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Contigo, Galiza será decisiva
O 9 de Marzo os galegos e as galegas apostarán por incrementar o peso político do país no Estado

Goberno central o cumprimento
deses compromisos, que veñen
sendo a plasmación de demandas
moi sentidas da sociedade galega.
Estas eleccións son para os naciona-
listas galegos tan importantes como
os comicios autonómicos porque
nelas se dilucida o papel que vai
xogar Galiza no Estado durante os
próximos anos. O BNG traballará
duro en precampaña e campaña para
estar á altura do que o pobo galego
precisa. Co apoio da sociedade
galega, Galiza terá un rol moi rele-
vante na próxima lexislatura esta-
tal. Co apoio da sociedade galega,
Galiza será decisiva no Estado.

Nas eleccións xerais do 9 de Marzo,
os galegos e as galegas disporán
dunha excelente oportunidade para
incrementar o peso político do país
no Estado. En ausencia de maiorías
absolutas, os nacionalismos volve-
rán a ser decisivos á hora de dar
sustento ao futuro Goberno central.
Catalunya e Euskadi estarán aí. O que
se trata é de garantir que desta volta
tamén estea aí Galiza, con forza pro-
pria.
O 9 de Marzo a opción do BNG ten
unha dupla utilidade. A primeira, a de
defender os intereses do país e a de
asegurar o status de dignidade que
a Galiza como nación lle corresponde
no Estado. A segunda, a de garantir
novos avanzos sociais e de dereitos
cívicos e liberdades públicas. O BNG
é a garantía de que non se producirá
nengunha involución no Estado e é
a garantía de exixencia de novos
pasos adiante cara a un Estado con
máis xustiza social, máis democrático,
máis respeitoso cos dereitos de todos
os pobos á súa soberanía e inequivo-
camente laico.
O BNG apresenta un programa eleito-
ral moi ambicioso do que damos con-
ta polo miúdo neste BE-NE-GÁ ao día
monográfico. Son compromisos que
o BNG contrae coa sociedade coa
forza dun contrato. Canta máis forza
teña o Bloque en Madrid, maior for-
za terá Galiza para exixir do futuro

Quintana e os cabeza de lista do BNG ao Congreso saúdan desde o escenario durante a Convención Eleitoral Nacional
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“As mulleres tamén se xogan moito nestas eleccións”
A cabeza de lista do BNG ao Congreso
pola provincia de Lugo, Paz Abraira,
afirmou na súa intervención na
Convención Nacional que “as mulleres
tamén se xogan moito nestas ele-
ccións”. “Sabemos que o aborto non
é unha decisión desexábel, pero o
dereito a decidir sobre o propio corpo
e sobre a súa maternidade debe ser
das mu-lleres, sexa cal sexa a causa
que motive a súa decisión, e non pode
estar penado nin directa nin
indirectamente, nin estar sometido a
tutela. E o BNG é a única forza que
defende aberta e claramente unha Lei
de Prazos para a interrupción voluntaria
do embarazo e a non crimi-nalización
das mulleres que tiveron que facer uso
do que debe ser un derei-to para todas”,
afirmou a candidata por Lugo.
Neste sentido, acusou as forzas políti-
cas estatais de adoptar posturas “abso-
lutamente inaceptábeis” neste tema. O
PP, dixo, mantén unha posición “retró-

grada” e o PSOE “timorata, fuxindo
dunha realidade que nos afecta directa
e gravemente ás mulleres”. Por iso,
Paz Abraira insistiu na “dupla utilidade”
de votar o BNG o 9 de marzo, como
“garantía da defensa dos intereses do
país por un lado e da defensa dos
avanzos democráticos por outro”.

O futuro da provincia
Paz Abraira defendeu asemade que “o
BNG é a unica forza política que confía
no futuro da provincia de Lugo”. A
cabeza de lista ao Congreso defendeu
que o que se pon en cuestión para os
cidadáns da provincia de Lugo nestes
comicios é “poder incidir no Goberno
do Estado na aplicación de medidas
que freen o despoboamento do noso
territorio, que atendan o avellenta-
mento da nosa poboación e que
permitan desenvolver os nosos secto-
res produtivos básicos”.
A candidata nacionalista enfatizou que

Paz Abraira, número un ao Congreso por Lugo

Iago Tabarés, candidato por Ourense,
teno claro e na súa intervención na
Convención Eleitoral Nacional defendeu
que o BNG ten que ser determinante
en Madrid para que as próximas
Eleccións Xerais sexan menos impor-
tantes, pois iso significará que os
intereses de Galiza dependen cada vez
menos do Estado.
O candidato, con esta idea como fío
conductor,apostou, en consecuencia,
por que se traballe arreo nestes comi-
cios, por que se vaia a por todas e se
envorquen todos os esforzos nunha
campaña na que o país se xoga moito
pero na que o BNG actúa con ventaxa,
pois a diferenza dos partidos estatais, que
teñen hipotecas con grupos económicos
e mediáticos,  “a nosa forza é a xente e o
noso motor é o amor e o compromiso
con Galiza, e así celebramos hai uns meses
o noso 25 aniversario”.

O nacionalismo como garantía
Para Tabarés, só o nacionalismo galego
está en condicións de garantir unha
defensa real dos intereses do país e de
Ourense, das súas infraestruturas, do
mantemento dos seus sectores pro-
dutivos, do seu tecido industrial, etc.
e tamén é a única formación firme-
mente decidida a superar o modelo

Iago Tabarés, número un ao Congreso por Ourense

“Imos condicionar a política do Estado”

“máis forza do BNG en Madrid” significa
“máis peso de Galiza no Estado e que as
políticas do Goberno teñan en conta a
nosa realidade”.

caciquil da deputación provincial.
“E por iso -dixo- sempre asumimos
cada proceso eleitoral como o máis
importante para o noso país, un tras
outro e o seguinte máis que o anterior”
mais, engadiu, cara aos comicios do
9 de Marzo hai que traballar máis que
nunca co obxectivo de que as seguin-
tes xerais xa non sexan tan determi-
nantes para Galiza, “pois canto menos
dependan os nosos intereses do
Goberno do Estado menos importancia
terán estas convocatorias”.
Neste sentido, reiterou a necesidade
de ser decisivos e condicionar -“como

xa se ten feito”- a política do Estado,
para que non dependan de Madrid asun-
tos tan importantes para o desenvol-
vemento do país como a construción
naval, as infraestruturas, a inspección
de traballo e a seguranza viaria e maríti-
ma, entre outros.

“Trátase -engadiu - de poder vender o
leite que producimos, de que a nosa
organización territorial sexa axeitada á
nosa realidade, de poder xerar riqueza e
benestar para os galegos e galegas e en
galego, malia que lle pese ao candidato
do PP, José María Aznar”.

Iago Tabarés afirmou que o BNG non ten hipotecas con grupos económicos ou mediáticos

Paz Abraira: “ só o BNG defende unha Lei de Prazos para o aborto
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“Romperemos o empate técnico en favor de Galiza”
orientada a mellorar as condicións de vida
da xente e a corrixir as desigualdades so-
ciais. Hai que promover unha economía
que aposte pola produtividade através da
creación de emprego estábel e cualificado
en vez de procurar a competitividade nunha
forza de traballo cada vez máis precarizada.”

O cabeza de lista  pola Coruña tamén lem-
brou o compromiso do BNG  coas políticas
socias. Neste sentido, asegurou que
“apoiando o BNG apoidades unha forza
que vai traballar para avanzar na extensión
de dereitos: como o dereito a unha morte
digna para pór fin a calvarios inxustificados
como os que sufriu o noso compatriota
Ramón Sampedro; ou o dereito á autono-
mía reprodutiva da muller, para pór fin ao
espectáculo vergoñento de que as mulleres
que pasaron polo trance sempre difícil de
ter que interromper o seu embarazo sexan
agora tratadas como delincuentes”.

