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Galiza enfrenta hoxe retos dunha
enorme envergadura: desde non
ficar atrás no debate do modelo
de Estado actualmente en curso
até ver plasmadas as súas xustas
demandas de bon trato nos
orzamentos do Goberno central
pasando pola resolución en
sentido positivo da crise do
naval. Son retos de grande
calado, mais tamén retos que
están ao alcance dunha sociedade
madura, vital e que sabe o que
quer. Unha sociedade que xa sabe
do esforzo do BNG por atender
con propostas construtivas a eses
desafíos. Unha sociedade que
infelizmente non ten un goberno
á súa altura, un goberno que a
acompañe e que sexa non un
lastre para o seu desenvolvimento
se non un elemento que axude a
liberar todas as súas potenciali-
dades.
Galiza vive unha realidade
escindida. Por un lado, a súa
xente emprendedora e
dinámica, criadora de riqueza.
Por outro, o seu goberno
esgotado e sen impulso, dedi-
cado a parasitar a administración
e a empregar os recursos públicos
para financiar a súa crise terminal.
Un Goberno dirixido por un
presidente que só pensa en si
mesmo. Fraga só pensa en Fraga
e en manterse no poder a toda

costa. Non pensa nen en dirixir o
goberno nen en dialogar coa súa
sociedade.

O BNG si ten propostas
construtivas e si as quer
contrastar coa xente. Por iso eu
como candidato propuxen un
debate na TVG, un test de
credibilidade para os líderes
políticos de Galiza. No test
suspendeu Fraga, e tamén
suspendeu Touriño. Non souberon
estar á altura da nosa sociedade.
Fuxir do debate –ao tempo que se
louba este se se celebra nos
Estados Unidos- é tanto como
recoñecer que nen uns nen outros
están seguros á hora de
defenderen os seus argumentos.
Eu anunciei que iría ao debate sen
nengún tipo de condición previa.
Fíxeno porque sei dos retos que
enfrenta o noso país. E porque
modestamente creo saber que
quer a nosa xente.

Só un presidente
nacionalista na Xunta

pode garantir que o
cambio sexa unha

verdadeira alternativa

A Executiva Informa. Separata

Anxo Quintana



Comarcas

 A pílula
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O Condado:
pola reivindicación de
infraestruturas básicas
O BNG está a demandar o compromiso de
todas as forzas políticas d’O Condado para
defender unha proposta común de
infraestruturas para esta comarca. O deseño
debe ser planificado atendendo ás previsións
de crecemento da bisbarra, á ordenación das
súas actividades económicas e á inserción na
futura área metropolitana.
E mentres o BNG actúa con este espírito
construtivo, o PSOE, pola súa banda e
contrariamente ao que facía cando estaba na
oposición, non está a defender no Parlamento
do Estado infraestruturas básicas para a
comarca, tais como un trazado alternativo de
autovía de acceso sul a Galiza, a mellora e
completude da rede de enlaces da A-52 e os
accesos ao futuro Porto Seco.
Os nacionalistas apresentaremos mocións
neste sentido en todos os concellos da comarca
e transladaremos o debate tanto ao Parlamento
Galego como ás Cortes do Estado no debate
dos orzamentos de 2005

Ferrolterra:
a prioridade, o saneamento
das rías
Os orzamentos do estado e galegos
esquecen, máis unha vez, as partidas
necesarias para abordar con carácter
prioritario o saneamento das rías. O novo
retraso que hai poucos dias vén de confirmar
o Goberno central na execución do
saneamento en Ferrol ( e van...? ), a parálise
do proxecto de execución da marxe sul da
ría ( Fene, Mugardos e Ares ) que xa debería
ter comezado en 2002 e do que non hai nen
proxecto nen financiamento e a inexistencia
dun proxecto para a zona do Ortegal
evidencian un desleixo e irresponsabilidade
alarmantes.
A demanda do saneamento e limpeza das
rías vai ser, pois, un dos eixos de traballo
do BNG de Ferrolterra - tanto no plano
institucional como social - para os vindeiros
meses; sempre coa vista posta na
explotación racional que encerran, sexa no
sector marisqueiro, no patrimonio natural
ou no lecer.

