais para mellorar 
a calidade de vida dos veciños e 
veciñas.
Neste mandato incrementouse o in-
vestimento en Servizos Sociais nun 
356 %, apostouse polas familias le-
vando a cabo iniciativas novidosas, 
como o Programa Concilia. Está en 
execución á Casa dos Oficios no ba-
rrio da Milagrosa, que será o centro 
neurálxico da formación e do empre-

Continuar a transformar Carballo
go para a mocidade.
Ademáis, grazas ao apoio da Conse-
lleria de Vivenda, o Polígono Industrial 
pasará dos actuais 500.000 metros 
cadrados a preto de 1. 900.000, cunha 
xestión pública, e co investimento máis 
alto na historia de Carballo nunha única 
actuación, 35 millóns de euros.
Quedan camiños abertos e proxectos 
comprometidos: saneamento de nú-
cleos rurais, plano de acondiciona-
mento de locais sociais, telecentros 
parroquiais, vial de circunvalación-
ronda Este, carril-cicloturístico a Razo, 
Parque natural do Bosque do Añón, 
novo Mercado Municipal, etc. Agora 
si, Carballo ten futuro.

A candidata do BNG, Dominga Brión, 
amósase convencida de que os/as 
nacionalistas lideraran o cambio que 
se vai a producir en Maio: “O traballo 
feito, un equipo extraordinario e un 
programa solvente e de futuro co 
que abordaremos os principais pro-
blemas estruturais de Ribeira son o 
noso mellor aval”, asegura. Tamén 
aposta pola creación de emprego 
potenciando os sectores produtivos, 
a mellora da calidade de vida con un 
urbanismo máis humano, a constru-
ción de vivenda de promoción pública

“Gobernaremos Ribeira contando cos cidadáns”
e a dotación de infraestruturas bási-
cas. 
Brión convida a toda a cidadanía de 
Ribeira a apoiar o BNG porque é a 
única forza política comprometida 
coa democratización do concello e 
cun desenvolvemento sustentábel. 
A súa mensaxe a todos os veciños 
e veciñas é clara :“Comprometé-
monos a gobernar para todos e to-
das con honestidade, humildade, e 
contando coa participación da cida-
danía, fundamental para o BNG na 
acción de goberno”.

Soqui Cea, candidata do BNG á alcaldía de Melide

Evencio Ferrero, candidato 
á reeleción á alcaldía de Carballo

Dominga Brión, candidata á alcaldía de Ribeira
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Raquel Jabares aspira a ser a primeira 
alcaldesa do concello de Culleredo. 
A candidata do BNG considera que 
“despois de 25 anos, o Goberno do 
PSOE no noso concello está desgas-
tado, adoptou unha actitude autori-
taria e a súa xestión é ineficaz”. As 
propostas do BNG para Culleredo pa-
san por unha democratización da vi-
da municipal e por unha xestión efici-
ente que conte coa participación veci-
ñal. Como iniciativas concretas, as e 
os nacionalistas queren xestionar un-
ha galescola, a piques de porse en 
marcha e necesaria nun concello,

Culleredo: a aposta pola rexeneración democrática
coma este, cunha alta taxa de na-
talidade; queren tamén declarar Alvedro 
aeroporto urbano; así como pular pola 
posta en marcha do proxecto “Cullere-
do vive a ría”, consistente en adecuar 
o concello a este espazo natural para 
que todas as parroquias poidan acceder 
a este espazo.
Por último, e entre outras iniciativas, 
o BNG proxecta a reordenación do edi-
ficio da fábrica de La Cross, para adi-
calo a actividades culturais, e do edificio 
da antiga fábrica de Moyresa, para adi-
calo a actividades deportivas.

Dado que Vilasantar é un concello 
cunha poboación envellecida, unha 
das  prioridades das e dos naciona-
listas neste municipio é a dotación 
dun centro social para a terceira idade 
que conte cos servizos básicos e que 
lles permita aos nosos maiores reali-
zar actividades de lecer. Asemade, 
estamos perante un concello cunha 
poboación moi espallada, polo que 
o Goberno local nacionalista porá en 
marcha un servizo de transporte que 
percorra todas as parroquias e que 
resolva os problemas de despra-
zamento de moitos dos nosos veci-
ños e veciñas.

Outra política de benestar para Vilasantar
Tamén se acometerá unha modifi-
cación do PXOM para adaptalo á Lei 
do Solo e para darlle unha solución 
á situación na que se atopan moitos 
dos nosos núcleos rurais. 
Por último, o BNG quer apoiar as 
empresas do concello retomando o 
proxecto con Xestur para construír 
o parque industrial de Sesmonde e 
tamén se respaldará o polígono in-
dustrial privado que impulsaron va-
rias empresas do municipio. O BNG 
é a segunda forza neste momento 
na corporación e aspira con decisión 
a gobernar este concello.