“Apoiando, pois, o BNG -concluiu- non vai
haber volta ao pasado na política estatal,
senón que haberá máis democracia e
progreso. Pero, sobre todo, apoiando o
BNG gañará Galiza, unha Galiza respetada,
exixente e non sumisa, unha Galiza decisiva
no Estado”

O cabeza de lista do BNG ao Congreso
dos Deputados pola provincia da Coruña,
Francisco Jorquera, mostrouse conven-
cido de que  “o BNG vai romper o empate
técnico entre o PSOE e o PP nas eleccións
xerais do 9 de marzo”.
“É moi importante a presenza dun BNG
forte en Madrid para que as políticas do
Estado non sexan un freo ao noso autogo-
berno. É a mellor garantia para que na
vindeira lexislatura poda aprobarse un
Estatuto de Nación para Galiza e que a
proposta que saia do Parlamento Galego
sexa respeitada polas Cortes” asegurou.
Jorquera  subliñou que “o BNG tamén é

a mellor garantía para asegurar uns in-
vestimentos do Estado en Galiza que
salden a débeda histórica que o Estado
ten co noso país en materia de infraes-
truturas. É a mellor garantía para que
as políticas do Estado non sexan un freo
para ao desenvolvemento da nosa
economía, para que se respeite o dereito
a viver e traballar dignamente na terra.”

A mellor garantía
Ademais, salientou que “o BNG tamén
é a mellor garantía para que as políticas
económicas estean ao servizo das maio-
rías sociais, para que a economía estea

Francisco Jorquera, número un ao Congreso por A Coruña

Olaia Fernández Davila, cabeza de lista
do BNG por Pontevedra e deputada no
Congreso, destacou o traballo feito polos
nacionalistas galegos na lexislatura que
remata. “Fixemos posíbel que se escoi-
tase en Madrid a voz de Galiza, logramos
cambiar políticas do Goberno central
destinadas ao país e que adoecían de
insuficiencias, de carencias ou de impor-
tantes défices”, asegurou.
Así mesmo, a deputada do BNG -res-
ponsábel de Agricultura, Pesca e Asuntos
Sociais nas respectivas comisións no
Congreso- advertiu que aínda fica moito
traballo por diante: “Por iso precisamos
máis forza, necesitamos aumentar as
nosas enerxías porque queremos un
Estado que nos permita desenvolver os
nosos sectores produtivos, un Estado
máis social, inequivocamente laico, que
non sexa un obstáculo para o traballo de
transformación do país que está a desen-
volver o nacionalismo galego na Xunta.
Perseguimos un Estado que acepte un diálogo
bilateral, en pé de igualdade con Galiza”.

Sobrada ilusión
Davila fixo referencia ao contexto da
campaña electoral, “unha campaña que

Olaia Fernández Davila, número un ao Congreso por Pontevedra

“Estamos por un Estado máis social e laico”
enfrontamos con sobrada ilusión, aínda
que somos conscientes das ansias dos
partidos estatais porque todo fique nun
puro bipartidismo. Sabemos que farán
todo o indecíbel por anularnos, por mi-
nimizar a única opción política que de-
fende os intereses de Galiza, que defende
os seus dereitos como nación que é”.
Fernández Davila animou á cidadanía
galega a “outorgarnos maior capacidade
para converter en realidade as nosas

propostas para a mellora do país e incidir
no que nos afecta”. Destacou que a repre-
sentación nacionalista en Madrid cumpriu
primeiro coa función de “ser a voz de Galiza
no Congreso, de onde estivera ausente
desde a Guerra Civil”; en segundo lugar,
durante a lexislatura que remata, conseguiu
“condicionar as políticas do Estado no
referente a Galiza”. Agora, destacou, “é o
momento de dar un paso máis e de Galiza
ser decisiva”.

Olaia Fernández Davila afirma que é o momento de Galiza ser decisiva

Francisco Jorquera afirma que o BNG garante que non haxa involución
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“Somos a mellor medicina para frear o PP”
Autónomas, que é onde residen as
competencias na materia.
Tal e como relatou Quintana ante a
militancia nacionalista, moitos galegos
e galegas “pensan que hai un obxectivo
que cumprir: parar as ideas do PP”,

Existe unha ecuación inamovíbel:
“Canto máis BNG en Madrid, máis
posibilidades de benestar haberá para
os galegos e galegas”. Ésta é a única
fórmula válida para tirar beneficios
para Galiza nas vindeiras elecións

xerais e así o explicou o portavoz
nacional na súa intervención na
Convención Eleitoral.No seu discurso,
Quintana estendeuse na súa crítica ás
posicións “catastrofistas” do PP pe-
rante o novo ciclo económico que se
abre e á actitude dos socialistas “de
dicir que non pasa nada”. Fronte a
isto, o Bloque xa comeza a tomar me-
didas, “porque sabemos que, en esta
situación, quen primeiro paga o pato
é Galiza”.

“Ministerio de Vivenda, Ministerio
de Propaganda”

Por iso, o BNG está a impulsar unha
nova política enerxética e o novo Plan
Sectorial de Vivenda Protexida que
porá no mercado 6 millóns de metros
cadrados de solo residencial. Neste
sentido, o portavoz nacional pediu que
se elimine o Ministerio de Vivenda,
que cualificou de “Ministerio da propa-
ganda”, e instou a que os fondos dos
plans cuatrienais de vivenda sexan
xestionados polas Comunidades

Anxo Quintana di que Madrid só pode negociar co BNG “porque só nós temos independencia de criterio”

entre as que mencionou “a campaña
que está facendo Mariano Rajoy de
apoio á bandeira e o seu intento de
utilizar a Galiza con fins espúreos”. O
portavoz nacional asegurou que “para
isto, para frear as ideas de Rajoy e do
PP, a única medicina é Galiza e o BNG”.

“Rajoy insulta a nosa intelixencia”

Neste sentido, o líder do Bloque men-
cionou o empeño do número un do
PP en “insultar a nosa intelixencia”
cando asegurou que a xente ten
problemas en Galiza para falar en
castelán. “Inventou un problema onde
non o había, en lugar de resolver os
que de verdade existen”.

Quixo lembrar Quintana os motivos
polos que o presidente do goberno
negociu co BNG “e non o fixo cos de-
putados galegos do PP e o PSOE”, xa
que, “só se negocia con quen ten inde-
pendencia de criterio para decidir e
non está disposto a recibir ordes”.
Zapatero xa ten claro que, “co BNG,

se se coloca a Galiza enriba da mesa,
todo, senón, nada”, concluiu. O labor
“decisivo” do BNG en Madrid, en defi-
nitiva, e tal e como o transmitiu o porta-
voz nacional, ten que servir para que
se inicien “novos tempos políticos nos

Os catro cabezas de lista e o portavoz nacional, momentos antes de comezar o acto

que Galiza conte ao mesmo nivel que
Euskadi e Cataluña e non volvamos ficar
atrás no proceso de elaboración de un
Novo Estatuto”.

Quintana saúda arrodeado dos e das candidatas ao Congreso
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O BNG aposta no seu programa electo-
ral para as Xerais 08 pola evolución do
Estado español cara a un Estado plu-
rinacional. Ese é o cerne da oferta
programática do BNG. Desde a sinatura
da Declaración de Barcelona en 1998,
o nacionalismo galego traballa con
outras organizacións nacionalistas para
lograr o recoñecemento político-
xurídico do carácter plurinacional, plu-
ricultural e plurilingüe do Estado. A
ofensiva do PP para deslexitimar os
procesos de avanzo do autogoberno e
por impor una visión restritiva da Cons-
titución atopou coa  incapacidade do
PSOE por formular e defender unha
visión de Estado alternativa a esta
focaxe excluínte.

Ante este escenario, e no seu programa
electoral para as eleccións xerais 08,
o BNG aposta por un modelo de Estado
plurinacional que sexa froito dunha
Segunda Transición. Así, o BNG propo-
rá diferentes medidas e reformas na
arquitectura xurídica e política do Esta-
do. En concreto, unha reforma do Sena-
do, do Tribunal Constitucional e do
sistema de pensións, así como a partici-
pación galega nos organismos da
Unión Europea. Demándase tamén
unha circunscrición propia, galega, nas
eleccións ao Parlamento europeo.

O obxectivo fundamental do BNG nesta
liña será o impulso da aprobación polo
Parlamento galego dun estatuto de
Nación para Galiza e a defensa de que
nas Cortes Xerais non se produza un
recorte do texto aprobado no noso
país.

