
O nacionalismo suma cada día máis
forza para a nación galega. As
eleccións municipais consolidaron
o poder local do BNG e a frente
conseguiu ademais que o debate
político subseguinte –o derivado
dos pactos- xirase arredor do
temario nacionalista. Nunca como
agora se falou tanto en Galiza da
necesidade de aquelar o modelo
político administrativo ás nosas
especificidades territoriais, popula-
cionais, nacionais.

O repto agora é sermos cada día
máis, máis pobo organizado arredor
do nacionalismo. O 25 de Xullo, os
galegos e as galegas debemos
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tomar civicamente as rúas de San-
tiago de Compostela para patentizar
que esta nación se orgulla de ser
precisamente iso, unha nación e
non un subconxunto rexional ou
folclórico dunha entidade suposta-
mente superior chamada España.

Somos unha nación e, ademais,
queremos exercer como tal. Con
toda plenitude. Sen limites. Iso é
o que unha praza da Quintana
ateigada como nunca, coa cola da
manifestación aínda na Alameda,
vai testemuñar o 25 de Xullo.

Coa forza do pobo a esta patria
non vai haber quen a pare!!!

Máis forza
para a patria galega

ao día

O 25 de Xullo, todos e todas a Santiago de Compostela

Anxo Quintana fala nun Día da Patria Galega

Concellos, comarcas
e áreas metropolitanas

Concellos, comarcas e áreas
metropolitanas. E, por enriba deles,
o Goberno de Galiza. Ese é o mapa
territorial que debuxa o acordo nacional
asinado polo BNG e o PSdeG-PSOE para
as deputacións. É un acordo que
incorpora boa parte da substancia
programática que defendeu
historicamente o nacionalismo galego,
a que parte da consideración de que as
deputacións son residuos do Estado
centralista que non teñen nengunha
funcionalidade práctica e positiva no
noso país.

Adoita dicer o portavoz nacional que o
BNG está a gañar a batalla das ideas.
Que se comece a aceitar como o natural
para o noso país o eixo concellos-
comarcas-áreas metropolitanas/Goberno
de Galiza así o demostra. As provincias
irán desaparecendo pola vía dos feitos.
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As razóns do BNG sobre o voto emigrante

BNG reclamou para a reforma da LOREX,
tanto para o ben do país como da propria
democracia.

Para o BNG, de xeito inescusábel, o
Parlamento galego debería facer este
traballo en tempo, que permita a súa
vixencia para as eleccións xerais. Mais
PP e PSOE non teñen vontade de que
así sexa, e por iso negáronse a que este
extremo ficase dentro dos obxectivos da
ponencia,  aprobando un plano de traballo
que impedía a consecución deste
propósito. Tal foi a desvergonza coa que
explicitaron a súa vontade de que a
reforma non estea lista para o 2008 que
mesmo chegaron a aprobar a realización
de comparecencias e de viaxes ao
exterior por parte dos membros da po-
nencia.

É por iso, por coherencia, por transpa-
rencia e por non contribuír ao intento do
PP e do PSOE de enganar a sociedade
galega, o BNG tivo que abandonar a
ponencia, non lexitimando coa súa pre-
senza a obra que estaban a representar.
Porén, fica inalterábel o noso compro-
miso coa democracia e coa Galiza global,
sen demagoxias nin calculadoras electo-
rais ou paternalismos falaces, con rigor
e respecto, como a nosa Nación merece
e reclama.

O emigrante non é persoa, é un votante.
Esta identificación foi acuñada e refe-
rendada ao longo de moitos anos –dé-
cadas- de políticas públicas, tanto
dende a dereita como tamén dende os
sectores auto-alcumados “progres-
istas”. Este é o grande problema da
relación da Galiza interior coa Galiza
exterior: o reducionismo da condición
da persoa residente no exterior á de
mero eleitor. O galego e a galega da
diáspora son, por riba de todo, persoas,
e como tal, e non en pago de ningunha
débeda, deben ter a posibilidade de
relacionarse coas institucións nacio-
nais, participar nas iniciativas culturais,
sociais, económicas, comerciais, etc,
do país, coa intensidade e do xeito que
as súas necesidades o requiran. A
condición de galego/a soborda o dereito
de sufraxio, calquera outra conside-
ración supón unha minusvaloración
intolerábel.
No BNG temos que pular pola defensa
deste xiro copernicano nas relacións
coa emigración. Os residentes ausentes
son galegos produtores ou receptores
de bens –materiais ou inmateriais- e
servizos, voten ou non. Son parte de
Galiza aínda que podan non ter dereito
a voto, calquera que sexa a razón desta
circunstancia: a minoría de idade, resi-
dir no Estado español, carácter dos
comicios...

Unha ponencia conxunta

Hai unhas semanas e tras moitos
esforzos e iniciativas rexeitadas alter-
nativamente polos partidos estatais
–segundo a súa posición no goberno
do Estado, así era o voto ás reformas
lexislativas do voto exterior sempre
promovidas polos deputados do BNG
no Congreso-, no Parlamento de Galiza
constituíse unha ponencia conxunta
para a modificación da lexislación elei-
toral no que atinxe aos residentes
ausentes.

Consciente da necesidade e urxencia
da reforma e que esta ten que ser
impulsada dende Galiza, o BNG acudiu
á ponencia para promover unha
reforma da LOREX en profundidade e,
alén do máis, co propósito de que esta
estivese en vixencia no seguinte pro-
ceso eleitoral. Caso contrario, a ponen-
cia carecería de sentido, pois existen
outros foros para traballar a outro ritmo
máis demorado, verbigratia a Comisión
de Emigración. Mais como acontece
na propia Comisión,  na ponencia pui-

demos aprezar de contado a ausencia
da máis mínima vontade, tanto do
PSOE como do PP, de mudar a regu-
lación actual. Decepcionante, mais
non sorprendente.

Desde as Irmandades da Fala

O BNG defendeu entrar a analizar a
titularidade do dereito de sufraxio e
os procesos a participar porque non
é razoábel que a emigración  non conte
con voz propia no Senado e no Con-
greso, algo demandado xa dende As
Irmandades da Fala.  Non é asumíbel
que, coa lexislación actual, parte do
corpo eleitoral galego non sexa tido
en conta. De tal xeito que aínda me-
drando o censo diminúe a represen-
tación, casos de Lugo e Ourense, ou
mesmo o que pode acontecer en A
Coruña nas eleccións vindeiras.

Non é aceitábel que parte da diáspora
galega –a máis próxima no tempo e
na distancia- non teña dereito ao voto
en ningún proceso, mentres o futuro
e o destino dos concellos galegos
pode ser decidido por quen non ten
nin tivo relación co mesmo e cuxa
situación e xestión ignoran.

As delegacións en Galiza do PSOE e
do PP de xeito unívoco negaron
calquera posibilidade de reforma neste
senso.

Homologación co interior

O BNG pulou a prol de que o exercicio
do dereito de sufraxio no exterior se
faga nas mesmas condicións que no
interior. Isto é, en urna e, de xeito
complementar, por correo, mais previa
solicitude e acreditación da identidade
do emisor. Campañas eleitorais nor-
malizadas e reguladas, en condicións
de igualdade e con acceso aos centros
galegos, presenza de interventores ou
apoderados... son os mínimos que o

Por Iago Tabarés

Iago Tabarés, deputado do BNG no Parlamento Galego

    PP e PSOE
carecen de vontade
para que a reforma
entre en vigor antes
das xerais
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O 25 de Xullo, os galegos e galegas “faremos país”

e como garante dunha democracia
de maior calidade, unha democracia
verdadeiramente participativa.
Tamén se incidirá nesta data nun feito
que vén de comprobarse no debate
de política xeral do Congreso dos
Deputados e que xa ninguén pode
dubidar: Galiza precisa contar cunha
forza como o BNG e o nacionalismo
debe ocupar un lugar importante na
política estatal para defender os
intereses do noso país.