Isabel Gacio Pacios aposta por tres 
eixos que o BNG aplicará dende a 
alcaldía do Barco: desenvolvemento 
e diversificación económica, urbanis-
mo sustentábel e política social.
A candidata do BNG aposta pola 
creación dun centro de día e dunha 
residencia pública para as persoas 
maiores e a posta en marcha dunha 
galescola. Isabel Gacio tamén propón 
que o Barco sexa unha vila máis 
habitábel a través da  rexeneración 
das marxes do Sil con carreiros ver-
des comarcais, aposta poa recupe-
ración da Zona Vella, a humanización

O Barco ten que ir á diversificación económica
do espazo urbano con rúas peonís e 
carrís para bicicletas. Asemade, propón 
a creación dun servizo wifi de acceso 
gratuíto a internet, a habilitación dunha 
Casa da Mocidade e a creación dunha 
Concellería de Desenvolvemento Local 
para a dinamización económica e o 
emprego. 
A candidata nacionalista cre que “o 
concello ten que emitir noutra lonxitude 
de onda, facendo despegar políticas 
de benestar” e que O Barco de 
Valdeorras “ten que contar no país, 
con toda a enerxía e todas as potencia-
lidades da súa xente”.

Manuela García Freire, candidata á alcaldía de Vilasantar

Raquel Jabares, candidata á alcaldía de Culleredo

Isabel Gacio Pacios, candidata á alcaldía do Barco
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“Concellos pensados para ti” é o 
lema da campaña. Explícanos o 
porque desta escolla
É difícil condensar nun lema, nun 
eslogan, as propostas políticas para 
un proceso eleitoral, pero neste caso 
estamos satisfeitos porque cremos 
que o conseguimos. “Concellos pen-
sados para ti” sintetiza pefectamente 
a proposta do Bloque Nacionalista 
Galego aos cidadáns e cidadás neste 
proceso eleitoral.
É un lema que ten significados distin-
tos e complementarios. Significa 
“concellos pensados para ti: pobo 
galego”, “concellos pensados para 
ti:Galiza”. Porque somos a única forza 
política que concorre a estas elecci-
óns con unha proposta para as ins-
titucións locais adecuada ás nece-
sidades do noso país.

En todas as campañas eleitorais 
hai polémica e debate, en que cres 
que se debe centrar nesta ocasión?
Somos os únicos que aseguramos 
que nesta campaña se debatan os

“A militancia do BNG marcará a diferenza nas municipais”
Francisco Jorquera, coordenador executivo e director da campaña electoral do BNG

problemas dos nosos concellos. A 
única que asegura que se faga unha 
campaña en clave galega. Porque 
para nós, tal e como sintetiza o lema, 
Galiza e os galegos e galegas son a 
nosa razón de ser.
Mentres PP e PSOE utilizan o noso 
país como unha especie de teatro, 
de cenario, no que ensaian as elecci-
óns xerais, nós centrámonos no im-
portante: os veciños e veciñas. Hai 
que ter claro que a política estatal 
só poderá ter en conta os intereses 
do país se reforzamos un poder polí-
tico propio e nos dotamos dun poder 
municipal propio.

Imos facer campaña na emigra-
ción?
Campaña, si, o que non imos facer 
é o que fan PP e PSOE. Nós non 
imos pagar por votos recadados. 
Non temos contratados axentes 
eleitorais aos que se lles paga por 
obxectivos acadados. Non utilizamos 
recursos públicos para financiar as 
nosas campañas. O que estamos a

facer xa é organizar actos nos que se 
informa aos emigrantes das nosas 
propostas, pero ninguén pode dicir 
que nós usamos recursos municipais
para dirixirnos á emigración.

Canta xente vai colaborar na campaña ?
O Bloque Nacionalista Galego basea 
grande parte do seu traballo na colabo-
ración desinteresada dos seus militan-
tes e simpatizantes. A maioría das 
forzas políticas profesionalizan todo, 
desde a xente que reparte propaganda 
até os interventores. Para o BNG, o 
mellor activo, o mellor capital é a xente 
que o compón.
Estamos diante dunhas eleccións nas 
que imos presentar por vez primeira 
listas nos 315 concellos de Galiza e 
isto significa que tan só nas candida-
turas imos reunir unha cifra entre 5.000 
e 10.000 persoas. Mais a maiores disto, 
hai múltiples ámbitos de colaboración: 
aportacións económicas, elaboración 
do programa, ser interventor na xorna-
da eleitoral, reparto de propaganda...