Aumentar de xeito efectivo o auto-
goberno galego
O actual modelo autonómico permite
a cesión ás comunidades autónomas
de numerosas competencias do Estado.
Neste sentido, o programa electoral do
BNG debulla estas propostas e obxec-
tivos:

Portos e aeroportos: O BNG reclamará
a xestión por parte do goberno galego
dos portos de interese xeral: Vigo,
Marín-Pontevedra, Vilagarcía, A Coruña
e Ferrol-San Cibrao. Así mesmo, tamén
asumirá as competencias sobre os tres
aeroportos cos que conta o noso país.
Nun primeiro momento, a Xunta asumi-
ría todas as competencias sobre os
aeroportos de Alvedro e Peinador e

Por un modelo de Estado plurinacional
O programa eleitoral do BNG contempla unha Segunda Transición para o recoñecimento das nacións

buscaríase un modelo de xestión mixto
para Lavacolla.

Seguranza viaria e tránsito: Galiza
precisa autorresponsabilizarse da
xestión do tránsito e seguranza viaria,
de xeito que poida facer fronte con
maior eficacia a elementos diferenciais
da realidade galega que están detrás
da alta sinistralidade viaria de Galiza.
Nomeadamente, a maior densidade
viaria, a dispersión da poboación,
unhas condicións climáticas que non
se corresponden coas doutras zonas
do Estado ou a inexistencia dun servizo
de transporte público axeitado.

Seguranza marítima: A pesar das
melloras, limitadas pero reais no sis-
tema de seguranza marítima e conse-

guidas grazas á presión de move-
mentos sociais como a Plataforma
Nunca Máis e do propio
BNG, os índices de sinistralidade no
mar seguen a ser inadmisíbeis. O BNG
reclamará a transferencia á Xunta da
seguranza, os servizos de salvamento
marítimo e a loita contra a contami-
nación mariña nas costas galegas;
tamén pedirá que o goberno galego
asuma as competencias do dominio
público marítimo e marítimo terrestre,
competencias exclusivas nas 12 millas
e atribucións en navegación marítima.

O Consello Nacional do BNG aprobou o programa sen votos en contra

Financiamento autonómico e política
fiscal
O incremento do autogoberno galego
debe ir necesariamente parello ao avance
da consecución da responsabilidade
fiscal plena do noso país, xestionando e
dispondo da máxima capacidade nor-
mativa sobre todos os tributos, unha vez
territorializados, sen prexuízo da exis-
tencia dunha política redistributiva a nivel
de Estado.
Por iso, o BNG impulsará unha reforma
total da facenda pública. Mentres non se
acade este novo sistema de financia-
mento, traballará para que o modelo de
financiamento garanta, cando menos, a
suficiencia financeira da facenda galega
a partir dos tributos propios e da recada-
ción territorializada de determinados im-
postos estatais. Isto concretaríase me-

diante a cesión do 90% do IRPF e do IVE,
e do 100% para os impostos especiais.
As propostas en materia de política fiscal
de PP e PSOE veñen defendendo a
redución do IRPF. O BNG é contrario a
esa política, posto que os impostos
directos e progresivos son os máis
xustos. Nesa liña, proponse unha reforma
que garanta a progresividade da tarifa
con tipos máis elevados para as persoas
contribuíntes de maior capacidade
económica e que equipare a tributación
entre rendas do traballo e do capital.
Tamén defenderá a creación de impostos
ambientais.
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O programa do BNG pensa en Galiza
e tamén nos avanzos sociais e de-
mocráticos. O programa do BNG non
só aborda as necesidades do país,
senón tamén contempla unha ambi-
ciosa axenda de política estatal e
mesmo internacional.

A evolución do financiamento público
en materia de protección social no
Estado español indica que aínda
existe unha distancia considerábel a
respecto da media europea. O BNG
advoga por alcanzar niveis de investi-
mento social comparábeis, cando
menos, á media da UE. Así, apostará
por unha suba das pensións contri-
butivas e non contributivas. Ademais,
promoverá a reforma dos réximes
da seguridade sociais para mellorar
as prestacións e dereitos das traba-
lladoras do fogar, mariscadoras a pé
e dos traballadores do agro por conta
allea.
O BNG asume a necesidade de con-
verter os servizos sociais, xestio-
nados polas comunidades autóno-
mas, no cuarto piar do Estado do
Benestar, en consoancia coas políti-
cas do goberno galego. Nesta liña,
demandará que o goberno central
destine o 10% dos fondos destinados
a atender ás persoas dependentes,
dadas as necesidades especiais do
noso país. O BNG defende  un modelo
de sanidade pública e universal, polo
que se deberá garantir tanto o finan-
ciamento como a provisión dos servi-
zos sanitarios, para reforzar o seu
carácter publico, así como as com-
petencias exclusivas de Galiza nesta
materia

Os nacionalistas galegos advogan
por unha política laboral na que a
contratación estábel sexa a norma e
a temporal a excepción. Entre outras
medidas, o programa do BNG de-
mandará a transferencia a Galiza da
inspección de traballo; potenciará os
servizos públicos de busca de empre-
go e defenderá o dereito a solicitar
flexibilidade horaria para os traballa-
dores e traballadoras con persoas
dependentes ou menores de 12 anos
ao cargo. Así mesmo, impulsará a
loita contra a precariedade laboral
mediante un aumento das inspe-
ccións nas actividades máis peri-
gosas. O BNG defenderá o traslado

Un programa que pensa en Galiza e
O nacionalismo galego aborda as necesidades de Galiza e propón también unha ambiciosa axenda para a

da negociación colectiva ás comu-
nidades autónomas, garantindo a
representación dos sindicatos máis
representativos a este nivel. Como
criterio xeral, defenderá o aumento
progresivo do salario mínimo inter-
profesional até situalo no 60% do
salario medio neto.

En defensa dunhas infraestruturas
dignas para Galiza

A presión do BNG no Congreso e o
seu papel decisivo acadou un impor-
tante obxectivo: que o Estado español
investise un 8 por cento do total
dedicado a infraestruturas no noso
país -unha porcentaxe que só o BNG

pode garantir que se manteña- o que
se viu especialmente reflectido nas
comunicacións por ferrocarril. Entre
as actuacións máis importantes que
figuran no programa nacionalista está
a conclusión da conexión coa Meseta
a través do tramo Ourense-Lubián en
2012, ou da conexión Vigo-Porto en
2013. Así mesmo, negociarase co
goberno a transferencia dalgunhas
liñas interiores de ferrocarril a un ente
público ferroviario galego.

 No referente ás estradas, o BNG reclamará
a execución das autovías interiores: Lugo-
Santiago; desdobramento do itinerario
Lugo-Sarria-Monforte e Lalín-Monforte-
Valdeorras. Tamén defenderá a execución
da conexión de Pontevedra coa A-52 e a
finalización da Autovía do Cantábrico.

Defender no Estado os nosos sectores
produtivos

Nos dous últimos anos, Galiza está a medrar
economicamente. Os nosos  sectores
produtivos demostraron que só necesitaban
do apoio preciso desde o goberno galego
para converter as súas potencialidades en
feitos. No tocante aos fluxos financeiros
que proceden do Estado e da UE, o BNG

fará o posíbel por conseguir que sexan
investidos segundo as nosas necesidades.
A defensa do sector da construción naval
civil seguirá a ser un dos eixos da política
do BNG en Madrid. En concreto, a volta
do estaleiro de Fene á construción naval
civil será un punto chave. Tamén se
defenderán os intereses do sector lácteo,
posibilitando que se volva aos criterios de
reparto de cota láctea do Plano do ano
2005. Así mesmo, o sector das enerxías
renovábeis recibirá un especial apoio co

O BNG defenderá a consolidación do sector naval
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obxectivo de que Galiza deseñe unha
política enerxética propia garantindo que
se acade o obxectivo de 6500 MW de
potencia autorizada no ano 2012 no ám-
bito terrestre, e que o noso país teña as
competencias efectivas para conceder
autorizacións administrativas das insta-
lacións.