A grande cita achégase. O 25 de Xullo,
ás doce do mediodía, galegos e gale-
gas de todas partes acoden a Santiago
de Compostela para ser parte activa
da festa do Día da Patria Galega. Nesta
ocasión, agárdase que máis de 20.000
persoas poñan o seu grao de area pa-
ra “facer país”.
A maquinaria xa está en marcha e as
engranaxes funcionan como sempre
o fixeron. Máis de 500 persoas,
militantes chegados de todas as
comarcas da nación, farán parte do
dispositivo especial que se organiza
no Día da Patria galega. Organizados
en catro seccións con funcións dife-
rentes serán eles e elas os que ga-
rantan coa súa colaboración que todo
se desenvolva con total normalidade.
Na parte máis lúdica da xornada estará
a animación musical con grupos de
diversa tipoloxía que se intercalarán
na manifestación que partirá da
Alameda para rematar na praza da
Quintana, seguindo o percorrido habi-
tual. Serán eles os encarregados da
abertura da banda sonora do 25 de
Xullo que, como todos os anos, pecha-
rá o himno nacional.

O nacionalismo confía no país

A pancarta co lema A forza que fai
país –a lenda escolleita polo BNG para
este Día da Patria Galega- abrirá a
comitiva das mans da Executiva Nacio-
nal; a seguir irá a faixa dos cargos
institucionais. Nela, nesta ocasión
terán especial protagonismo os novos
cargos municipais. A terceira faxa
levarana os membros de organizacións
internacionais convidadas para a
ocasión.

O lema resume ideas tan significativas
como a confianza que o nacionalismo
ten no país e o feito de que Galiza
está tamén a confiar no nacionalismo.
O día 25 visibilizarase en Compostela
a forza do BNG e o seu papel fulcral
na consolidación do proxecto nacional

Máis de 500 persoas traballan no dispositivo organizativo do Día da Patria Galega

Campaña de afiliación

Ambas as dúas ideas farán parte dunha
campaña de afiliación que comezou xa
no mes de Xullo e que incluirá actos en
distintas localidades do país para incor-
porar persoas que colaboraron como

simpatizantes nas eleccións municipais
e que agora poderán dar o paso definiti-
vo cara o nacionalismo.

A festa comeza o día 24

Mais a festa non comeza o 25, senón o
24 coa abertura do Festigal. Cada vez
son máis as persoas que se achegan
coa súa familia e amigos durante os
dous días para xantar e gozar da xornada
e das actividades ofertadas. Máis de
200 persoas colaboran na organización
desta festa da diversidade que acobilla
culturas chegadas de todo o mundo no
Campus Sur da Universidade de San-
tiago.
O dispositivo especial repartirase entre
as áreas de atención a colaboradores,
posto de organización, control de mate-
rial, servizo de orde, montaxe e desmon-
taxe, posto de información e atención
ao acampamento que estará operativo
xa o día 23. Mais o traballo comeza
unha semana antes, cando as empresas
encarregadas da montaxe comecen o
seu labor para que todo estea a punto:
tendas, artesanía, café-concerto, galería
das letras, infantil, galería das ideas,
audiovisual, zona de xantar, feira de
asociacións e espazo para os concertos
centrais.
Todo está listo para a festa da Patria.
Só faltas ti.

Anxo Quintana, durante o discurso do Día da Patria Galega 06

20.000 persoas ateigarán a Praza da Quintana o 25 de Xullo
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“O Festigal ten un nível musical moi alto”
Fran, Brais e Iago teñen nome de mu-
ller: Loretta Martin. Baixo esta
denominación agóchase un dos grupos
galegos que mellores críticas están a
colleitar nos últimos tempos e están a
demostrar que o potencial artístico do
noso país abrangue todos os estilos.
Estarán o día 24 no Festigal e o seu
baixista, Fran, adiántanos o que vere-
mos alí.

Confesades ter influencias variadas.
Que vai atopar o público do Festigal?
Si, a verdade é que temos moitas
influencias, mais a maior de todas é a
música negra, de África, Brasil, o funk
máis moderno, todo cun toque de
fusión. En xeral gústannos as músicas
do mundo, claro que todo pasado polo
tamiz do rock and roll, como calquera
grupo de hoxe en día. O rock inflúe en
todo.

Isto é o que pode agardar o público
do Festigal, mais que agardades vós
desta cita?
Fainos moita ilusión. En primeiro lugar
porque é unha data moi sinalada e logo
polo festival en si, que sempre ten un
nivel bastante alto, con grupos moi
interesantes. Temos estado en anos
anteriores e sabemos que é unha

oportunidade única participar nesta
cita tan importante.

Tendes editado unha maqueta e un
disco, estavos a afectar a piratería?
A maqueta estivo ben, tivo éxito e o
disco sacámolo este ano, con doce
temas. As críticas foron boas, desde
logo, pero a nivel de ventas, xa é outro
tema, claro que igual é demasiado
cedo para valoralo. En calquer caso,
a nós o que nos gusta e o que nos
interesa de verdade é tocar en directo.

O grupo galego Loretta Martín é un dos engados da véspera do Día da Patria

Fixestes un vídeo-clip gravado en Laxe
que parece tirado dun filme con paisa-
xes exóticas. Galiza tamén é tropical?
Claro, Galiza é tropical. Somos unha
mestura, un ponto de confluencia, igual
que o noso grupo e, desde logo, esa era
a idea que queriamos transmitir co vídeo,
aínda que a verdade é que non todo foi
como queriamos porque ese día chovía
a mares e facía moito frío, asi que fixemos
o que puidemos.
Máis información: www.festigal.com

Loretta Martín confesa a súa devoción pola música negra

Globalización, soberanía dos pobos,
política internacional... son conceitos
dos que sabe moito Luís Fazenda.
Presidente do grupo parlamentar do
Bloco de Esquerdas na Assemblea da
República de Portugal, este profesor
mantén dende hai anos un forte
vencello con nacionalismo galego.
Estará na galería das ideas do Festigal
para falar sobre “A soberanía dos pobos
fronte á globalización”.

Vostede é deputado do Bloco de
Esquerdas en Portugal, como ve a
situación política no seu país?
O actual governo, de maioria socialista,
tem insistido nas politicas neoliberais
que hoje caracterizam os governos
europeus. No quadro de uma agressiva
actuação, o partido socialista assumiu
uma ruptura com o património histó-
rico da social democracia europeia,
agindo hoje como o gestor das politicas
de privatização contínua e de dimi-
nuição dos direitos sociais do trabalho,
segurança social e educação, de
cedência subserviente ao Pacto de

Luís Fazenda, ponente na Galería das Ideas

“BNG e Bloco mantenhem laços de fraternidade”
Estabilidade da UE com consequências
recessivas na economia. Neste último
ano tomou a cruel medida de baixar
as pensões de reforma  em 40%.