Francisco Jorquera, acompañado de Mario López Rico, durante a apresentación da campaña do BNG
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O nacionalismo volve dar exemplo 
coas súas listas ás eleccións munici-
pais, tamén en igualdade de xénero. 
Tal e como recoñecía o Secretario 
de Acción Municipal na rolda de pren-
sa de presentación de dados sobre 
as 315 candidaturas, “aínda estamos 
lonxe do noso obxectivo, pero esta-
mos orgullosos de sermos a forza 
política que conta con máis mulleres 
candidatas á alcaldía”. Son 64 as que 
“poñen a cara” e aspiran a incremen-
tar as cifras de primeiras edís no no-
so país, isto é, un 20,3% do total dos 
números un nas listas nacionalistas.
Fronte ao exemplo nacionalista, as 
forzas estatais, e de xeito especial o 
PP, amosan máis unha vez que o 
discurso da igualdade é para eles, 
exactamente iso, un discurso cheo 
de palabras sen contido. Así, os po-
pulares tan só contan con 27 mulleres 
nos primeiros postos das súas listas 
e o PSOE con 53, estas cifras repre-
sentan apenas o 8 e o 16% do total 
dos partidos estatais e candidatas 
do bipartidismo.
Ademais, existen outras cifras que 
respaldan a acción nacionalista a prol 
da igualdade e o cambio galego. O 
BNG pasou das 48 cabezas de lista 
femininas das municipais de 2003 
ás 64 actuais, 16 máis. Sen esquecer

As mulleres do BNG dan a cara
o aspeito da alta porcentaxe de 
renovación  porque até 45 destas 
mulleres optan á alcaldía por vez

64 candidatas nacionalistas aspiran á Alcaldía, por tan só 27 do PP e 53 do PSOE

primeira.

Foi o titular da Convención Nacional, mais, alén da repercusión mediática, é unha verdade que se demostra día a día 
en todos os concellos en que goberna o nacionalismo: o BNG é a única forza política que pode amosar as súas mans 
limpas en urbanismo aos eleitores.
Así presenciamos a liorta entre PP e PsdeG: uns botan na cara aos outros as irregularidades continuas na concesión 
de licenzas e a explotación sen mesura do noso litoral. Mentres, o BNG leva adiante concellos que nunca protagonizan 
eses titulares e nos que os veciños e veciñas poden gozar dun urbanismo ordenado, e traballa na oposición nun feixe 
de gobernos locais nos que denuncia os “pelotazos” tolerados por partidos estatais.

O único antídoto posíbel
Os veciños e veciñas de concellos da Mariña lucense como Foz e Barreiros ven como se anulan ou paralizan as licenzas 
no seu concello e ollan con envexa cara exemplos como o de Allariz ou Fene. Os habitantes de Gondomar, Nigrán ou 
Sanxenxo temen as consecuencias da trama urbanística que xa chegou aos xulgados e da que foron vítimas os 
representantes do BNG mentres agardan un cambio na ordenación dos seus territorios que siga exemplos como o 
de Pontevedra. Malpica, Fisterra, ou Baiona padecen as consecuencias dun mal saneamento e dun boom inmobiliario 
desproporcionado. Salceda de Caselas, Cambre ou Arteixo contan con alcaldes que defenden a compatibilización do 
seu labor como primeiros edís coa súa actuación como promotores urbanísticos nestes e noutros concellos.
As mans limpas do BNG son o único antídoto posíbel contra este febre especulativa.

Mans limpas en urbanismo

Candidatas do BNG posan nun acto celebrado en Santiago
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Nuns comicios como os do próximo 
27 de Maio o que se vai decidir é o 
modelo de aldea, pobo ou cidade no 
que queremos vivir. Os seus servizos, 
as súas infraestructuras, o seu respeito 
polo medio ambiente, etc. Trátase dun 
debate de proximidade, onde a cercanía 
e o contacto é fundamental, onde o 
pago de impostos ten moito que ver, 
como obriga e como fonte de dereitos, 
onde “estar”, “convivir” é consustancial 
ao feito de falar dunha poboación. 
Neste contexto, atopa boa parte da súa 
xustificación o feito de abrir o debate 
sobre a conveniencia ou non de que 
poidan votar os residentes ausentes, 
en xeral, e os netos de emigrantes en 
particular. 
A este nível do debate é ao que se en-
frentan os líderes das diferentes forma-
cións, que día si, día non se atopan 
ante un novo caso de corrupción 
urbanística ou de “turismo eleitoral”, 
como definiu Carlos Aymerich as suce-
sivas viaxes ao exterior de cargos insti-
tucionais e alcaldes do PP e do PSdeG 
para “traballarse” o voto emigrante.

Autoridade moral

Trátase de batallas nas que o BNG non 
participa, pois nin ten candidatos-cons-
trutores nin conta cunha rede de axen-
tes eleitorais no estranxeiro, cuxo único 
obxectivo é conseguir votos, ao prezo 
que sexa, e moitas veces no sentido 
literal da palabra. Só o BNG, por tanto,