Eutanasia, interrupción do embarazo e
laicismo

O BNG defende unha alternativa política
avanzada socialmente, que sexa vangarda
na extensión de dereitos á cidadanía.
Nesa liña, defenderá o dereito das mu-
lleres á interrupción voluntaria do emba-
razo, impulsando unha lei de prazos para
regular o dereito ao aborto. Tamén advo-
gará por despenalizar a eutanasia activa
para casos diagnosticados como enfer-
midade terminal e irreversíbel, garantindo
a súa asistencia no sistema público de
saúde.
Os deputados e deputadas nacionalistas
defenderán a laicidade do Estado, que
sitúa as crenzas relixiosas na esfera da
conciencia íntima das persoas. Con este
obxectivo promoverase a revisión dos
acordos do Estado español coa Santa
Sé, que seguen a recoñecer á Igrexa e á
doutrina católicas un papel incompatíbel
co carácter aconfesional recoñecido na
propia Constitución española.

Vivenda

No último lustro asistimos a unha esca-
lada de prezos na vivenda que fixeron
ina-sumíbel para moitas persoas o acceso
a unha vivenda digna, unha situación
que afecta en especial a mozos e mozas.
Esta escalada foi causada -entre outros
motivos- por unha política baseada na
desregulación e na dependencia do libre
mercado. O BNG está a xestionar as
políticas de vivenda do goberno galego
con resultados moi positivos que están
comezando a poñer remedio a esta situa-
ción. En defensa das nosas competencias
exclusivas o BNG demanda a supresión
do Ministerio da Vivenda.

Unha política cultural e lingüística
para unha realidade plurinacional
O BNG defenderá o dereito dos cidadáns
a seren atendidos en galego ante as
administracións que dependen do Estado,
con todas as súas consecuencias (for-

mación dos funcionarios, presenza do
noso idioma nos impresos oficiais,
webs...). Así mesmo, esixirase que
RTVE aumente as horas de emisión en
galego e inclúa versións en galego de
películas e emisións infantís na súa
emisión dixital.
Tendo en conta a realidade pluricultural
do Estado e o reparto competencial
vixente, o BNG considera acaído
propoñer a supresión do Ministerio de
Cultura. Coñecer e promover a nosa
cultura no Estado debe ser un com-
promiso do Goberno central, polo que

se debe promover unha ampla oferta
cultural galega fóra de Galiza, en
especial nos institutos Cervantes, sen
prexuízo da promoción exterior que
desenvolva a Xunta de Galiza. No
referente á educación, débese impulsar
a oferta de ensino de lingua, literatura
e historia de Galiza como materias op-
tativas do bacharelato noutras comu-
nidades autónomas.

Política internacional
O BNG caracterízase pola defensa da

democracia e da igualdade nas  rela-
cións internacionais, da eliminación
da pobreza e da promoción dun desen-
volvemento solidario e máis equitativo,
da paz e da seguridade mundial e do
dereito de autodeterminación dos
pobos. Por iso, o nacionalismo galego
defende sen ambigüidades unha posi-
ción contraria á guerra e á ocupación
do Iraque e esixiu a efectiva retirada
das tropas españolas deste país. Na
mesma liña, seguirá a demandar que
se produza tamén a retirada dos sol-
dados despregados en Afganistán e

Haití. Así mesmo, o BNG exixirá que
o goberno español, debido á súa
responsabilidade histórica, actúe nas
instancias internacionais para impulsar
o dereito de autodeterminación do
pobo sahariano.

O programa electoral do BNG pode
consultalo en:
www.bng-galiza.org

nos avanzos sociais e democráticos
política estatal e internacional
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O Parlamento do Estado aprobou 120 iniciativas do BNG
A oitava lexislatura, a máis proveitosa para Galiza

A oitava lexislatura do Parlamento do
Estado foi especialmente pródiga en
resultados para o BNG.  O período
2004-2008 reportou numerosos éxitos
para os nacionalistas galegos que
lograron tirar adiante un total de 120
iniciativas parlamentares, entre
proposicións non de lei, proposicións
de lei, mocións e propostas de reso-
lución en sesións plenarias e en
Comisións. Á marxe do cómputo
numérico fican as numerosas emendas
parcias do BNG incorporadas a varios
proxectos de lei, e por suposto, as
emendas aceitadas nos tres últimos
exercicios dos Orzamentos do Estado
(2006, 2007 e 2008) que supuxeron
importantes incrementos nas partidas
estatais destinadas a Galiza: 34 millóns,
66 millóns e 104 millóns máis, respecti-
vamente.

Balanzo de traballo en cifras

O balanzo en cifras oferécenos unha
idea ben aproximada da capacidade de
traballo de dous deputados e un
senador nunhas Cortes do Estado
compostas por 350 deputados e 259
senadores. 120 iniciativas aprobadas
en total. Rexistráronse 1.481 preguntas
parlamentares por escrito, 169 solici-
tudes de comparecencias,  60 pregun-
tas orais en Pleno ao Goberno, 225
proposicións non de lei, 16 proposi-
cións de lei, 22 mocións, 42 interpe-
lacións e 14 propostas de resolución.

Os ámbitos de actuación dos naciona-
listas galegos cubriron todo o espectro
de necesidades imaxinábel: industrial,
socio-laboral, económico, violencia de
xénero, cultural, lingüístico, emigración,
pesqueiro, agro, infraestruturas ferro-
viarias, viarias, aeroportuarias, medio-
ambientais, e mesmo deportivas.

As prioridades de actuación

No industrial, Rodríguez concentrouse
especialmente no sector naval, na
necesidade de contar cun Plano
Industrial de viabilidade para os nosos
esteleiros de Navantia e na volta de
Navantia-Fene á construción naval civil.
Tamén impulsou que o Plan do Carbón
2006-2012 non deixase fóra ás comar-
cas mineiras galegas. Reivindicouse a
mellora da eficiencia do salvamento
marítimo.

No socio-laboral tivo un papel desta-
cado o labor en pro dos dereitos dos
afectados por asbestose, a mellora das

condicións laborais do servizo
doméstico, a procura de solucións
para a xubilación anticipada dos bom-
beiros ou a aprobación dunha pro-
posición para as mulleres do agro
percibiren a axuda mensual de 100
euros por fillo menor de tres anos.

Canto á emigración, salienta a propo-
sición e a moción de Davila aprobadas
en Pleno para se introduciren melloras
no sistema de voto dos residentes
ausentes, sobre todo no que atinxe á
depuración e revisión do CERA, e a
demanda de iniciar unha reforma da
LOREG.

O sector pesqueiro estivo atendido
pola deputada Davila, quen defendeu
os intereses pesqueiros galegos nos
repartos das cotas de pesca, na
negociación do Acordo de Pesca con
Marrocos, nos acordos Nafo en 2003.
A prohibición das artes de enmalle en
augas comunitarias da UE, ou a
defensa dos barcos galegos apreixa-
dos por Noruega foron algúns dos
seus ámbitos de actuación. O agro
tamén estivo amparado en iniciativas
como a que demandaba garantías para
estabilizar os prezos do leite a pagar
aos produtores, ou a relativa ao Plano
do sector lácteo 2006.

Arduo traballo ferroviario

As infraestruturas ferroviarias, en
concreto o AVE galego, foron obxecto
dun arduo traballo por parte de Francisco
Rodríguez que alén de se preocupar
polos prazos e orzamentos dos distintos
tramos do AVE, non esqueceu a
necesidade de mellorar os trens de longo
percorrido, así como os actuais deno-
minados rexionais. Tamén logrou a
unanimidade para os servizos ferroviarios
seren accesíbeis ás persoas discapa-
citadas.

A mellora da seguridade vial en nume-
rosos tramos das estradas galegas
estatais estivo presente en moitas
proposicións do BNG aprobadas: a A-
52, a A-52 e A-55 por Mos, AP-53 por
Silleda, o traxecto Vigo-Porriño, a N-555
por  Redondela, a N-642 por Cangas, a
N-634 por Mondoñedo ou a revisión da
peaxe da A-9, entre outras moitas.
O ámbito cultural e lingüístico ten no seu
haber dous importantes éxitos do BNG:
retirar do Diccionario da Real Academia
as acepcións de “gallego” como parvo
e a recente aprobación da proposición
para que o Goberno presente, conxun-
tamente con Portugal, a candidatura das
Tradicións Orais galego-portuguesas á
Patrimonio Inmaterial da UNESCO.
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Defensa do autogoberno fronte á invasión competencial
O BNG empregouse a fondo para conter as arelas recentralizadoras do Goberno español

O Goberno socialista mantivo un claro
divorcio entre teoría e praxe. Por un
lado, cansámonos de escoitar as
palabras tolerancia, respecto e
democracia pero por outra banda, coa
realidade das leis na man, a cousa foi
moi distinta. Os textos legais que
chegaban á Cámara Baixa adoecían
dun importante défice de respecto polas
competencias autonómicas. Unha
invasión competencial que nuns casos
foi posíbel corrixir ou rebaixar pero
noutros mantivo o espíritu invasor.
Desde logo, foi labor do BNG asumir
a defensa do autogoberno fronte á
invasión competencial.