Mantén desde hai anos un estreito
vencello co nacionalismo galego e
ten participado en diversos encontros
e citas organizados co Bloque
Nacionalista Galego, que ligazóns
cre que existen entre o Bloco de Es-
querda e o BNG?
O Bloco Nacionalista Galego é a
expressão social e política da esquerda
na Galiza e a manifestação legítima da
sua nacionalidade. O Bloco de
Esquerda, fruto de uma cooperação
de muitos anos, mantêm laços de
grande proximidade com as posições
defendidas pelo BNG, numa frater-
nidade firmada.

Estará na Galiza para participar no
Festigal nunha mesa redonda sobre
a globalización e a soberanía dos
pobos, que ideas vai expor alí?
A globalização, no quadro do Império

vigente, é uma consequência da
revolução tecnológica e da sociedade da
informação em que vivemos. O que
importa saber é se esse esforço é
regulado politicamente, em benefício dos
cidadãos, ou se continua entregue à
volúpia liberal que entende que o mer-
cado tudo deve dominar. Infelizmente,
e apesar da crescente oposição política
das forças alterglobalização, tem sido
este último o caminho seguido, razão
pela qual é tão importante que avancem
as acções em nome de outra globalização
efectuado por forças como o BNG e o
Bloco de Esquerda.

Luís Fazenda preside o grupo parlamentar do Bloco de Esquerdas
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“Sr. Presidente, o nacionalismo
galego fundaméntase, desde as súas
orixes, en principios que orientan
xustamente á Humanidade: a liber-
-dade individual e dos pobos, o anti-
imperialismo e o pacifismo. Durante
esta lexislatura, posibilitouse o
debate para avanzar no autogoberno
das nacións que conforman o Estado
español. O resultado foi limitado,
submetido a moitas presións, cau-
telas e hostilidades, incluídas as de
algunhas institucións do Estado,
máis nun papel intimidadador que
de garantía de avanzo democrático
(Valedor do Pobo, unha parte do
Poder Xudicial”.

“Non abondaron nen o filtro deste
Congreso dos Deputados nen o
posterior referendo en Catalunya
para acalar os intolerantes defen-
sores dun conceito da unidade de
España que se alicerza na desigual-
dade e na falta de respeito, co
recurso á ameaza e ao medo. No
caso de Galiza, eles impediron que
houbese o acordo necesario para
tramitar un novo Estatuto de Nación
que significase un avanzo cualitativo
no autogoberno. Á espera dunha
oportunidade mellor para logralo, o
Goberno debe ser proclive a negociar
a transferencia de competencias que
melloren a acción política para en-
frentar os problemas do noso país”.

“Necesitamos unha verdadeira policía
autonómica (...), competencia sobre
a conca hidrográfica do Miño-Sil e
os seus regadíos, control do dominio
público marítimo-terrestre e xestión
do salvamento marítimo (...). Sería
lamentábel que a posibilidade aberta
polo seu Goberno acabase sendo
non un paso ao frente, senón unha
frustración, unha fraude”.

O status do idioma

“Un dos motivos polo que os inqui-
sidores da españolidade recorreron
o Estatut catalán ao Constitucional
foi polo status do idioma. A arela de
igualdade para os idiomas cooficiais
co castelán non é aturábel para os
que teñen unha concepción imperial
do Estado español. Por que custa
tanto aceitar que os idiomas orixi-

O nacionalismo fai avanzar “as liberdades no Estado”
Extractos da intervención de Francisco Rodríguez no debate de política xeral

narios e proprios de Galiza, Euskadi
e Catalunya son o galego, o catalán
e o basco? É tan difícil comprender
a aspiración a que, nos seus
respectivos territorios, o seu status
sexa o mesmo que ten o español
en Santander, Madrid ou Sevilla?”.

“O Estado español dista muito de
estar aquelado ao seu carácter
plurinacional, plurilingüe e pluricul-
tural. O debate estatuario evidenciou
o peso da intolerancia que só
recoñece unha soberanía, como se
a descentralización fose unha
oquedade administrativa, sen conti-
do político”.

O diálogo e os conflitos de orixe
política

“Os avanzos en dereitos e liberdades
prodúcense, porén, cando hai
gobernos que respeitan o pluralismo
político, un dos valores que a propria
Constitución española considera
básicos (...). Non é de estrañar que
vosté tentase (...) dialogar para
lograr a pacificación de Euskadi e o
fin da violencia terrorista de ETA.
Lamentamos que fose unha
posibilidade fanada. Agardamos que
ETA, por influencia tamén do mundo
político que a arrodea, recapacite.
A legalidade e a lexitimidade do
Estado de Dereito nunca poden
excluír o diálogo para solucionar
conflitos de orixe política”.

“O seu Goberno gábase de que hai
menos paro, mais obxectivamente
as diferenzas sociais aumentan e o
emprego precarizado está moi
espallado. Entre 1995 e 2007, Go-
bernos PP e PSOE, os salarios per-
deron 5,6 puntos na distribución da
riqueza canto á participación no PIB.
A riqueza está mal distribuída, entre
as clases e entre os territorios”.

“Estamos empeñados nun diálogo
e nunha relación construtiva co
Goberno desde o noso compromiso
e identificación cos intereses de
Galiza (...) Sabe que queremos
producir e vivir do noso traballo no
proprio país. Non podemos pres-
cindir de sectores estratéxicos como

o sector naval civil. O Goberno non
pode continuar a ser tan insensíbel,
hostil e irracional”.
“Necesitamos máis colaboración, outra
postura, para restaurar a nosa base
agraria, así como para desen-volver
unha política forestal diversi-ficada e
unha política enerxética beneficiosa
para Galiza, empeños do nacionalismo
desde o Goberno galego”.

“Sempre fomos leais con quen nos
escoitou e fixo esforzos por nos
entender. Agardamos que a nosa
presenza aquí se afortale polo ben de
Galiza, dos dereitos e liberdades dos
cidadáns e pobos do Estado español”.
O discurso completo en:
www.bng-galiza.org

Francisco Rodríguez, desde a tribuna do Congreso
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Galiza estivo ausente no debate de
política xeral até que Francisco
Rodríguez apareceu na tribuna. Logo
continuou a estar ausente nas
réplicas de Zapatero, que optou por
non dar resposta á batería de deman-
das formulada polo portavoz do BNG
no Congreso.

Rodríguez foi explícito na demanda
de novas transferencias para Galiza
e aí Zapatero non deu nen chío.
Rodríguez demandou o retorno de
Astano á construción naval civil e aí
Zapatero se emboscou no talante,

Galiza aparece grazas ao BNG e ante os silencios de Zapatero
Ante a presión política de Rodríguez, o xefe do Executivo escenifica de novo a táctica de sorrisos sen compromisos

mais de Fene non pronunciou
palabra. Rodríguez instou o goberno
español a acelerar as infraestruturas
pendentes para mudar a percepción
escéptica da sociedade galega. Novo
enroque adubiado de sorrisos por
parte do escapista presidente do
Goberno español.

“Temos que afortalar a presenza do
nacionalismo no Congreso. É
necesario que se vexan premidos
para actuar. Do contrario, a súa
tendencia natural é a de axir como
se Galiza non existise”, avalía

Francisco Rodríguez. “O noso pobo
debe comprender que a solución aos
seus problemas só virá se unha forza
política propria ten capacidade de
determinación no Estado”, engade.
O proprio formato do debate está
viciado de orixe. “No rebumbio do
grupo mixto, o presidente do Goberno
teno moi doado para responder o que
lle peta. Daí a importancia de termos
un grupo parlamentar proprio. Con el
o debate sería moi distinto, nós
teríamos moita máis opción e tempo
de argumentar e non sería posíbel tanta
evasión na resposta”, valora Rodríguez.