O BNG lidera a dignificación do voto emigrante
A iniciativa nacionalista, constitúese unha Ponencia para reformar a lei eleitoral do Estado

ten autoridade moral para tomar a 
iniciativa neste tema e plantexar non só 
a necesidade dunha reflexión senón 
algunhas das condicións para a mesma.
Como afirma o portavoz nacionalista de 
Emigración, Iago Tabarés, cómpre come-
zar a preguntarse se ten sentido permitir 
que voten emigrantes que nunca pisaron 
o concello nas eleicións locais e se lle 
impida, en cambio, a participación aos 
inmigrantes que residen neses mesmos 
municipios. E cómpre comezar agora a 
cuestionarse este tipo de cousas porque 
a situación está chegando a límites insos-
peitados. A Fiscalía, de feito, está a inves-
tigar o estraño aumento do censo en 
varias vilas e os supostos captadores de 
voto. Non existe ningún país do mundo, 
ningunha democracia que non teña 
resolto esta cuestión e debe lembrarse 
que se fala dun 13 por cento do censo, 
poidendo chegarse á situación de que 
haxa menos habitantes en Galiza que 
potenciais votantes, sumando os do 
interior e os do estranxeiro. 
Chegou a hora da “derradeira oportu-
nidade”, afirma Carlos Aymerich, e por 
iso o BNG promoveu a constitución no 
Parlamento galego dunha Ponencia 
conxunta que, após o 27 de Maio, deberá 
elaborar unha normativa propia de 
reforma da LOREX que asegure a limpeza 
do voto e defina o seu valor, é dicer, se 
se opta porque estes cidadáns conten 
como se residisen no interior ou por cir-
cunscripcións específicas para os 
emigrantes, como o modelo italiano.

Hai un outro colectivo en Galiza cuxos 
dereitos eleitorais plenos están lonxe 
de estar abondo garantidos. Falamos 
de arredor de 10.000 persoas que non 
teñen asegurado o exercicio libre do 
sufraxio. A súa situación, porén, non 
acorda nen a metade da atención 
política nen mediática que suscita o 
voto da diáspora.
Trátase dos mariñeiros embarcados 
durante os procesos eleitorais, tantas 
veces esquecidos e que, desta volta, 
grazas ao BNG, viron defendidos os 
se-¡us dereitos a través dunha votación 
histórica na  Cámara galega, pola que

se vai reclamar a modificación da 
normativa eleitoral a prol de que poi-
dan exercer o voto embarcados. Até 
o de agora, e malia o traballo conti-
nuado do BNG ao respeito, nunca unha 
iniciativa destas características contara 
co apoio unánime de todos os grupos, 
nunha demostración de que se trata 
máis dun problema de vontade que 
técnico, segundo Bieito Lobeira, quen 
lembra como países como Suecia, de 
longa tradición democrática, o teñen 
resolto dende hai ben tempo. O com-
promiso está adquirido, que fique só
en compromiso está por ver.

Iniciativa histórica en favor do voto dos mariñeiros

Bieito Lobeira, nunha intervención parlamentar

Carlos Aymerich, nun pleno do Parlamento Galego
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O 17 de Maio irrompe ano tras ano e coa 
simbólica data xorden máis facilmente 
os interrogantes en torno ao estado da 
cuestión da lingua galega. Normalización 
nunca normalizada sería a conclusión 
dos dous observadores da saúde do 
galego, Carlos Callón, Presidente da Mesa 
pola Normalización Lingüística, e Alberte 
Ansede, membro da Comisión de Segui-
mento do Plano Xeral de  Normalización 
da Lingua Galega. 
Ambos coinciden na diagnose. Para An-
sede, “a situación do noso idioma é 
preocupante” mentras Callón sostén que 
o galego “sofre un proceso de residuali-
zación”. Non vive a lingua galega o mellor 
dos seus momentos. Porén, apuntan a 
elementos esperanzadores que o membro 
da Comisión de Seguimento sitúa en que 
se tome en serio o novo Decreto para 
promocionar o galego no Ensino, e o 
Presidente da Mesa coloca “nunha po-
lítica lingüística decidida que só obser-
vamos nalgunhas Consellerías como a 
de Industria ou Vicepresidencia, pero 
lamentabelmente non desde a Secretaría 
de Política Lingüística”. 
Hai acordo en canto á solución que debe 
partir básicamente da Administración 
galega, e tamén sinalan os dous expertos 
lingüísticos co dedo a outro dos ámbitos 
con importante responsabilidade: os me-
dios de comunicación. Na cuestión me-
diática un aviso en vermello, “usábase 
máis o galego na prensa escrita na 
Transición que hoxe en día”, alerta Carlos 
Callón. Queda moito por facer como por 
exemplo que a televisión pública galega 
asuma a publicidade en galego, que o 
programa musical da radio integre polo

A normalización nunca normalizada

menos un 50% de música galega ou 
que as desconexións de RTVE sexan na 
nosa lingua. Son algúns dos botóns de 
mostra.
Sobran os estudos e faltan as medidas
Neste impasse de agardar a que algo 
suceda resulta que o que máis proliferan 
son os informes e os estudos e moito 
menos as medidas. “O galego debe ser 
a lingua que conta con máis estudos”, 
ironiza Alberte Ansede. Precísase dun 
avanzo real, de superar o estadio da 
pura contemplación e avanzar cara ás 
medidas que corrixan un futuro sen rum-
bo. En palabras de Ansede trataríase de 
“naturalizar o seu uso, de ir máis alá do 
elemento da concienciación, que non

As propostas do BNG para os concellos

O nacionalismo intensifica o traballo para que o galego sexa a lingua normal na súa propria nación

dependa dun factor ideolóxico, senón dunha 
adhesión natural”. 
A aposta da Mesa pola Normalización 
Lingüística de cara o Día das Letras ten 
nome con apelidos compostos: garantir o 
cumprimento da lexislación en materia 
lingüística e, de novo, xorde o mal exemplo, 
o concello de A Coruña que non recebe 
amonestación de nengunha caste por parte 
da Secretaría de Política Lingüística. Hai 
tres piares de actuación que a asociación 
de defensa da integridade do galego sitúa 
no ensino, na Administración e nos medios 
de comunicación. E así o fará saber nas 
múltiples concentracións comarcais que a
Mesa vai protagonizar o 17 de Maio.