O grupo municipal de Vigo
estrea páxina web
O grupo municipal do BNG de Vigo vén de
estrear unha páxina web (www.bng-
vigo.org), no que é unha aposta decidida
polas novas tecnoloxías como canle de
comunicación. Nela amósase o traballo que
desenvolve o grupo municipal no día a día
do Concello de Vigo e tamén dase a coñecer
cal é o Vigo polo que nós traballamos. A
web, que conta cunha versión accesíbel
para as persoas invidentes, pretende servir
ademais de permanente canle de
comunicación coa veciñanza.
Na páxina inclúese un xornal dixital, ao que
os internautas se poderán subscribir, e
varias seccións interactivas como BNG
Escoita ou o Buzón de Suxestións nas que
os usuarios poderán deixar as súas opinións
ou comentarios sobre o traballo do grupo
municipal e as cuestións que lles preocupan.

A camarilla de Baltar utilizou o nome de Ourense en van
Como decepcionantes e continuistas valoraron os parlamentarios do BNG os orzamentos
que a Xunta destina á provincia de Ourense para o ano 2005. O agravio comparativo
que sofre a nosa provincia –Ourense recibirá 56 millóns de euros fronte aos 132 de
Lugo ou aos 146 de Pontevedra- vese reflectido nas cifras que se barallan en cada
departamento. Así, en infraestruturas de estradas correspóndenos o 4 por cento do
destinado a toda Galiza; en vivenda un  6,5 por cento do total e en urbanismo terémonos
que conformar con tan só o 7 por cento do orzamentado.
Con todo isto fica claro que o proxecto político do PP está esgotado e non ten futuro.
Vistas as partidas orzamentarias que a Xunta asigna  a Ourense parece que para os
populares non existe o problema do avellentamento da poboación, do desemprego,
da dificuldade de  acceso á vivenda, do abandono do campo, da falla de tecido industrial
ou  da nefasta rede de comunicacións que sofre o noso país.
Asemade, ponse de manifesto que na crise que o PP viviu na nosa provincia, Baltar
utilizou o nome de Ourense en van. Todo se reduciu a unha artimaña para manter as
prebendas e o status de poder de Baltar e a súa camarilla.

Peaxe na autoestrada O Morrazo-Vigo:
o PSOE flirtea co argumentario do PP
O intercambio de papeis entre PP e PSOE comeza a ser todo un clásico da política
galega. A supresión da peaxe de Rande véno demostrar palmariamente. Na oposición,
o PSOE apoiaba as demandas do BNG contra o daquela Goberno Aznar. En troca,
agora reúnese coa Plataforma Anti-Peaxe e comeza a dar largas e a flirtear co
argumentario economicista e antisocial –val dicer aquí: antigalego- que outrora
manexara con tanta arrogancia o PP.

Retirar a portaxe é unha demanda cidadá, mais é tamén un imperativo para promover
o desenvolvimento económico e para liberar aínda máis as potencialidades da área
urbana máis dinámica do país.

O estudo da liberación da peaxe nun prazo de seis meses foi, polo demais, demandado
en Xuño polo Congreso dos Deputados ao ser aprobada unha iniciativa do BNG ao
respeito.

Mentres o Eixo Atlántico ferroviario continúa sen cumprir os prazos previstos, o
Goberno español –este como o anterior- segue a antepor os intereses dunha empresa
privado aos do benestar da maioría social galega e ás necesidades de crecimento e
prosperidade da nosa economía.

A coalición da propaganda PP-PSOE–a mesma que impediu por todos os medios a
celebración do debate na TVG proposto por Anxo Quintana- é tamén a coalición da
segunda reconversión naval para Galiza. Nunca como no caso do sector naval se viu
máis claro até que ponto PP e PSOE teñen o mesmo deseño para a inserción do noso
país no Estado. Se o PP preparaba con todo sixilo unha redución da capacidade
produtiva dos nosos esteleiros públicos, que obviamente incluía o feche de Fene a
todo retorno á construción convencional, o PSOE non demorou demasiado en amosar
que as súas cartas tamén estaban marcadas. Cúmpre unha reacción social e cumpre
unha reacción nas institucións. O futuro de Ferrolterra está en xogo. Máis que iso:
o futuro dun motor económico esencial para Galiza é o que está en cuestión. Galiza
non pode aturar unha nova reconversión naval e o BNG está disposto a liderar a
resposta política a esta nova agresión ao noso país.