Rodríguez, nun momento da súa intervención

O Pleno do Congreso dos Deputados aprobou, dentro do Debate do Estado 2007, senllas Propostas de Resolución do
BNG polas que se insta ao Goberno Central a acelerar os prazos das infraestructuras pendentes en Galiza e a reformar
a LOREG para que nas próximas eleccións xerais os emigrantes voten con todas as garantías democráticas.

A proposta de resolución en materia de infraestruturas de Galiza foi aprobada ao lograr o apoio de todos os grupos
parlamentares cunha excepción moi significativa, a do PSOE, que ficou en solitario ao votar en contra.  A iniciativa insta
ao Goberno a que no inicio de 2008 comecen as obras do tramo Ourense-Lubián, da saída sur de Vigo e do itinerario
Ferrol-Uxes, así como a estabelecer servizos ferroviarios de cercanías nas áreas metropolitanas galegas e a que as
obras das EDAR de Santiago  e Vigo comecen o próximo ano, entre outras demandas.

A outra resolución –votada afirmativamente polo PSOE e en contra polo PP- insta ao Goberno Central a reformar o
voto emigrante para que a nova regulamentación entre xa en vigor nas próximas eleccións xerais.

Só o PSOE nega o apoio ás infraestruturas galegas



Por un sistema educativo
ao servizo da Nación
A educación supón un piar fundamental para a nosa sociedade. De aí que, desde o BNG, persigamos un sistema
educativo que conciba a educación como un servizo público básico, gratuíto e obrigatorio dos 3 aos 18 anos; inserido
na nosa realidade social, cultural e económica e factor fulcral para a  transformación social, que supoña a redución
das desigualdades e facilite o desenvolvemento integral do País. Investir en formación e educación é o máis rendíbel
para o futuro dunha sociedade, sempre que estea ao servizo de todos e todas, procure a equidade e se converta nun
factor emancipador.

Preténdesenos facer crer que o sistema educativo español actual está totalmente descentralizado. Pois nunca tan lonxe
da realidade. Se ben é certo que temos  algunhas competencias no ámbito da xestión educativa, non é menos certo
que, tanto as leis orgánicas aprobadas, por referírmonos ás dúas últimas (LOCE E LOE) como a  maioría dos decretos
que as desenvolven, aínda que en diferentes graos, resérvanse a potestade e os resortes, na maioría dos casos, para
ordenar e planificar a educación en todo o Estado español, inviabilizando a posibilidade de que como Galegas e
Galegos nos poidamos dotar dun verdadeiro sistema educativo propio. Estas disposicións legais limitan e condicionan
a posibilidade de deseñar e planificar o sistema educativo na Galiza, baixo fórmulas propias e ao servizo do País.

Mais a nosa constante loita por conseguir máis soberanía educativa para Galiza ten que valernos para forzar e aproveitar
ao máximo o actual marco lexislativo, para ir pondo os alicerces que configuren un sistema educativo galego en función
de obxectivos que busquen a maior calidade educativa posíbel, a atención educativa xeneralizada desde a infancia e
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O Estado continúa a invadir competencias exclusivas
que o Goberno galego debe defender para termos un ensino público, galego, laico e de calidade

“ Preténdesenos facer crer que o
sistema educativo español actual

está totalmente descentralizado. Pois
nunca tan lonxe da realidade”



a galeguización da escola. É primordial para o futuro da
Nación un cambio radical das funcións que debe cumprir
a educación na Galiza para deixar de ser,  en boa medida,
un axente de colonización mental e transformarse nunha
ferramenta liberadora. Por iso, para o BNG é imprescindíbel
a galeguización do currículo escolar, aproveitando ao
máximo o dereito que temos para conformar o seu 45%
no ensino non universitario.

Unha abstención e o seu contexto

A actual Lei Orgánica de Educación (LOE), aínda que
supuxo certos avanzos respecto da LOCE, aprobada, no
seu día, coa maioría absoluta do goberno do PP, non
satisfai, nin moito menos, as aspiracións do BNG. Esta
lei foi rexeitada polo PP. Contou co voto favorábel de todos
os partidos do arco parlamentar, agás co do BNG, que se
abstivo. A nosa abstención hai que situala nun escenario
de mobilizacións do PP con posicionamentos ultracen-
tralistas e reaccionarios en contra da Lei e a favor de
restabelecer a LOCE, polo que sería inexplicábel a nosa
coincidencia no voto, aínda que fose por razóns diferentes.
Pero, tamén, valoramos que a nova lei desterraba algúns
dos aspectos máis negativos da LOCE. É máis respectuosa
coas competencias en materia educativa das diferentes
comunidades autónomas. Supón un avance nas propostas
pedagóxicas e na concepción e función social da educación.
Coa LOE desaparecen os itinerarios na ESO e a proba xeral
de Bacharelato (reválida). Asume a educación infantil como
etapa educativa. Avanza nos dereitos de participación do
alumnado e facilita, á iniciativa do BNG, a xubilación
anticipada do profesorado.

As carencias da LOE

Mais a LOE adoece da falta de principios básicos que o
nacionalismo sempre tivo como fundamentais: recoñecer e
asumir  a configuración plurinacional, purilingüe e pluricultural
do Estado; admitir a defensa inequívoca do ensino público
como único aval da igualdade de oportunidades e  garantir
un ensino laico e científico co financiamento suficiente.

A LOE continúa reservando ao Estado a maioría das
competencias, entre outras cuestións, a concesión de bolsas
de estudo, a fixación do número de días lectivos, a avaliación
do sistema educativo, a composición e competencia dos
órganos colexiados dos centros, o sistema de elección dos
cargos directivos, os criterios de admisión do alumnado, a
alta inspección educativa, etc. Outras competencias son
compartidas entre o Estado e as CC AA e poucas exclusivas
do Goberno Galego.
A LOE non aposta pola xestión democrática dos centros
educativos; non estabeleceu a obrigatoriedade no 2º ciclo
de Infantil e non fixou como condición a titulación de
licenciado para exercer a docencia en todos os niveis
educativos. Resulta preocupante que a relixión continúe a
facer parte do currículo escolar, como consecuencia dos
acordos do Estado co Vaticano e das presións e poder da
Conferencia Episcopal, trasladando así ao ensino o
adoutrinamento relixioso propio, en todo caso, da vida
privada de cadaquén.

Desde que a Constitución, no seu  artigo 27,  estabeleceu
unha dobre rede, a do ensino público e a do ensino privado
concertado, financiado con fondos públicos, todas as leis
educativas aprobadas foron avanzando na privatización e
mercantilización da educación. A LOE confirmou os concertos
educativos no ensino infantil e no ensino postobrigatorio,
comprometéndose a dotar, con diñeiro público, dos mesmos

recursos e servizos os centros privados concertados que os
públicos, cedendo así ás presións da xerarquía eclesiástica
e ás grandes patronais do ensino privado.
As subvencións á escola concertada na Galiza alcanzaron
no orzamento para este ano a contía de douscentos quince
millóns de euros, aproximadamente o doce por cento do
orzamento total da Consellería de Educación, sendo receptores
da maioría deles entidades con fins lucrativos e ideario de
centro que o alumnado ten que respectar. Esta situación é
consecuencia, sen lugar a dúbidas, do interese por controlar
e trasladar á educación aqueles valores máis reaccionarios,
confesionais e acientíficos. Este marco legal, contrario á
defensa de que o ensino público é o único garante da

“Todas as leis educativas aprobadas polo parlamento do Estado
  foron avanzando na privatización e mercantilización da educación”

igualdade social, que sempre defendeu o BNG, non pode
permitir irregularidades na admisión de alumnos/as, cobro
ilegal de achegas económicas etc. Desde o BNG, en todo
caso, temos que incidir para que o ensino privado concer-
tado actúe como subsidiario do público. Neste sentido,
non se pode permitir ampliar concertos a ningún nivel
educativo se os centros públicos teñen prazas dispoñíbeis.
Ao mesmo tempo, temos que apostar por fortalecer o ensino
público cunha política educativa que signifique reducir os
actuais concertos educativos, onde o ensino público teña
capacidade para absorber o alumnado destes centros. Urxe,
tamén, revisar os concertos actuais de formación profesional,
no camiño de suprimir a concertación neste tramo educativo.