A partir do 27 de Maio, o BNG apli-
cará as seguintes medidas nos con-
cellos onde goberne:
1. Medidas estruturais: 
a)Creación dunha concellaría e dun 
servizo de normalización lingüística.
b)Aprobación de ordenanzas muni-
cipais de usos da lingua.
c)Aprobación dun plano de norma-
lización da lingua para a adminis-
tración local e ámbito social.
2. Liñas de actuación: 
a) Cumprimento da lexislación vixen-

te e normalización da documentación 
administrativa, servizos municipais, 
parque móbil, rúas, prazas, topóni-
mos, bandos,…
b) Valoración obrigatoria e de carác-
ter eliminatorio do coñecemento 
escrito e oral da lingua galega en 
oposicións e outras probas na admi-
nistración.
c) Promoción do uso do galego e a 
súa mellora no persoal dos conce-
llos.
d)Xeneralización do uso do galego 
na información, programas e publici-

dade de medios de comunicación lo-
cais. 
e)Impulso da utilización da lingua gale-
ga nos cargos institucionais. 
3. Liñas de actuación social: 
a) Criación dunha comisión municipal 
da lingua, con participación de colec-
tivos sociais. 
b) Plano de accións de intervención 
social para a galeguización dirixido á 
cidadanía e campañas destinadas a 
sectores sociais e económicos, e ao 
conxunto da poboación, sobre todo á 
infancia e mocidade.

Un aspecto dunha movilización popular en defensa do galego
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O novo decreto polo que se regula o 
aproveitamento da enerxía eólica en 
Galiza racha co modelo quase colonial 
instaurado polo PP, caracterizado pola 
especulación e a explotación dos nosos 
recursos sen nengunha contrapartida 
e introduce cambios profundos para 
que o aproveitamento da enerxía eólica 
sexa planificado en Galiza e en clave 
de país. Trátase, tal como salientou 
Anxo Quintana na presentación, de que 
“os galegos e galegas sexamos os pri-
meiros en beneficiarnos da enerxía que 
se produce en Galiza e que non sexan 
outros os que se benefician e se enri-
quezan á nosa costa”.

A enerxía do vento servirá a Galiza
A Consellaría de Innovación e Industria 
contempla ter autorizados en 2012 un 
total de 6.500 megavatios. A potencia 
total actual de Galiza é de 4.172,44 
MW,  e a Consellaría agarda admitir a 
trámite os 2.330 novos megavatios 
até o 2010. Os principais cambios 
introducidos polo novo decreto son tres: 
Modelo social responsábel: O novo 
decreto asegura que a sociedade 
galega non só acarretará cos custos 
ambientais e sociais das explotacións 
eólicas, senón que se poderá 
aproveitar dos beneficios de forma 
colectiva. Neste sentido,  fíxase unha 
participación da Xunta de Galiza no

“O sector regúlao o Goberno, non as empresas”

Un decreto nacionalista racha co modelo de xestión eólica do PP, especulativo e case colonial

A qué se debe a oposición frontal 
da patronal ao novo decreto sobre 
Enerxía Eólica de Galiza? 
Co marco normativo anterior non era 
o Goberno galego quen estabelecía 
as directrices da política eólica, senón 
que se entregou o desenvolvemento 
enerxético aos intereses particulares 
dun conxunto de empresas, priman-
do os seus intereses sobre os do 
conxunto da sociedade galega. Desde 
a Consellaría de Innovación e Indus-

tria sempre mantivemos a porta 
aberta ao diálogo coas empresas e 
seguimos abertos ás achegas que 
desde o sector se fagan para me-
llorar este decreto. Porén, isto non 
pode ser confundido con intentar 
volver a unhas normas onde os inte-
reses do país ficaban absolutamente 
nun segundo plano fronte aos das 
propias empresas. É ao Goberno 
galego a quen lle corresponde esta-
belecer os marcos normativos que

núcleo accionarial dos proxectos dun 
mínimo do 10% do capital social dos 
parques. 
Novo modelo de tramitación que impide 
a especulación: 
O novo decreto estabelece un modelo 
de autorizacións transparente e non 
especulativo, que evitará a excesiva 
concentración da potencia nun número 
reducido de promotores e eliminará a 
especulación. Respecto ao medio 
ambiente: O modelo tamén é sensíbel 
coa preservación do contorno ambiental 
e co respecto ás zonas de especial 
interese natural, onde non se permitirá 
a instalación de parques.