Actualidade

Ánxela Bugallo e
Francisco Jorquera no
acto de apresentación
da Campaña “15 anos

de Goberno PP, 15
anos perdidos.”
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O PP desángrase e abdica das dúas
responsabilidades perante o país nun
momento crucial, en plena tramitación
dos orzamentos xerais do Estado e xusto
cando se albisca unha reforma
constitucional e Catalunya e Euskadi
debuxan os peares da súa nova inserción
no Estado. É neste contexto cando o PP
entrega uns orzamentos da Xunta de
Galiza para 2005 que non están pensados
en función das necesidades do país,
senón exclusivamente en función dos
intereses do partido no poder. “Son uns
orzamentos para subvencionar a crise
do PP”, ten dito moi graficamente o noso
portavoz nacional, Anxo Quintana. “É
verdade que tentan criar emprego: tentan
dar traballo á camarilla de Louzán, á
camarilla de Baltar, á camarilla de
Cacharro”, ironiza o líder do BNG.
Os orzamentos son tamén a
demostración de que o PP é quen de
sacrificar mesmo a súa ideoloxía, o
fetiche do déficit cero, cando albisca a
derrota eleitoral no próximo horizonte.
O pior disto son os anos perdidos. Os
anos en que Orza, no canto de resolver
os problemas estruturais da nosa
economía, se limitaba a apresentar
orzamentos restritivos e anémicos,
carentes dos recursos necesarios para
dinamizar o tecido produtivo, garantir o
funcionamento dos servizos públicos e
promover a criazón de emprego.

Orza deixou por esta volta o fetiche do
déficit cero na gabeta, mais non é o dono
destes orzamentos: os donos son os
señores feudais das deputacións do PP.
Os donos e o atranco para a
modernización do noso país.

Asistimos ao crepúsculo do réxime, ao outono chumbizo dun patriarca que é
incapaz de repartir a herdanza. O PP celebrou un Congreso galego de maiorías
esmagadoras na tona e de profundísima división, á beira da cisma, debaixo da
superficie. O PP e o seu líder xa non lle teñen nada que oferecer a Galiza. Son o
pasado. Non se pode agardar deles nengún impulso modernizador, nengunha
iniciativa rexeneradora. Por iso o BNG lanzou a campaña “15 Anos de Goberno
PP, 15 Anos Perdidos”, unha mostra itinerante que recorre todo o país e que
quer patentizar que a era Fraga supuxo tres lustros dilapidados para a nosa nación.
E que quer patentizar que felizmente este país ten unha alternativa, a do nacionalismo
galego, que non só significaría na Xunta un cambio de partido no goberno, senón,
e sobre todo, un cambio de políticas no goberno.

15 anos perdidos e o Congreso
da descomposición

Orzamentos
da Xunta:
pensados para o
partido no poder,
non para o país

O Goberno municipal do BNG en
Pontevedra está empeñado na defensa
da legalidade e na súa aposta por un
desenvolvimento industrial
ambientalmente sustentábel. Polo demais
estes valores son os que maioritariamente
defenden os cidadáns e as cidadás de
Pontevedra, que así ollan con simpatía a
postura do Concello perante os planos
do grupo Ence (en maos de Caixa Galicia)
que co apoio incondicional do PP pretende
consolidar o complexo na actual
ubicación, e iso apesar de que a concesión
para o uso dos terrenos de dominio
público marítimo terrestre que
actualmente ocupa finaliza no 2018.

O BNG, alén da proposta estratéxica por
facer compatíbel o desenvolvimento
industrial co respecto ao meio ambiente,
está a defender desde o Concello a
legalidade vixente, que é precisamente o
que a empresa se quer saltar co apoio do
PP. É obvio que o cumprimento por parte
de Ence da Lei de Costas debe ser tan

Pontevedra: por un desenvolvimento
industrial ambientalmente sustentábel

escrupuloso como o é para calquer outra
empresa ou particular. Iso é o que quer
a imensa maioría dos veciños e veciñas
de Pontevedra e iso é o que está a
defender, con firmeza e flexibilidade,
o Goberno municipal.