Abonda con nomear a Lei de Medio
Rural que o BNG finalmente non apoiou
e onde o Goberno non fixo outra cousa
que dar vía á súa entrada en materias
atribuídas ás Comunidades Autónomas.

Lei de Dependencia

Punto e aparte merece a Lei de
Dependencia que foi obxecto dun
longo debate para obrigar ao Executivo
a introducir modificacións debido a
que claramente invadía competencias

autonómicas. O ámbito da vivenda tamén
sofreu os embates acaparadores do
Goberno central que se meteu en
responsabilidades autonómicas como
as axudas ao aluguer ou coa creación
da tan discutida Axencia Pública de
Aluguer; sen esquecermos o comentado
Plano de Enerxías Renovábeis que
supuxo o pisotón do Goberno central á
necesidade de Galiza regular todo o
relativo á instalación de parques eólicos
marítimos.

Tampouco se salvaron textos legais de
menor calado como a Lei do Libro, na
que o BNG conseguiu incorporar
melloras que corrixiron aspeitos
competenciais, aínda que non se salvou
da crítica nacionalista porque todo o
referente ás bibliotecas, o libro e a
promoción da leitura debería estar nas
mans das Comunidades Autónomas.

No que respeita ao Senado, o único
senador do BNG, Francisco Jorquera,
realizou unha intensa actividade na
defensa dos intereses de Galiza. Nun
periodo de pouco máis de dous anos
-tomou posesión da acta de senador
o 10 de outubro de 2005, relevando a
Anxo Quintana- Francisco Jorquera
presentou 66 iniciativas por escrito e
realizou 20 perguntas orais en Pleno
aos ministros e ao presidente do
Goberno.
O senador nacionalista defendeu con
firmeza e argumentos sólidos cuestións
de interese xeral para os galegos e
galegas: a necesidade de reformar a
lexislación electoral para asegurar a
transparencia e  as garant ías
democráticas do voto emigrante; a
mellora das infraestruturas ferroviarias
en Galiza; a necesidade de rebaixar a
peaxe da AP-53 ou a defensa do sector
lácteo galego.

Tres mocións aprobadas

Mostra desta intensa actividade foron
as tres mocións do BNG aprobadas no
Pleno da Cámara Alta pola totalidade
dos grupos políticos. Así, o día 10 de
maio de 2006 o Pleno do Senado
aprobou unha moción de Francisco
Jorquera na que se instaba ao Goberno

Intenso traballo do senador Jorquera

Central a dotar a Navantia-Fene dunha
carteira estábel de pedidos e a que
realizase as xestións necesarias
perante a Unión Europea para que se
levantasen as  l imi tac ións á
construcción naval civil que manteñen
a factoría de Fene totalmente inactiva.

O 21 de novembro de 2006, o  Pleno
do Senado tamén aprobou por
unanimidade unha iniciativa do BNG
para que o Goberno Central transfira
ás Comunidades Autónomas o Fondo

Tecnolóxico Europeu.
Por último, e tamén por unanimidade
dos grupos do Senado, foi aprobada o
11 de setembro de 2007 outra iniciativa
do BNG pola que se insta ao Goberno
Central a respeitar as competencias de
Galiza en materia de enerxía eólica, a que
o Ministerio de Industria teña en conta
as aspiracións do noso país e a que as
instalacións de parques eólicos
marítimos nas nosas costas estean
supeditadas a un informe preceptivo da
Xunta de Galiza.

Francisco Jorquera intervén nun pleno do Senado.

      O BNG manobrou
para que o executivo
mudase a lei de
dependencia nun
sentido respectuoso
coas competencias
galegas
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“Demostramos que podemos
Olaia e Rodríguez fan balanzo e conversan sobre como o BNG fixo visíbel Galiza no Estado e acabou  por

Esta é a transcrición dunha longa
conversa entre Francisco Rodríguez
(deputado en Cortes no período 1996-
2008) e Olaia Fernández Davila, con-
gresista do BNG nesta última lexis-
latura. Reflexionan sobre o papel do
país no Estado, a súa achega persoal
e os reptos do futuro.

A evolución desde 1996

Francisco:
En 1996 a significación da nosa che-
gada era moi potente. O nacionalismo
volvía ás Cortes Xerais logo dunha
longuísima paréntese de 70 anos, coa
ditadura e 20 anos de democracia polo
medio. Chegamos ademais a un
páramo porque durante eses 20 anos
de democracia o Parlamento do Estado
sinxelamente no existía na política
galega, tal era a inexistencia de Galiza
nos debates que se producían nas
Cortes Xerais.

Naquel momento, o que nos premía
era a responsabilidade de representar
a Galiza con garantías de certa inci-
dencia práctica. Estaba por ver se íamos
ou non ser capaces de logralo entre o
control mediático de Madrid, que nos
deixou claro que non íamos pintar nada
para eles, e os medios galegos. Polo
tanto, a conclusión clara e evidente foi:
aquí hai que traballar moito. Despois,
dado que no 96 gobernaba o PP co
apoio do PNV e de CiU, as únicas vías
factíbeis de ter éxito era que PNV e CiU
estivesen dispostos a deixar sen
maioría ao PP e traballamos nesa orien-
tación.

Olaia:
Eu aterro nun momento (2004) no que
está aberto o camiño por parte dos
compañeiros que estiveron nas
lexislaturas anteriores, nun momento
no que a lexislatura é máis respectuosa
coa pluralidade. O labor previo serviu
para que o país conseguise presenza
nos debates. Logo felizmente conse-
guimos desprazar ao PP do Goberno
da Xunta de Galiza, o que tamén criou
un novo clima político. Daí que a lexis-
latura resultase máis cómoda para unha
persoa que chega por primeira vez, e
satisfactoria porque moitas das nosas
iniciativas foron ou ben aprobadas ou
recollidas en proxectos de Lei que foron
aprobados nas Cortes.

Luces e sombras da lexislatura

Francisco:
No capítulo positivo, salientaría o
abano de liberdade e de respecto polo
pluralismo político, polo menos no
plano teórico. E polo tanto, a maior
capacidade de o traballo do BNG ter
unha utilidade de condicionar a política
do Goberno. Resaltaría esas dúas
cousas.

Olaia:
Demostramos que ao sermos deci-
sivos e decisivas podemos conseguir
cousas para o país. E aí están os feitos,
quer os incrementos orzamentarios
quer a desblocaxe da transferencia de
competencias. É o que máis pulo se
lle deu nos medios de comunicación,
tamén porque poden ser os fitos de
máis relevancia. Pero creo que hai que
partir mesmo do discurso de inves-
tidura, onde ti lle manifestache a Zapa-
tero que ese voto ía estar condicionado
ao papel que o Goberno tivese con
Galiza. Foi consecuencia das condi-
cións que no discurso de investidura
o BNG lle expuxo a Zapatero.

Conquistas prácticas

Francisco:
Non houbo proxecto de lei importante
do Goberno no que non tentásemos
incidir dunha maneira positiva: ou ben
naqueles proxectos relativos a dereitos
civís ou laborais, para melloralos sen-
sibelmente, ou ben cando tiña que ver
con temas que afectaban á economía,
para que cando menos resultasen o
menos prexudiciais posíbeis para Galiza.
Hai leis educativas nas que introdu-
cimos factores de rectificación, desti-
nados sobre todo ao respeito das com-
petencias autonómicas en materia de
educación, por exemplo, ou en defensa
de colectivos que non eran contem-
plados, como por exemplo no relativo
á universidade, en sectores como os
profesores do INEF.
Despois está a Lei da Función Pública,
onde todo o que se contempla relativo
a dereitos da cidadanía tamén está
moi presente grazas a nós. E está no
abano que se refire a agricultura, polí-
tica pesqueira e do benestar, do que
pode falar mellor Olaia.