Declaracións de Anxo Calvo ao Benegá ao día

concreten as políticas. O naciona-lismo 
historicamente ten un discurso claro 
sobre esta cuestión. Non se trata dun 
desenvolvemento a calquera prezo, 
senón que perseguimos un modelo de 
creación de riqueza a partir dos recur-
sos enerxéticos que existen no país e 
que resulte no benestar dos galegos e 
galegas.

Actualmente os parques eólicos están 
practicamente todos en mans de 
empresas foráneas. É factíbel que 
este panorama cambie a medio 
prazo? 
A ninguén se lle escapa, e así o temos 
demostrado noutras áreas, que o noso 
desexo é contar con grupos empre-
sariais autóctonos capaces de existir 
e desenvolverse nunha economía glo-
bal na que os movementos de capitais 
se fan sen restricións. Neste sentido, 
as empresas galegas deberán acadar 
un nivel tecnolóxico, financeiro e profe-
sional que os coloque na mellor posi-
ción para concorrer no procedemento 
que a Consellaría de Innovación e 
Industria define no novo decreto. Nun 
futuro próximo a situación actual de 
desequilibrio irá mudando cara a un 
escenario onde o empresariado galego 
conte con peso específico no sector 
enerxético.

Anxo Calvo, director xeral de Industria, Enerxía e Minas
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O conselleiro de Medio Rural, Alfredo 
Suárez Canal, presentou o pasado 
17 de abril no Consello Forestal de 
Galiza o novo Plan de Prevención de 
Defensa contra os Incendios Forestais 
de Galiza (PLADIGA), que substitúe 
o anterior INFOGA. 
Arestora xa están a traballar no opera-
tivo de prevención e extinción de 
incendios 2.000 persoas, que contan 
co reforzo da vixilancia preventiva 
que está realizando o voluntariado.  
Canto aos preparativos para a cam-
paña propiamente dita, nestes intres 
xa está ultimado o proceso de contra-
tación do persoal, que sumará arre-
dor de 4.500 efectivos máis, e que, 
como novidade, se van incorporar 
ao operativo a partir do 1 de Xuño. 
Este adianto nun mes débese á nece-
sidade de que reciban a formación 
técnica necesaria para desempeñar 
os labores de extinción e adaptarse 
a cada categoría. 
En total, para esta campaña a Conse-
llaría de Medio Rural contará con 
máis de 6.000 efectivos e máis de 
2.000 medios que serán coordinados 
polo PLADIGA. 

Principais novidades
As principais novidades que incor-
pora é un sistema que permitirá coñe-
cer con dez días de antelación o 
Índice de Risco Diario (IRDI) de in-
cendio de cada zona; a xestión dos 
lumes en tempo real ou expedir auto-
rización de queimas por telefone. 
O IRDI permitirá coñecer diariamente 
e dez días antes o perigo de que se 
produza lume no monte en función 
da análise dunha serie de variábeis 
en cada zona. En función desta infor-
mación, estabelécense no plano catro 
códigos de alerta preventiva. Medio 
Rural salienta que esta marxe permi-
tirá anticipar medidas preventivas e 
de preposicionamento de medios con 
antelación. 

Xestión dos lumes en tempo real
Ademais, por primeira vez se incor-
pora un soporte informático que axu-
dará a xestionar a organización de 
todo o dispositivo. Neste sentido, 
ademáis de contar cun inventario dos

Políticas transformadoras contra o lume
máis de 3.800 pontos de auga de 
Galiza, Medio Rural disporá dun 
sistema de vídeo-vixilancia nas bases 
de medios aéreos e a implantación 
dunha aplicación cliente-servidor, 
baseado nun sistema de información 
xeográfica, que permitirá a xestión 
dos lumes en tempo real a nivel de 
distrito, con interacción cos servizos 
provinciais e central. 
Deste xeito, esta aplicación permitirá 
a visualización en tempo real desde 
os centros de coordenación provin-
cial e desde o centro de coordena-

O Pladiga mellorará a eficacia e a coordenación na loita contra os incendios forestais

ción central dos lumes que están 
tendo lugar en cada distrito; a situa-
ción xeográfica dos incendios e os 
medios que se están empregando. 
Todo isto fará máis sinxela, acertada
e áxil a toma de decisións. 
Outra das novidades que recolle o 
PLADIGA é a posibilidade de expedir 
as comunicacións e as autorizacións 
de queimas por vía telefónica. Este 
proceso farase dende o centro de 
atención de chamadas do Centro de 
Información ao Agro (CIAG), conec-
tado á súa vez ao servidor de dados 
da Dirección Xeral de Montes. 195

concellos clasificados como zona de 
alto risco.
Por outra parte, e entre outros cambios, 
o novo plano realiza unha actualización 
das Zonas de Alto Risco (ZAR) que se 
elevan a 195 concellos de Galiza. Medio 
Rural incorporou 75 concellos máis 
nesta clasificación nos que, pola 
frecuencia ou virulencia dos lumes ou 
polos valores ameazados, era prioritaria 
a aplicación de medidas máis rigoro-
sas. Ademais, a Consellaría que dirixe 
Alfredo Suárez Canal tamén identificou, 
dentro de cada un dos concellos, as