Os compañeiros do BNG do grupo
municipal de Pontevedra non caíron na
provocación de quen mesmo chegou a
impedir a celebración dun Pleno do
Concello. Tampouco se deixaron
amedrontar por presións empresariais
e políticas. Defenderon perante os
tribunais os direitos dos cidadáns, frente
a un PP que non dubidou en mesmo
tentar furtar ao concello as súas
competencias urbanísticas sobre os
terrenos nos que se acha a factoría.
O PP terá que explicar por que entre os
intereses dunha empresa privada e os
dos cidadáns e cidadás de Pontevedra
a teren un futuro ambientalmente san
optan polos primeiros.



Por un cámbio de goberno,  por un cámbio de políticas
Galiza precisa urxentemente dun novo Goberno. Canto antes mellor. O proceso de
descomposición do PP é, quizais, o síntoma máis evidente do esgotamento do proxecto
político que Fraga representa. Mais, fóra da situación interna do PP, o realmente preocupante
é o desgoberno, a falta de iniciativa e a carencia de solucións para responder ás demandas
da sociedade galega.

Por iso o BNG está a desenvolver por todo o país unha campaña de balanzo do que os quince
anos de gobernos do PP significaron para Galiza: non só a consolidación dos diferenciais
de renda e de benestar a respeito do Estado e de Europa, mais tamén a perda de poboación,
a emigrazón da xente nova, o desemprego e a precariedade laboral, a privatización progresiva
do sistema educativo e dos servizos sanitarios, a renuncia ao estabelecimento dunha rede
pública de servizos sociais e a falta de ambición para incrementar o noso autogoberno
nacional.

Xa nesa campaña, ao pé do balanzo negativo dos gobernos de Fraga prenúncianse as medidas
que o BNG priorizará desde o goberno galego: a rexeneración democrática, a aposta por
políticas de benestar social e de pleno emprego, a luita a prol da igualdade entre xéneros,
o impulso decidido ao incremento do poder de decisión de Galiza. Unha acción de goberno
resumida nese “respecto por Galiza” que o BNG reclama e pratica, convertido na divisa de
Anxo Quintana, o noso candidato á presidencia da Xunta.

Para isto é preciso botar ao PP do goberno. Desaloxalo democraticamente da Xunta de Galiza.
Mais para garantir que o cambio de goberno signifique realmente un cambio de políticas,
unha viraxe decidida de Galiza cara o autogoberno e cara o ben-estar, é imprescindíbel que
ese goberno estexa presidido por Anxo Quintana. Porque só un presidente nacionalista é
quen de asegurar que o cambio de goberno supoña unha verdadeira alternativa e non só
unha mera alternancia. Porque Galiza precisa dun presidente e dun goberno que se faga
respectar, que actúe en representación do pobo galego, que asuma que está a dirixir unha
nación con intereses proprios e irredutíbeis, orgulloso da súa identidade e consciente das
súas potencialidades. Un presidente respeitoso e dialogante, mais firme na defensa de Galiza
e de cada un dos seus homes e mulleres.

Temos xa unha longa experiencia e non queremos que ao frente do noso goberno estexa
outro delegado do goberno español, sempre disposto a xustificar que as nosas infraestruturas
fiquen relegadas, a defender en nome da solidariedade o sacrificio do noso sector naval ou
a negar a existencia de emigrazón xuvenil denominándoa “mobilidade xeográfica”. Un
presidente que, segundo quen goberne en Madrid, defenda ou abandone Galiza á súa sorte.

Por iso os homes e as mulleres do BNG somos os primeiros en reclamarmos un cambio de
goberno. Mais un cambio de goberno real. Un cambio nacionalista. Debemos, pois, sermos
quen de facerlle ver aos nosos concidadáns e concidadás que só cun presidente nacionalista
Galiza comezará a ser respectada e poderemos camiñar, de forma decidida, cara un maior
autogoberno e un maior ben-estar para todos e todas. Que non basta só con desaloxar o PP
da Xunta: que hai que acertar tamén cos substitutos. E que, afortunadamente para Galiza,
non todos són iguais. Nen muito menos.