Olaia:
Ben, hai unha impronta do BNG moi

importante nas políticas de igualdade, leis
de violencia de xénero, lei de divorcio ou a
Lei do Estatuto dos Traballadores Autónomos.
O feito de que as mulleres traballadoras
autónomas teñan os mesmos dereitos que
as mulleres que están no réxime xeral da
Seguridade Social en materia de permisos
por maternidade e remuneración: iso está
por iniciativa do BNG. Tamén no que atinxe
aos traballadores autónomos: que nos casos
de quebra, a vivenda habitual non poida ser
embargada, tamén é grazas ao BNG. Ou o
feito de que as mulleres do sector agrario
teñan que ter os mesmos dereitos que as
mulleres que están no Réxime Xeral no
recoñecemento da cotitulariedade das
explotacións, tamén foron iniciativas
presentadas polo BNG. Despois houbo leis
que non respaldamos pero aínda así contaron
coa nosa participación, como é a Lei de
Desenvolvemento Rural Sustentábel. Grazas
ao traballo do BNG esa lei é respectuosa coas
competencias autonómicas.

As eivas do modelo
socioeconómico Francisco:
Hai unha evidencia de tipo xeral que é a evi-
dencia do continuismo no modelo económico
e social do Goberno PSOE a respecto do
pasado. Creo que esa é a grave pexa que ten
a política de Zapatero. O Goberno seguiu
unha política económica neoliberal, baseada
na teoría da estabilidade orzamentaria, na
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precarización laboral, en salarios que non
están á altura dunha sociedade minima-
mente equilibrada. Incrementáronse de
forma alarmante os beneficios das grandes
empresas e a política fiscal foi moi regresiva.
Tamén salientaría a ineficacia e inoperancia
das políticas reindustrializadoras, que no
caso galego é grave porque afecta a lugares
que estaban moi deteriorados e que o
seguen a estar. Aquí continuamos coas
mesmas receitas que co PP ou que o PSOE
de Felipe González.

Olaia:
Eu salientaría outra ausencia: non se tocou
a Lei do Aborto. Estamos perante o proble-
ma da persecución ás clínicas abortistas
entre outras cousas porque a Seguridade
Social, aínda que ten a obriga de facelo,
non os está a practicar. Esta lexislatura foi
unha oportunidade perdida para facer unha
lei de prazos do aborto.

O BNG, decisivo

Francisco:
Cómpre ter en conta que nós non fixemos
parte dun pacto de goberno co PSOE.
Mantivemos a nosa disposición indepen-
dente, autónoma e foron as circunstancias
as que provocaron que o Goberno tivese
máis necesidade de nós; mais, insisto, non

conseguir cousas para o país”
facíamos parte do núcleo estábel inicial
entre PSOE, Esquerda Unida e ERC,
que eran os socios que eles
consideraban axeitados e naturais. A
incidencia e a necesidade do BNG é
unha vez que entra en crise ese pacto
PSOE, ERC e IU. A partir dese mo-
mento é cando os nosos votos son
máis necesarios. E teñen sido decisi-
vos nos momentos en que o PP, en-
sarillado na estratexia dos partidos
cataláns, decide o ataque frontal ao
Ministerio de Fomento como forma
de danar e deteriorar a figura de Zapa-
tero. Iso foi nos últimos 7 meses de
lexislatura. E na medida en que os
nosos votos eran cruciais para salvar
esa situación foi cando o BNG tivo unha
capacidade de influencia máis incisiva.
De feito, nos Orzamentos do Estado
para o ano 2008, a cantidade e o dese-
ño interno deles estaban condicio-
nados polo BNG porque nos necesi-
taban. Se se superaron os 2.000 mi-
llóns de euros de investimento do
Estado en Galiza non é por unha casua-
lidade, senón que nós puxémoslla
como condición xa dende Setembro.
Alén desta necesidade imperiosa
última, os votos do BNG foron cruciais
no debate político en moitos temas
transcendentais. No debate político

sobre a negociación con ETA, foi crucial
no debate sobre dereitos e liber-dades,
en especial na Lei de Matrimonios
homosexuais, foino tamén na Lei de
Dependencia. É dicir, alén da aritmética,
o BNG foi moi importante no debate po-
lítico do ponto de vista cualitativo.

E o futuro

Francisco:
Voume adicar á vida política nunha dupla
faciana. En primeiro termo, estará a
atividade política orgánica, que creo que
é moi importante, e que no caso do BNG
centrarase en mellorar sensibelmente o
que pode ser unha formación política de
fondo, cun corpus nacionalista, pero
concreto, e que atinxa a aspectos con
incidencia práctica. Despois traballarei
no aspecto cultural e na investigación
histórica e literaria. Profesionalmente,
retornarei á docencia até que chegue á
xubilación aos 65 anos.

Olaia:
Traballarei para o BNG dende o Congreso
e desde os organismos comarcais. Se a
cousa é saber se vou traballar máis ou
menos aí xa se complicaría porque máis
do que traballamos na última lexislatura
no Congreso vai ser ben dificil.

Francisco e Olaia,
durante un momento da súa conversa

ser decisivo
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A oitava lexislatura tivo unha tempe-
ratura alta canto ao debate político xeral
se refire. Houbo acalorados debates
sobre a tregua e a non tregua de ETA,
sobre as reformas estatutarias, sobre
a Lei da Memoria Histórica, sobre os
matrimonios entre persoas homose-
xuais, sobre a reforma educativa e a
asignatura de relixión. O BNG non estivo
á marxe de ningún destes temas nos
que tivo voz e voto no Congreso dos
Deputados.

O proceso de paz
O 20 de maio de 2005, o BNG asinaba
con todos os grupos agás o PP a
resolución do Congreso para que, “de

A política de Estado do BNG

existiren as condicións adecuadas para
un final dialogado da violencia” se
puidesen abrir procesos de diálogo.
Case un ano máis tarde, ETA procla-
maba unha tregua, abríase un proceso
de diálogo que en xuño de 2007
fracasaba. En varias ocasións, tanto no
Pleno como en entrevistas bis a bis,
Francisco Rodríguez expresou ao Presi-
dente do Goberno o respaldo do BNG
ao proceso de paz emprendido e
finalmente malogrado.

A lei de matrimonios homosexuais.
O 2005 tamén foi testemuña dun aceso
debate sobre a lei de matrimonios
homosexuais aprobada nas Cortes do
Estado. Avanzo lexislativo en materia
social que estivo precedido mesmo por

Enroque recentralizador
Os debates estatutarios ocuparon boa
parte da discusión política da lexis-
latura. O denominado Plan Ibarretxe
abriu o melón das reformas estatuta-
rias das que Galiza quedou fóra pola
nula capacidade de consenso do PP.
O 1 de febreiro de 2005, a Cámara
Baixa acollía o debate e a votación da
toma en consideración desta proposta
estatutaria apoiada polo BNG. Mais
non se cumpriu coa normalidade de-
mocrática e os grandes partidos esta-
tais atrancaron a continuación parla-
mentar desta proposta. A seguinte
reforma estatutaria que mereceu ríos
de tinta foi a procedente do Parlament
Catalán. Igualmente respaldada polo
BNG que celebrou a súa definición de

Catalunya como nación. Mais, e aínda
que o texto inicial resultou significativa-
mente rebaixado na súa tramitación no
Congreso, recibiu o voto a favor dos
nacionalistas galegos por conter “avan-
zos importantes” a pesar de moitas
discrepancias.

En liñas xerais, é preciso remarcar que
o BNG nunca obstaculizou no Congreso
a admisión a trámite das propostas de
Estatutos plantexadas, mais ao final do
proceso Congreso-Senado non respaldou
algunhas delas como a valenciá ou a de
Castela-León por discriminar o galego
no Bierzo.

Memoria Histórica insuficiente
A tan traída e levada Lei da Memoria His-
tórica tampouco foi allea a polémicas e
acalorados debates, a paróns na súa
tramitación, a iniciais avanzos e poste-
riores retrocesos, a ser todo e finalmente
ser bastante menos do esperado. O BNG
non ocultou a súa decepción porque

manifestacións anti encabezadas pola
xerarquía eclesiástica e a dereita espa-
ñola. Unha reforma do Código Civil
que contou co irrenunciábel apoio do
BNG porque “posibilita a igualdade, a
liberdade e a convivencia” e progresa
cara ao Estado laico.