parroquias con maior risco de incendios. 
De acordo coa Lei de Prevención e De-
fensa contra os Incendios Forestais, 
aprobada o pasado día 9 de Abril, cada 
unha das ZAR contará cun plano 
específico. Medio Rural regulará nesas 
zonas forestais as condicións de acce-
so, circulación e permanencia. 
Por último, o PLADIGA incorpora nas 
tarefas de vixianza ao Voluntariado do 
Monte Galego, a organización de 
voluntarios xestionada por Vicepre-
sidencia e que se encadra no sistema 
de prevención da Dirección Xeral de 
Montes.

Rubén Cela e Anxo Quintana, na compaña de membros do Voluntariado do Monte Galego
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Están a colaborar todos os concellos 
na política de prevención e loita 
contra os lumes?
A eliminación das brigadas municipais 
e a centralización da contratación de 
todo o operativo na Consellaría do 
Medio Rural era unha necesidade bá-
sica, dado que a extinción de incen-
dios é unha actividade que entraña 
riscos e non se pode perder eficacia 
por non contar cun mando único. Así 
e todo, esta iniciativa consensuouse 
coa FEGAMP e, salvo raras excepci-
óns, non houbo oposición por parte 
dos alcaldes.
Canto ao convenio que asinamos con 
este organismo para levar a cabo un-
ha iniciativa pioneira de limpeza de 
núcleos de poboación, dotada con 9 
millóns de euros, a resposta foi 
bastante positiva, en xeral. Finalmente 
son máis de 210 os concellos que se 
adheriron a esta proposta, mediante 
a cal a finais de maio-comezos de 
xuño, un total de 2.000 núcleos e de 
10.000 hectáreas estarán libres de 
combustíbel forestal nos perímetros 
de protección que marca a Lei de 
prevención de incendios. 

Consideras que son satisfactorios 
os resultados das pescudas policiais 
para deter os incendiarios? 
O ano pasado iniciouse un novo enfo-
que na actividade policial e xudicial. 
Neste sentido, pasouse de que cada 
corpo de seguridade investigase os 
incendios individualmente a unha 
estratexia global de loita contra o 
delito incendiario, que aglutinou as 
distintas forzas: Garda Civil e Policía 
Autonómica fundamentalmente. Isto 
foi toda unha novidade a respecto de 
anos anteriores e traduciuse nun 
incremento das detencións. Este ano 
tamén se aumentaron os medios e 
ademais vén de constituírse un grupo 
de investigación permanente para este 
tipo de delictos. Todo isto débese a 
un plano de actuación presentado pola 
Consellaría do Medio Rural ao Minis-
terio do Interior e que vai supor un 
antes e un despois deste acordo. Des-
de que entrou en vigor seguen incre-
mentándose o número de detencións, 
aínda que maioritariamente debido a

“Esta batalla ímola gañar”
incendios provocados por negli-
xencias, e a actuación policial está 
tendo un claro efecto disuasorio, que 
se manifesta nunha diminución do 
número de rexistros, cando menos 
polo de agora.
Esperamos que toda esta estratexia 
dea resultados positivos ao final da 
campaña e que se poida averigüar 
quen está detrás da maioría dos 
10.000 incendios que se producen 
anualmente en Galiza, porque nestes 
intres só se resolve unha escasa por-
centaxe deste delictos. 
Á vista desta situación, o que está 
claro é que segue sendo preciso re-
forzar a investigación de causas e 
que para iso as forzas policiais

Alberte Blanco, director xeral de Montes, falou co Benegá ao día

contan coa colaboración do noso 
operativo e da gardaría forestal.

Non deberían endurecerse as penas 
contra o terrorismo incendiario?
Nós cremos que no tema lexislativo 
o máis importante é mellorar a 
investigación de causas para que, 
cando unha persoa sexa culpábel, 
se poida contar coas probas nece-
sarias para condenala. Seguramente 
sexa necesaria unha revisión da

petición de condenas; porén, o 
prioritario é facilitarlles aos corpos 
policiais a obtención de probas incul-
patorias, porque na maioría dos casos 
os xuíces non atopan probas para 
condenar os acusados.
Hai que ter en conta que os incendios 
son un delito moi doado de cometer, 
pero moi difícil de probar, así que é 
posíbel que o problema non radique 
na necesidade de endurecer as penas, 
senón en facilitar o traballo policial.  

Que chamamento lle faría á cidadanía 
galega?
En primeiro lugar faría un chamamento 
á colaboración activa na loita contra os 
incendios, á vez que lanzaría unha

mensaxe positiva, porque estou seguro 
que conseguiremos gañar esta batalla 
nun horizonte a medio prazo. Efecti-
vamente, para conseguir isto precisa-
mos dunha unidade social que pense 
en clave de país. Hai que ter en conta 
que a erradicación dos incendios nos 
vai beneficiar a todos, dado que se 
poderían desviar os fondos que nestes 
momentos se dedican á extinción á 
creación de riqueza e emprego e á 
explotación racional do noso monte.