Imponse unha lei do sistema educativo
galego e unha aposta por que a lingua
vehicular no ensino sexa o galego

O nacionalismo sempre se ten mobilizado pola conquista dun ensino público, galego, laico e de calidade
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Educación para a Cidadanía con contidos galegos

Os mesmos sectores e intereses reaccionarios que se
mobilizaron contra a LOE están, agora, en disposición de
iniciar outra campaña, con finalidade política, proclamando
a insubmisión á materia de Educación para a Cidadanía,
criticando o seu contido, que en grande medida, corresponde
ao estabelecido para a materia de Ética durante o mandato
do PP. Por certo, o BNG opúxose á creación desta materia
no debate do proxecto da LOE nas Cortes Xerais, por
entender, entre outras razóns, que os seus posíbeis contidos
deberían formar parte das diferentes materias de maneira
transversal. Debemos promover que esta materia na Galiza
teña contidos propios para pór en valor a nosa condición

de cidadáns e cidadás galegos e galegas
en todo aquilo que nos conforma como
pobo.
A necesidade de soberanía financeira faise
máis que urxente para termos en Galiza
unha educación pública de máxima calidade
e poder decidir e ordenar a  educación en
función dos nosos intereses e necesidades.
É preciso ser exixente para que a
aplicación da LOE veña acompañada de
financiamento suficiente. Para iso, o

Estado ten que ter en conta diferentes factores que
encarecen o servizo educativo na Galiza: dispersión e
avellentamento da poboación, servizos complementarios a
atender, número de habitantes etc. Por certo, o Estado

lexisla e manda aplicar unha lei que soamente financia ao
55%, cargando sobre os orzamentos galegos o resto. A
visión centralista do PSOE fai que non se transfiran os
programas de actuación  vixentes para actuar sobre o fracaso
escolar, malia que a Consellaría de Educación os teña que
cofinanciar. Cómpre, tamén, que, unha vez por todas, se
satisfaga a débeda histórica que o Estado ten contraído con
nós en materia educativa.
Imponse a elaboración dunha lei do Sistema Educativo
Galego, que garanta unha mellor educación pública para
todas e todos, que atenda con éxito a diversidade e
necesidades escolares; facilite os servizos de comedor e
transporte e actividades extraescolares a todos os centros;
dote os centros escolares de máis profesorado e outros

profesionais, onde sexan necesarios; aposte
por fixar servizos educativos no medio rural,
garantindo a escolarización, incluída a
postobrigatoria, a todo o alumnado; revalorice
a función docente e aposte por que a lingua
vehicular no ensino sexa o Galego.  Para o
nacionalismo galego, non se pode falar de
calidade e equidade educativa se non se
lexisla e actúa en función da galeguización
do ensino. Temos que desterrar un sistema
educativo que continúa negando a nosa

realidade e que nos anula como pobo. De aí a importancia
de que os contidos de diferentes materias teñan como centro
de referencia o estudo e a conformación integral da nosa
Nación.

O Estado manda aplicar
unha lei que só financia
ao 55% cargando sobre
os orzamentos galegos
o resto
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Se algo conseguiron os parlamen-
tares do BNG neste curso político foi
facer cada día máis patente a
presenza de Galiza nas dúas Cámaras
do Estado, o Congreso e o Senado.
As necesidades do noso país
debatéronse e votáronse nos órgaos
do Parlamento estatal grazas ao
traballo dos representantes naciona-
listas galegos, no período que agora
remata e que tivo como epílogo o
Debate sobre Política Xeral do Estado
(o mal chamado Debate sobre o
estado da nación). Esta crónica é
unha sorte de balanzo deste período
de sesións (Febreiro-primeiros de
Xullo), o penúltimo da lexislatura.
Se hai algo do que os parlamentares
nacionalistas se sinten especialmente
satisfeitos é dos 62,1 millóns de
euros de máis que lograron consignar
nas partidas dos Orzamentos Xerais
do Estado para Galiza neste 2007.
Unha cantidade que carga as súas
tintas nos proxectos ferroviarios de
alta velocidade e no desenvolvemento
rural, mais que non esquece o medio
ambiente coa necesaria rexeneración
de praias e marxes de ríos, ademáis
da cultura coa dixitalización dos
fundos galegos depositados no
Arquivo Histórico Nacional e no
Militar de Ferrol.

O día a día e o concreto

No concreto, destacan os esforzos
de Francisco Rodríguez por revitalizar
os estaleiros galegos de Navantia,
especialmente o de Fene, plasmados
na aprobación de proposicións e
mocións. O eido industrial tamén tivo
outro eixe de actuación: o Plano
Miner II e a defensa dos traballadores
das auxiliares afectados polo vindeiro
peche das minas de As Pontes. No

Un fructífero curso nas Cortes do Estado
O nacionalismo fai cada día máis patente a presenza de Galiza no Congreso e no Senado

ámbito das infraestructuras, primou
a preocupación pola mellora dos
servizos ferroviarios de longo
percorrido e a teima por axilizar os
proxectos do tren de alta velocidade.

Olaia Fernández Davila viu recom-
pensado o seu traballo no ámbito
pesqueiro coa aprobación de
diversas iniciativas, entre as que
destacan sobre todo a defensa dos
nosos pescadores fronte aos
apreixamentos de barcos por parte
de Noruega. A mellora de tramos
viarios no territorio vigués e ponte-
vedrés foi outra das súas batallas,
así como a deficitaria situación das
bases galegas do servizo de
alfándegas e a batalla pola plena
garantía do voto dos emigrantes.
Gosta Davila de salientar a súa
conquista para que o Goberno
elabore un estudo sobre a efectivi-
dade da Lei Integral contra a
violencia de xénero.

O senador nacionalista, Francisco
Jorquera, puxo o acento na defensa

do sector enerxético galego. Mantivo
o combate co Ministro de Industria
para que Galiza acade os 6.500
megavatios de potencia eólica no 2010.
Tamén foron motivo das súas
iniciativas a capacidade de Reganosa

e a problemática de Enagás. Levou a
un debate con Rubalcaba a preocu-
pación polo voto dos mariñeiros
embarcados, así como o tráxico suceso
no paso a nivel de Valga que discutiu
coa Ministra de Fomento.

As conquistas do BNG nas grandes
leis do Estado

Fóra do día a día, os parlamentares do
BNG tamén se preocuparon polas
grandes leis do Estado. Lograron
introducir melloras na Lei de Igualdade,
na  dos Traballadores Autónomos, na
Lei de Carreira Militar, na Lei de
dereitos e deberes da Garda Civil, na
Lei de Signos, no Estatuto dos Emi-
grantes e na Lei de Dependencia.