Unha LOE decepcionante
A Lei Orgánica da Educación foi unha
oportunidade perdida e que o BNG
non respaldou por continuar coa
homologación do ensino público e o
privado e por manter a relixión como
asignatura académica. Perdeuse o tren
para avanzar no laicismo e na mellora
do sistema público de educación.

Olaia Fernández Davila, durante un debate parlamentar

O nacionalismo defendeu Galiza nas Cortes, mais tamén deixou a súa pegada no debate político xeral

      O BNG tivo que lidar
cuns partidos estatais
que representan a
versión heavy e light do
mesmo libreto
centralista

agardaba por un verdadeiro recoñe-
cemento dos represaliados pola ditadura
franquista. O pior é que non anula os
xuízos sumarísimos e os procesos ás
vítimas do franquismo. É a expresión do
“medo escénico do PSOE á dereita espa-
ñola e aos sectores sociais que aproban
aquel réxime”.

Porén, o BNG considerou axeitado votar
a favor a norma en Outubro de 2007
porque “supón o fin do silenzo a pesar
das súas limitacións”. Ademáis, o feito
de ser obxecto dunha longa tramitación,
fixo posíbel a introdución de melloras
substanciais en relación a como saíu do
Consello de Ministros, sen esquecer que
unha posición contraria á lei significaba
aliñarse cos sectores máis rancios e da
dereita, protagonistas activos dunha
agresiva campaña en contra dunha lei
destas características.
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O coordenador executivo do BNG e
cabeza de lista pola provincia da
Coruña, Francisco Jorquera, e o
secretario de Imaxe e Propaganda,
Mario López Rico, apresentaron en
rolda de imprensa o lema co que o
BNG concorre ás eleccións xerais do
vindeiro 9 de Marzo: “Contigo Galiza
decide”.

Participación, Galiza
e capacidade de decisión

Mario López Rico salienta que “o le-
ma recolle clara e sucintamente a
nosa proposta política: contigo, como
sinónimo de participación, Galiza
como o obxecto do noso traballo, e
decide como o que propomos”. “E
seguindo a nosa   identidade gráfica
-engade-, cunhas cores inspiradas
na bandeira nacional de Galiza: azul
celeste, branco e vermello”.
Canto aos aspectos cuantitativos, o
secretario de Imaxe e Propaganda
informa de que o BNG colocará 400
valados por todo o país; 40 unidades
móbeis rotuladas co lema e con
megafonía; 20.000 bandeirolas e
500.000 trípticos que se repartirán
en man. Ademais, anunciou que se
efectuará un mailing a todo o elei-
torado galego.

Unha campaña para ir a por todas
400 valados, 40 unidades móbeis, 20.000 bandeirolas e medio millón de trípticos

No que atinxe ao orzamento, Mario
López Rico asegura que “será unha
campaña intensa e eficaz e que se
adaptará ao precepto legal de non
superar o millón de euros de custo”.
Pola súa parte o coordenador de
campaña de BNG, Alberte Ansede,
subliña  que “estas son as eleccións
xerais nas que hai máis interese e
participación por parte da militancia
do BNG”.

Como mostra do importante esforzo
organizativo que está a realizar o
BNG para os comicios do 9 de Mar-
zo, Ansede salienta que “se cele-
brarán perto de 2.000 actos eleitorais
e que máis de 600 persoas partici-
parán nas distintas comisións eleito-
rais na programación e execución
dos actos, entre a comisión eleitoral
nacional, as comarcais, as locais e
as das cidades”.

Alberte Ansede fai un chamamento á
participación dos/as militantes do BNG
na campaña eleitoral. “A nosa militancia
-asegura- é a que engade o plus de
diferenza a favor do BNG, porque se
implica na campaña achegándolle
directamente aos veciños, amigos,
compañeiros de traballo a nosa
mensaxe programática”.

“Unha campaña
didáctica e en positivo”

Pola súa parte, o coordinador executivo
do BNG, Francisco Jorquera, subliña
que “o BNG vai apostar por unha
campaña en positivo, con propostas
construtivas e didácticas, en perma-
nente diálogo coa sociedade”.

Jorquera contrapón as propostas en
positivo do BNG “ao nervosismo do
PP e do PSOE que lles fai apostar pola
demagoxia como estratexia eleitoral e
pola recentralización”.

Ante esta situación, mostra a súa con-
fianza en que “cada vez máis galegos
e galegas son conscientes de nece-
sidade dun BNG forte para que Galiza
conte na política estatal”

      Entre precampaña
e campaña, o BNG
organizará arredor de
2.000 actos políticos
en todo o país

 Francisco Jorquera e Mario López Rico, nun momento da apresentación do lema de campaña
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“A liberdade que reclamamos
  pedímola para unha nación”

No 58 cabodano de Castelao, Jorquera sitúa o BNG como motor do autogoberno fronte ao bipartidismo

Reproducimos a seguir a intervención
de Francisco Jorquera durante o acto
celebrado en Rianxo con motivo do 58
cabodano de Castelao.

“A todos e todas, moitas grazas. En
primeiro lugar, quero salientar a impor-
tancia dun acto como o que hoxe esta-
mos a celebrar. Porque para un país
como Galiza é fundamental a aportación
que fixeron persoas como Afonso
Daniel Rodríguez Castelao. E para unha
forza política como o Bloque Naciona-
lista Galego é fundamental ter sempre
presente de onde vimos para termos
sempre claro cara a onde queremos ir.
O BNG, os nacionalistas galegos de
hoxe, somos fillos e fillas dos Mártires
de Carral, somos fillos e fillas de Rosalía
de Castro, somos fillos e fillas das
Irmandades da Fala. Somos fillos e fi-
llas de todos cantos loitaron polo reco-
ñecemento de Galiza como nación, e
polo tanto dos dereitos que como tal
lle corresponden.
Pero, sobre todo, somos fillos e fillas
do Partido Galeguista e do pensamento
político de Afonso Daniel Rodríguez
Castelao. Sen a praxe de Daniel Cas-
telao, sen o pensamento reflectido no
Sempre en Galiza, seguramento non
estaríamos aquí, non estaría o Bloque
Nacionalista Galego a xogar o papel
tan importante que xoga hoxe na polí-
tica galega.

Tempos fecundos

Os tempos de Castelao foron tempos
heroicos, foron tempos de martirio,
como o asasinato de Alexandre Bóveda
nos fai ter presente, pero tamén foron
tempos fecundos para Galiza. Durante
os tempos de Castelao, o nacionalismo
galego foi quen de construír a primeira
forza política galega moderna con
vocación de masas: o Partido Gale-
guista. Durante os tempos de Castelao,
o nacionalismo galego foi quen de
elaborar a teoría política para interpretar
acaidamente a realidade galega e guiar
a súa acción política, expresada no
Sempre en Galiza. Durante os tempos
de Castelao o compromiso do nacio-
nalismo galego coas clases populares
foi claro e inequívoco.

O BNG é o Partido Galeguista do pre-
sente momento histórico. E isto non

é unha frase feita, compañeiros e
compañeiras. É a constatación dunha
realidade. Durante a Segunda Repú-
blica o Partido Galeguista foi o motor
da loita polo autogoberno de Galiza,
combatendo moitas veces contra o
que Castelao definía como “a incom-
prensión dos republicanos hispanos”.
Sen o Partido Galeguista, Galiza non
tería plebiscitado o Estatuto de Auto-
nomía do ano 36 e Galiza carecería

hoxe do mesmo recoñecemento
constitucional co que contan Euskadi
e Catalunya. Sen o Partido Galeguista,
Galiza non tería na Segunda República
unha voz propia que falase en defensa
dos intereses dos galegos e galegas,
unha voz que conseguiu non poucas
conquistas importantes para modificar
as políticas do Estado lesivas cos
intereses de Galiza. Esa foi a razón
pola cal os fascistas españois, despois
do golpe do 36, se ensañaron desa
maneira co Partido Galeguista. Caste-
lao tivo iso perfectamente claro e por
iso adicou a súa magna obra, o
Sempre en Galiza, a Alexandre Bóveda.
Por iso, corrrespóndenos a nós coller
o facho de Afonso Daniel Rodríguez
Castelao, o facho da súa obra e do
seu pensamento e, sobre todo,  ter
sempre presente o seu exemplo.
Como nos tempos da Segunda Re-

pública, os nacionalistas galegos conti-
nuamos a ser o motor da loita por desen-
volver o noso autogoberno. Hoxe facé-
molo fronte á hostilidade dos que aínda
non se desprenderon do legado do fran-
quismo e fixeron fracasar o Novo Estatuto
e á incomprensación dos “republicanos
hispanos” de agora que poñen pexas ao
desenvolvemento pleno do noso marco
competencial.
Como o Partido Galeguista na Segunda

República, é hoxe en día o BNG a forza
política que asegura que Galiza teña unha
voz propia nas Cortes Xerais. É a forza
política que asegura que Galiza teña
capacidade de determinar a política do
Estado para que Galiza teña o peso polí-
tico que como nación nos corresponde.