Alberte Blanco chama á unidade social contra a delincuencia forestal
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A Contracapa

Leva pouco máis de un mes como nova secretaria xeral 
de Galiza Nova e di que a súa vida xa está a mudar. Iria 
Aboi naceu co BNG, o 3 de Setembro de 1982 e admite 
que cuase que “mamou” o nacionalismo desde o berce. 
A súa vida avanzou parella á do Bloque e, como ela mes-
ma admite, estaba “cantado” que tiña que acabar en 
Galiza Nova, o que non sabía era que podía rematar asu-
mindo a máxima responsabilidade da asociación política 
con máis presenza na xuventude galega.
Galiza Nova, pero nova de verdade? Que idades teñen 
os afiliados e afiliadas?
Hai de todo, desde mozos e mozas estudantes de instituto, 
con 16 anos até xente que xa rematou a carreira universi-
taria e está traballando. Nos nosos estatutos non marca-
mos un límite de idade, pero a lei si marca o límite nos 
30 anos. Claro que hai xente que logo se integra no Blo-
que e segue colaborando con nós, porque hai que apro-
veitar a experiencia.
Es a primeira muller secretaria xeral de Galiza Nova. 
Cres que ás mozas lles interesa a política e o naciona-
lismo?
Eu creo que si. Fronte a moitos tópicos, as mozas teñen 
unha inquedanza importante  que ademais responde 
tamén aos cambios que se están a producir na sociedade 
galega. De feito, hai algunhas zonas do país nas que te-
mos máis militancia feminina que masculina, aínda que 
nas cifras de toda a nación esteamos máis igualados.
Outro tópico era a imaxe que tiñan os mozos e mozas 
nacionalistas. Cres que a estética dos afiliados e afili-
adas sufriu unha evolución?
Penso que si, porque agora mesmo temos de todo, como 
na sociedade. Galiza Nova non cre en modas, nin que 
haxa que seguir unha determinada estética e asi se reflicte 
nos nosos afiliados e afiliadas. Anos atrás si que é certo 
que se identificaba máis á mocidade nacionalista cunha 
imaxe determinada, mais era porque tamén se expresaba 
con ela unha forma de pensamento. Pero, desde logo, 
no que hai que diferenciarse é nas ideas, non no aspecto.
Levas un mes no cargo: mudou moito a túa vida?
Estou empezando a notalo. A verdade é que a miña 
adicación a Galiza Nova antes da Asemblea xa era moi 
grande e por iso o vou notando pouco a pouco, pero os 
que máis o están a padecer son a miña familia, porque 
cada vez vou poder ir menos por casa.

“Hai zonas onde temos máis militantes mozas que mozos”
Iria Aboi, nova secretaria xeral de Galiza Nova

Iria Aboi pensa que os mozos e as mozas 
deben diferenciarse polas súas ideas e non por cultivar unha determinada imaxe

10 Maio.
Abertura campaña. Santiago.
(Praza de Praterías, 00.00 hs) 

Día 11.
Mitin central en As Pontes 
(Cinema Alovi, 20,00 hs.)

Día 12.
Mitins centrais en O Porriño 
(Praza do Concello, 12.00 hs. ) 
e Vilagarcía (Praza da Peixería, 
20.30 hs.)

Día 13. 
Mitins centrais en Viveiro 
(Teatro Pastor Díaz, 12,30 hs.) 
e Ribadeo (Auditorio Municipal, 
19,00 hs.)

Día 14.
Mitin central en Ribeira 
(Pavillón da Fieiteira, 20,30 hs.)

Día 15.
Mitin central en Santiago 
(Auditorio de Galiza, 20,15 hs.)

Día 16. 
Mitin central en Carballo 
(Pavillón de Deportes, 20,30 hs.)

Día 17.
Día das Letras Galegas e mitin 
central en Monforte, (Edificio 
Multiusos, 19,00 hs.)

Día 18.
Mitin central en Pontevedra
(Teatro Principal, 20,15 hs.)

Día 19.
Mitins centrais en Verín (Praza da 
Mercé, 12,30 hs.) e Ponteareas 
(Praza Maior, 20,15 hs.)

Día 20. 
Mitins centrais en Cangas 
(Auditorio, 12,30 hs.) e Allariz 
(Pavillón dos Deportes, 19,00 hs.)

Día 21. 
Mitin central en Ferrol
(FIMO, 20,15 hs.)

Día 22.
Mitin central en Lugo
(Praza de Santa Maria, 20,15 hs.)

Día 23.
Mitin central na Coruña 
(Pazo da Ópera, 20,15 hs.)

Día 24.
Mitin central en Vigo 
(Pavillón das Travesas, 20,15 hs.)

Día 25.
Peche de campaña en Ourense, 
(Pavillón dos Remedios, 20,15 hs.)