Os eixos na política internacional

A política internacional do BNG estivo
marcada pola firme defensa da
soberanía nacional e popular de Cuba
fronte aos continuos embates do grupo
popular nas súas continuas iniciativas
en Pleno. A volta das tropas españolas
despregadas en Afganistán foi outro
dos temas reiterados polo portavoz
nacionalista, Francisco Rodríguez, así
como a solicitude feita ao Presidente
do Goberno para que a presenza
española no Líbano sexa respeitosa
con todos os sectores, ecuánime e
afastada das posicións atlantistas.

Olaia Fernández Davila, nunha intervención parlamentar

Francisco Jorquera fai acenos a un membro do Goberno durante un debate
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O BNG confirmou neste período de
sesións o seu papel fulcral como
auténtico “motor político” do Parla-
mento. Neste sentido é de sobrancear
que fose o nacionalismo o que impul-
sase a maioría dos consensos
acadados nestes meses e que máis
da metade das iniciativas aprobadas
(o 55,5%) fosen da  autoría do
Bloque.
Dados coma éstes foron achegados
polo portavoz e viceportavoz do BNG

O motor político da Cámara

na Cámara Galega, Carlos Aymerich
e Bieito Lobeira, nunha compare-
cencia ante a imprensa en que
subliñaron tamén que o labor desen-
volvido neste período foi “positivo
quer do ponto de vista da dialéctica

O 55,5 por cento das iniciativas aprobadas neste período de sesións son da autoría do BNG

política quer nos planos do apoio e
o control ao Goberno”.
Quen se non o Bloque levou ao
Hórreo os temas de máxima actua-
lidade, os que de verdade preocupan
os galegos e galegas como a aposta
por un Novo Estatuto, o dereito a
podermos producir sen trabas –de-
bates sobre Navantia-Fene-, a loita
contra a violencia de xénero e a prol
do benestar social e a defensa da
nosa identidade e os seus sinais ou

Após impulsar a creación da ponencia para reformar o voto na emigración, o nacionalismo segue a traballar para
acadar o consenso logo de se ver obrigado a abandonar este órgano perante o veto das forzas estatais.
Para Aymerich, sería bon que “puidésemos chegar a acordos antes de Setembro” e apunta que, desde logo, o debate
político a este respecto nunca debería ter nada a ver coa necesaria depuración do censo, que a Administración estatal
debe facer “de oficio”.

En opinión do portavoz nacionalista, “hai que esixir responsabilidades polo feito de que se recoñeza que un terzo do
censo está sen depurar e non se vai facer para estas eleccións e probábelmente tampouco para as de 2009”.
O BNG quer traballar, como o fai sempre, mais nunha ponencia na que non existan vetos e se poida falar de todo
–condicións de voto, quen debe ter dereito ao sufraxio, etc- e aposta pola redacción dunha proposta de reforma da
lei eleitoral para Setembro deste ano que faga que “non se repita nas eleccións estatais o bochorno que vivimos noutras
campañas”.

Acordos sobre o voto emigrante antes de Setembro

a necesaria depuración e regulación
do voto emigrante. O Pazo do Hórreo
deixou de ser un mausoleo “para
debater o que preocupa á nación”.
O traballo lexislativo foi intenso e
pasou pola elaboración de leis “de

densidade política” como a da Policía,
que saíu moi mellorada da Cámara, a
do Libro, a de Horarios Comerciais ou
a do Banco de Terras.

O BNG está a cumprir no seu traballo
parlamentar o seu compromiso “cunha
maioría social que aposta polo cambio
político” en cuestións como a impl-
icación no decreto da lingua no Ensino
ou na defensa dun Estatuto de Nación
para o noso país.

Consenso sobre o galego

E son xustamente éstes os asuntos
que se sitúan entre as sombras deste
período, pola falta de consenso acada-
do malia os esforzos nacionalistas.
Este fracaso ocasionado por un PP
radicalizado demostra que “desde logo,
non podemos recoñecerlle aos popu-
lares máis dereito de veto do que lle
adxudica a lexislación” porque podía
vetar o Estatuto e fíxoo e agora tenta
vetar o decreto da lingua após lle dar
a súa aprobación no mes de febreiro.

O portavoz de Lingua, Bieito Lobeira,
lembra que “até a última coma do
decreto” foi consensuada durante
meses de traballo polas tres forzas
políticas e a Consellaría. Xa que logo,
o único que pode explicar a actitude
dos populares é a súa submisión ao
mandato estatal. Un acordo tan pro-
dutivo coma éste sobre a lingua galega
non cadra dentro da estratexia dese-
ñada por Rajoy, Acebes e Zaplana e,
submeténdose ao seu criterio, os popu-
lares galegos ficaron totalmente
desautorizados.

Bieito Lobeira, Carme da Silva, Pablo González Mariñas e Teresa Táboas, nun descanso plenario
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CONSELLARÍA DE VIVENDA E SOLO

Teresa Táboas, conselleira:
“Durante estes dous anos as nosas
actuacións centráronse en dous eidos:
planificar, por primeira vez, solo
empresarial en clave de País, a través
do programa Galiza Suma, e poñer en
marcha unha auténtica política social
de vivenda, entendida como un dereito,
igual que a educación ou a sanidade”.

Modificación da lei do solo:
duplicarase a reserva de solo resi-
dencial para vivenda protexida, pasando
dun 20 a un 40% nos concellos nos
que exista unha grande demanda de
vivenda protexida.
Programa Galiza Suma: supón a
creación de solo empresarial de
carácter estratéxico en coordinación
coa Consellaría de Innovación e Indus-
tria. Suporá a creación de 20 millóns
de metros cadrados de solo empre-
sarial cun investimento de 2.000 mi-
llóns de euros en 8 anos. Durante os
dous anos de Goberno aprobouse a
creación de 8,6 millóns cadrados de
solo empresarial; mentres que en 15
anos de Goberno do PP creáronse 10
millóns de metros cadrados.

Impulso á vivenda protexida: creación
dun rexistro que permitirá  coñecer a
demanda de vivenda protexida,
transparentar a adxudicación e evitar
calquera fraude na compravenda. Ade-
mais, a Consellería modificará o réxime
xurídico das VPP para gañar axilidade
na tramitación e adxudicación da viven-
da protexida sen perder garantías.  O
2006 foi o ano de maior licitación de
VPP: 621 vivendas e a Consellaría cuali-
ficou como vivendas protexidas 6.300,
o maior número da historia de Galiza.
Creación de solo industrial: inves-
timento neste ano de 151 millóns de
euros na creación de máis de 20
millóns de metros cadrados. Os novos
contratos de venda de parcelas incor-
poran cláusulas para evitar calquera
tipo de especulación.
Programa de vivenda en aluguer:
A Consellería subvencionou o aluguer
a 3.966 familias. O obxectivo do novo
programa é favorecer o acceso a unha
vivenda en aluguer ás rendas con máis
dificultades e evitar a fraude.
Axudas á rehabilitación: cofinanciará
a rehabilitación de 4.600 vivendas
ubicadas en áreas de rehabilitación cun
investimento de 23,8 millóns de euros
no bienio 2007-2008. No medio rural,

Repaso a dous anos de políticas transformadoras
 En apenas 24 meses o nacionalismo marca o ritmo e os contidos do cambio galego

a Consellaría investiu máis de 10
millóns de  euros na rehabilitación
dun total de 3.228 vivendas no ano
2006. No 2007 a  partida será de 16,9
millóns.

CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA

Fernando Blanco, conselleiro:
“Temos diante unha grande oportu-
nidade. O escenario que estamos a
configurar é unha política de trocos
estruturais para facer unha defensa
en positivo dos nosos sectores
industriais e conseguir un progreso
efectivo para todos os galegos e
galegas. Para iso, a nosa industria ten
que ser competitiva a nivel global,
baseándonos nos nosos recursos e
nas nosas capacidades. Este é o
camiño que temos trazado e o que
queremos percorrer no futuro”.

Nova política eólica
O novo modelo susténtase no retorno
á sociedade galega das beneficios das
explotacións eólicas a través da
participación pública; na preservación
do medio natural; no uso da enerxía
como factor de dinamización econó-
mica, na transparencia e a non espe-
culación. O obxectivo do Goberno
Galego é contar en 2012 cunha poten-
cia total autorizada de 6.500 Mw e que
o 95% do consumo eléctrico de Galiza
sexa cuberto con fontes reno-vábeis.

Alfredo Suárez Canal, Teresa Taboas e Fernando Blanco

Plano Estratéxico Galego para a
Sociedade da Información (PEGSI)
O Plano terá un investimento público de
máis de 800 millóns de euros, dos que
o Goberno Galego asumirá máis de 600
millóns. O Plano ten unha vixencia de
catro anos, 2007-2010.

Programa de Recursos Humanos en
I+D+i
Innovación e Industria incrementa nun
120% os fondos destinados á contra-
tación de investigadores e tecnólogos,
que alcanzarán este ano case os 30
millóns de euros. Beneficiaranse un total
de 500 investigadores este ano da
convocatoria de axudas á contratación,
o que suporá un 63% máis que en 2006.

Lei Galega de Horarios Comerciais:
protección do pequeno e mediano
comercio
A Lei reduce a 150 metros cadrados a
superficie de venda que pode gozar de
plena liberdade horaria. A nova norma
tamén estabelece un máximo de 8 do-
mingos e festivos hábiles comercial-
mente.

Posta en marcha da estratexia
ENERGOS (2006-2009):
Un ambicioso programa de actuacións
nos eidos da xeración enerxética, infra-
estruturas e aforro e eficiencia enerxética.
A Consellaría participa financeiramente
nun investimento global de 392 millóns
de euros.
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CONSELLARÍA
DE CULTURA E DEPORTE

Ánxela Bugallo, conselleira:
“Galiza é un legado precioso a
conservar, pero tamén é un organismo
vivo e activo cunha grande capacidade
creativa e de traballo. Lonxe de laiarse,
Galiza debe aproveitar as oportunidades
que ofrece o mercado cultural global
para espallarse e medrar”.

Reforzo das Industrias culturais e dos
creadores e creadoras. Por primeira
vez na historia, axudas á produción e
á distribución da música galega e
creación de varios circuítos musicais:
4x4, Rede Galega de Música ao Vivo,
circuítos culturais e mantemento da
Rede galega de teatros e auditorios
Elaboración do Plan Galego das Artes
Escénicas.
Apoio á banda deseñada galega
Plan lectura: investimento de 50
millóns até 2011 na promoción da
lectura
Audiovisual: cambio de orientación
das axudas á creación para termos un
audiovisual con ollada propia.
Promoción exterior e recoñecemento
do carácter nacional da cultura
galega: asistencia a feiras e eventos
internacionais;  patrimonio inmaterial
UNESCO, Fisterra patrimonio europeo,
convidado honra Brest e Habana, feiras
libro, posta en marcha de Galician-
tunes.com, ou presenza nas principais
feiras e eventos internacionais.
Exposición Nacional Ano da Memoria.
Recuperación e promoción da cultura
tradicional, Proxecto Ronsel: proxecto
para preservar e poñer en valor as
formas inmateriais do noso patrimonio.
Difusión do patrimonio marítimo-fluvial
galego.
Cidade da Cultura:
Reorientación do proxecto cara a
dotar a Galiza de institucións culturais
de carácter nacional: Biblioteca Na-
cional, Arquivo Nacional e Museo
Nacional.
Protección e potenciación do patri-
monio:
Tolerancia cero contra infraccións e
posta en valor do patrimonio
Creación dunha rede de parques
arqueolóxicos.
Deporte:
Creación das seleccións deportivas
nacionais de fútbol, baloncesto,
balonmán, triathlón, fútbolsala, etc.
Creación do equipo de ciclismo pro-
fesional Karpin Galicia.

Apoio ao deporte base: programa
Deporte na escola.

CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL

Alfredo Suárez Canal, conselleiro:
“Nestes dous anos sentamos as bases,
a través de cambios normativos, para
rachar cos problemas estruturais
–abandono do agro e do monte;
minifundismo....etc- que impedían o
desenvolvemento do rural galego.
Estes cambios, xunto coas accións
conxunturais que levamos a cabo, van

permitir que os labregos e labregas
deste País poidan vivir con ingresos
dignos”.

Relevo xeracional: máis de 1.200
mozos incorporáronse á actividade
agraria en 2006, cifra que cuatriplica
as solicitudes presentadas en anos
anteriores.
Lei do Banco de Terras de Galiza

(co obxectivo de mobilizar 100.000
has nestes intres infrautilizadas nos
próximos catro anos).
Lei de prevención e defensa contra
os incendios de Galiza. É a primeira
vez que á prevención de incendios se
lle outorga o máximo rango normativo.
Fixa as distancias mínimas que deben
permanecer libres de especies
arbóreas de alta combustibilidade e

de maleza arredor de núcleos de po-
boación, ordena as plantacións e prohibe
a reforestación de terras agrarias. Así
mesmo, contempla a creación de Unida-
des de Xestión Forestal, que vai permitir
facer máis rendíbel a explotación do
monte.
Mesas sectoriais: órganos de inter-
locución estábel co sector. A do Leite
serviu para homologar un modelo de
factura única para os produtores e para
a creación do Observatorio do Sector
Lácteo que permita obter información
sobre os prezos e saber en todo mo-
mento a que se deben as oscilacións

producidas. Tamén se deron avances na
da Carne, as do Viño, a da Avicultura e
Madeira.
Consello Agrario Galego. Repre-
sentación estábel do sector produtor.
NGACAL e renovación dos Consellos
Reguladores das denominacións de
calidade.
Elaboración do Plan Galego de Desen-
volvemento Rural 2007-2013. Contará
cun orzamento de 1.500 millóns de
euros.
Nova política forestal baseada na valo-
rización do monte. Este ano investíronse
34 millóns de euros en actuacións
novidosas neste eido, como a posta en
marcha dunha orde de axudas para a
plantación de frondosas caducifolias.

Todo o feito no primeiro bienio do cambio galego
Dous anos decisivos para marcar a axenda da transformación do país

Luís Bará e Ánxela  Bugallo, durante unha rolda de imprensa
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Anxo Quintana, vicepresidente:
“En dous anos fixemos un labor
inxente que se pode resumir en dous
logros xenéricos. O primeiro foi
introducir unha nova lóxica na
relación entre Galiza e o Estado.
Grazas a isto, o país comezou a xogar
outro papel na política estatal. A
segunda conquista foi demostrar que
con vontade política desde o goberno
galego se pode facer país. Facer país
é o que nos debe mover como
nacionalistas en todo o noso traballo
político”.