Por iso, 58 anos despois do pasamento
de Castelao quero rematar esta breve
intervención cunhas fermosas palabras
de Castelao. Cando un escéptico lle
perguntou “qué pensades facer coa
liberdade que reclamades?”, Castelao
aclarou: “A liberdade que nós reclama-
mos pedímola para unha nación, e os
anceios dun pobo son infindos no tempo”.
Para que os anceios do pobo galego se
cumpran pídovos a todos que berredes:
Viva Castelao!
Viva Galiza Ceibe!”

Jorquera, Quintana e Adelina Ces, concelleira do BNG en Rianzo, realizan a ofrenda floral a Castelao
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Mozas e mozos: o 9-M non podemos ficar na casa
por Iria Aboi
Dende que o BNG acadou represen-
tación parlamentar nas Cortes Xerais,
traballou para que Galiza estivese
representada e tivese voz propia para
defender os nosos intereses no Estado
Español e ao mesmo tempo impulsou
iniciativas para mellorar as condicións
de vida da sociedade en xeral, pero moi
especialmente da mocidade en dife-
rentes ámbitos. Moitos e moitas pensa-
rán que o que se vai decidir despois
das eleccións non lles afecta na súa vi-
da cotiá. Pero para a mocidade isto non
é así, xa que son moitas as cuestións
que nos inflúen directamente e que
precisan dunha presenza máis determi-
nante do nacionalismo.
Foi o BNG o impulsor de debates e
iniciativas para a despenalización do
aborto ou para avanzar na correspon-
sabilidade. Tamén foi o BNG moi crítico
co mantemento da materia de relixión
nos currículos escolares ou co papel
do ensino privado e os concertos edu-
cativos no ensino obrigatorio e non
obrigatorio.

Nos últimos anos moitas foron as
mobil izacións impulsadas pola
mocidade estudantil para reclamar a
transferencia á Xunta de Galiza da
competencia de bolsas e axudas ao
estudo, para que se primasen criterios
económicos sobre académicos que
tivesen en conta a realidade socioeco-
nómica galega e que permitisen o cobro
das axudas ao comezo do curso. Nin-
guén máis que o nacionalismo defendeu
esta reivindicación histórica do
estudantado galego e grazas á presión
do BNG nas Cortes Xerais xa se come-
zou a negociar o traspaso desta compe-
tencia e da expedición dos títulos acadé-
micos non universitarios. Do mesmo
xeito que o BNG ficou só defendendo

Iria Aboi, secretaria xeral de Galiza Nova

melloras para o campus de Esteiro,
a transferencia dos fondos de
formación profesional continua ou
melloras nos contratos de aprendizaxe
e formación para mozos e mozas que
a día de hoxe seguen sen ter prestación
por desemprego. Así mesmo outro
dos eixos importantes que o naciona-
lismo defendeu foi a mellora nas
infraestructuras sobre todo a nivel
ferroviario, que nos afecta moi direc-
tamente ás mozas e mozos: a ausen-
cia de cercanías, o prezo e tempo de
viaxe ou mesmo a adecuación das
frecuencias de trens co horario das e
dos estudantes e traballadores.
Hai catro anos víñamos dun periodo
electoral marcado por dous acontece-
mentos políticos moi importantes,
primeiramente o afundimento do
Prestige onde a mocidade galega tivo
unha actitude exemplar participando
na limpeza das costas e mobilizándose
pola nosa dignidade, e despois a
guerra no Iraque na que saímos á rúa

contra o imperialismo norteamericano e
na defensa da paz. Despois destes anos
é o BNG quen continúa a impulsar
iniciativas para a recuperación do noso
litoral, para a transferencia de Salvamento
Marítimo ou para mellorar os nosos
espazos naturais e a conciencia dos
galegos e galegas sobre os problemas
ambientais ou quen aposta claramente
por un cambio de modelo nas relacións
internacionais baseado no respecto entre
todos os pobos do mundo.
Obviamente fica moito por facer pero o
traballo do BNG destes anos é o mellor
aval para que as mozas e mozos galegos
nos deamos conta de que non podemos
quedar na casa o próximo 9 de Marzo.

A mocidade aposta polo futuro se apoia
ao BNG nas próximas eleccións estatais
e iso significa confiar en quen mellor
defendeu e defende os nosos intereses
como galegas e galegos para que Galiza
avance.

      O BNG impulsou
moitas iniciativas
para mellorar as
condicións de vida da
mocidade galega en
ámbitos como o
ensino, o transporte
ou os dereitos sociais
e civís
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A Contracapa

“Por onde anda Urri? Chama a Urri.” Estas dúas frases
son habituais para todos e todas os que teñen participado
nunha campaña electoral do BNG. Este avilesino, que
leva xa 10 anos vivindo en Lugo, é un dos responsábeis
da produción dos mitins da organización nacionalista.
A empresa para a que traballa tamén produce numerosos
festivais de música ao longo do país.

Canto tempo levas traballando na produción de actos
do BNG?
Xa estiven no Festigal2003, pero no que é produción de
mitins levo desde as autonómicas do 2005.

Qué é máis fácil, organizar un festival ou un mitin?
Un mitin é o directo por excelencia. Non pode haber
retrasos, e tampouco poden cometerse erros. Nun
concerto, se hai problemas de son, podes parar 10
minutos porque ao público vaille dar igual, pero aquí
non só traballas para o público senón tamén para os
medios de comunicación. O que máis nos preocupa
antes de comezar é que poida marchar a luz ou
estropearse o equipo de son.

Como é o traballo á hora de montar un dos mitins
centrais da campaña?
O primeiro é ir ver a localización, o que facemos entre
un mes e un par de semanas antes do acto. Logo, o día
do mitin, chégase pola mañá, faise unha planchada para
o escenario, móntase a pantalla, colócase a moqueta, ás
veces un pano de fondo negro, as luces e o equipo de
son. Logo fanse unhas probas, para ver se todo vai ben.
Logo cada sitio ten a súa particularidade. Curiosamente,
o que nos ten dado máis problemas son as dificultades
para meter o material no edificio.

Que ocorre cando hai que montar un mitin nunha vila
de, digamos 3.000 habitantes, na que non hai un
edificio pensado para organizar actos públicos?
Aí é onde máis improvisas. Por exemplo tes que falar
cos donos dun restaurante para quitar cadros ou figuras
que estorban, mover mesas, vidreiras, xogas un pouco
máis á aventura. Nos mitins centrais está todo máis
milimetrado, por dicilo dalgún xeito. Tamén tes moito
máis trato coa xente, cos militantes do BNG, cos
responsábeis comarcais, e en xeral cos veciños e veciñas.

Votas en Galiza nestas eleccións?
Pois até agora seguía censado en Asturias, pero voume
empadroar en Lugo para estas eleccións. De todas as formas
o meu pai era da Fonsagrada, así que sempre tiven moitos
vencellos con Galiza.

“Un mitin é o directo por excelencia”
Urri, membro do equipo de produción dos eventos do BNG
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Urri, perante un atril nos momentos previos ao comezo dun mitin

16 Febreiro
Acto Nacional “Traballo e Economía”
Vigo. Auditorio Centro Social Caixanova. Arredor das 11.30
horas (horario provisorio ao feche desta edición).

21 Febreiro
24.00 horas. Abertura campaña electoral.

1 Marzo
Acto Nacional pola Igualdade e os Dereitos das Mulleres
12.00 horas. Hotel Araguaney.

A axenda completa de campaña pódela consultar en
www.bng-galiza.org