Consorcio Galego de Servizos da
Igualdade e do Benestar:
O obxectivo é que o Consorcio
constrúa máis dun cento de novas
escolas infantís e máis de 70 novos
centros na área de benestar, entre
residencias, miniresidencias, centros
de día para a terceira idade e centros
de atención a discapacitados, ade-
mais dun centro de Recuperación
Integral de Mulleres Vítimas de Vio-
lencia de Xénero. Prevese que o
Consorcio poida xerar máis de 4.000
empregos nos distintos concellos
implicados na súa actividade: 2.000
postos de traballo directos na área
de igualdade e máis de 300 directos
no ámbito do benestar.A día de hoxe
hai 186 concellos no Consorcio.

Galescolas
A Rede de Galescolas suporá a posta

A revolución tranquila avanza
Vicepresidencia amplía dereitos sociais e demostra que nacionalismo é sinónimo de igualdade

en marcha de 121 novas escolas
infantís, con máis de 7.000 novas
prazas e un investimento de 33
millóns de euros. No vindeiro curso
entrarán en funcionamento 26. O
día 20 de Xullo ábrese o período de
preinscrición.

Transferencia de competencias:
Cooperación intelixente
Reformouse a Comisión de Coopera-
ción para convertela nunha verda-
deira comisión bilateral Galiza-
Estado. Nestes dous anos pechá-
ronse 6 traspasos que supuxeron
máis de 45 millóns de euros que se
van xestionar dende as arcas
autonómicas: formación continua;
incremento de financiamento para
asistencia sanitaria; traspaso do
Instituto Social da Mariña e o incre-
mento da capacidade normativa de
Galiza en relación ao imposto sobre
as vendas minoristas de hidrocar-
buros e ao imposto especial sobre
determinados medios de transporte.
Ademais, na reunión do pasado 19
de Xuño, rubricouse o traspaso
definitivo á Xunta do instituto Juan
de Lángara e da facultade de expe-
dición do título de xestor adminis-
trativo. Tamén se chegou a un
acordo para que o Goberno non
presente un recurso de inconsti-
tucionalidade contra a Lei de Hora-
rios Comerciais de Galiza.

Sogaserso
Sogaserso é a sociedade constituída
entre a Vicepresidencia e Caixa Galicia
e Caixa Nova para a posta en marcha
de proxectos e infraestructuras para
as persoas maiores. Vai pór en marcha
5 residencias, ás que se incorporou
outra nova na Mariña. Na actualidade
estase a traballar na tramitación da
cesión dos terreos á Vicepresidencia
por parte dos concellos onde se van
ubicar. Ademais estase estudando a
posibilidade de que SOGASERSO
xestione senllas residencias en Ponte-
vedra e Santiago.
Serán 750 novas prazas de atención
residencial e outras 300 prazas de aten-
ción de día. As previsións contemplan
a apertura destes centros no segundo
semestre de 2008.

Sistema Galego de Atención á
Dependencia: para dar cumprimento
á Lei de Dependencia. Máis de 17.000
persoas foron atendidas até o de agora
nos puntos de información e ase-
soramento sobre o sistema de depen-
dencia, nos que se presentaron máis
de 6.600 solicitudes de barema-
ción. Vicepresidencia estima rematar
este ano as 16.500 valoracións de
grandes dependentes que existen en
Galiza . “Comprometémonos a facer
das políticas sociais o cemento sobre
o que se constrúe unha nación forte e
firme”.

 Anxo Quintana, durante a inauguración de GZcrea
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A Contracapa

Nace en Montevideo en 1980, fillo de emigrantes galegos
e trasládase a Galiza, ao concello ferrolán de Neda un ano
despois. É doutor en Xornalismo pola Universidade de
Santiago cunha tese sobre a prensa galega na transición.
Traballou no Consello da Cultura Galega, entre outras
ocupacións, e é un dos animadores da “blogosfera” galega
através da súa bitácora ZeroVacas. Vén de asumir a dirección
de GZnación (www.gznacion.com), diario dixital de ideario
nacionalista.

De blogueiro a director dun xornal dixital en galego. Non
es o único que deu ese salto...
Ben, hai que ter en conta que moitos dos escritores de
blogs son xornalistas. Entendo que se debe a que para os
xornalistas é importante transmitir a súa opinión, a súa
visión da realidade. Un blog non é un medio de comunicación,
mais si ten moitas características dos medios electrónicos
fronte á “prensa de papel”, os medios escritos tradicionais,
como a súa inmediatez ou a súa actualización constante.

Que novos proxectos ten o medio que dirixes?
Espero que GZnación estea máis presente na sociedade. É
dicir, que sexa coñecido por máis xente, e que haxa máis
persoas que o teñan como medio de referencia, que sexa
o lugar ou un dos lugares aos que acceden cada mañá para
informarse. O bon dos medios electrónicos é que funcionan
en dúas direccións, polo que tamén poden converterse en
altofalantes para os lectores. En resumo, aspiramos a
consolidar GZnación como creador da opinión pública
galega.

Irá GZnación alén da información institucional?
Si, precisamente un dos obxectvos é estar en contacto cos
colectivos que están traballando a pé de rúa: grupos
ecoloxistas, asociacións de veciños, de mulleres, colectivos
de denuncia. Ás veces a parte máis activa da sociedade
traballa en colectivos non necesariamente políticos, como
se viu en determinados momentos da nosa historia recente,
como as protestas que se produciron após a catástrofe do
Prestige. Estes colectivos teñen que estar representados
en GZnación: como fontes, mais tamén como actores da
información, na liña dalgunhas experiencias xa existentes.
Así mesmo, aspiramos a solucionar unha eiva dos medios
electrónicos galegos, derivada da súa propia estrutura
produtiva, que é que só informan do que sucede nas sete
cidades. Penso que tanto as áreas metropolitanas como os
concellos rurais están ausentes dos medios electrónicos e,
sobre todo tendo en conta o cambio político que se deu na
Galiza rural nas últimas municipais, este é un bon momento
para facer entrar estes concellos na axenda mediática. Unha
idea que teño a medio prazo é crear unha rede de
correspondentes ao vello uso, formada por xente que queira
contar o que pasa no seu concello.

Cal é o público obxectivo de GZnación, un medio que se
declara nacionalista?

Na sociedade hai máis de 300.000 persoas que votan unha
organización que se declara nacionalista; polo tanto, hai bastantes
lectores potenciais. Obviamente, que un medio teña un ideario
determinado non implica que rexeitemos os puntos de vista de
xente que non se declare nacionalista. O noso público obxectivo
é xente cunha visión de país, cunha visión progresista, tamén
maiormente xente moza, que penso que se vai sentir implicada
e representada por todo ou case todo o que publique GZnación.

“Temos que estar máis presentes na sociedade”
Marcos Pérez Pena, novo director de GZnación

Marcos Pérez Pena é doutor en xornalismo cunha tese sobre a prensa galega na transición

21 Xullo.
Festa nacionalista en Tomiño. A partir das 20.00 horas.
Falarán Sandra González, alcaldesa de Tomiño, e Anxo
Quintana, portavoz nacional. Os discursos serán apartir
das 21.30 horas.

24 Xullo
Festigal. Campus universitario Sul. Programación
continua desde as 12.00 horas.

25 Xullo.
Día da Patria Galega. Santiago de Compostela.
A manifestación parte ás 12.00 horas da Alameda
e rematará na Praza da Quintana. Continúa o Festigal.

17 de Agosto.
Día da Galiza Mártir. Actos en Pontevedra.
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