8 de Novembro
Reunión do Comité de Dirección
na Sede Nacional.

9 de Novembro
Visita do portavoz nacional á
comarca de Santiago

12 de Novembro.
Visita do portavoz nacional a
Neda, Cedeira e Cariño.
Actos do BNG dentro da
Campaña polo Novo Estatuto, en
Cambados, Poio, Oleiros, O
Carballiño, Fene, Arzúa e Cartelle,
A Estrada.

13 de Novembro
Acto Público do portavoz
nacional en Bertamiráns, dentro
da campaña “Respecto por
Galiza”.
Comeza a novena asemblea
nacional de Galiza Nova, en
Santiago.
Campaña Novo Estatuto: Melide.

14 de Novembro.
Clausura da asemblea nacional
de Galiza Nova, na que falará
Anxo Quintana.

17 de Novembro.
Campaña Novo Estatuto: Porriño.

Campaña:
RESPECTO POR GALIZA
A carpa do BNG segue a rular
polo país.
Localidades e días:
Vigo (11 e 12 de Novembro).
Ferrol (13 e 14 de Novembro).

Máis información:
www.bng-galiza.org

BE-NE-GA AO DíA.
Edita: Secretaría de Comunicación. Consello de Redacción: Santiago Domínguez,
Cecilia Pérez Orxe, Xosé María Torné, Carlos Aymerich e Xosé Mexuto.
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Construíndo a igualdade
para as mulleres desde
o Parlamento Galego
O Bloque Nacionalista Galego celebrará o 25
de Novembro, Día Mundial da Non Violencia
Contra as Mulleres, baixo o lema:
“Rebelándonos contra a violencia construímos
a igualdade”, unha campaña á que se suma
o grupo parlamentar da Cámara galega coa
apresentación dunha serie de iniciativas a
favor da mellora dos programas adoptados
polo goberno da Xunta para a atención, a
prevención e a asistencia ás vítimas de maos
tratos.

A deputada Ana Pontón, que dende a súa
responsabilidade na área de igualdade vén
realizando un traballo constante para a
corrección destas políticas, céntrase agora
no convenio suscrito co Colexio de Psicólogos
de Galicia, en virtude do cal se ofertan recursos
terapéuticos para o apoio ás mulleres que
padeceron violencia doméstica, mais só nos
casos nos que se interpuxese denuncia.
Ampliar a cobertura do convenio a todas as
vítimas, garantir a súa prestación de forma
continuada no tempo e adoptar os contidos
do III Plan de Acción da Xunta aos novos
cambios lexislativos son as reivindicacións
máis imediatas da parlamentar para
complementar a campaña co traballo político
da formación nacionalista.

Ana Pontón demanda que
se estendan os beneficios
dos programas públicos de
asistencia ás vítimas de
maos tratos

Galiza continuará a ter voz no
Parlamento europeu

Grazas ao BNG ter promovido a
coaligación Galeusca, Galiza continuará
a ter voz no Parlamento europeu. Desde
este 18 de Outubro, Ana Miranda,
membro do Consello Nacional, é a nova
portavoz do BNG en Europa.

O BNG poderá apresentar iniciativas
através dos deputados de Galeusca e,
como membro de pleno direito da Alianza
Libre Europea, poderá tamén apresentar
propostas vía o grupo Verdes-ALE.

Ana Miranda apresentou xa, no inicio
desta nova etapa, 15 cuestións
parlamentares. Entre outros asuntos, a
portavoz do BNG interesouse pola
hipótese de construción de buques de
dobre casco por Izar-Fene, as patentes
de software, a emigración de profesionais
e universitarios nos territorios obxectivo
1, o servizo postal no rural, o
incumprimento dos Estados membros
da normativa dos portos refuxio e o
asasinato de meninos palestinianos por
parte do Exército de Israel.

De seren aceitadas as emendas
do BNG, Galiza obtería 1.100
millóns máis de euros

O BNG reclama, através de 146
emendas parciais ao proxecto de lei de
orzamentos, que o Estado invista en
Galiza 1.133 millóns de euros máis dos
que ten previsto. De seren aprobadas
as nosas reclamacións, os
investimentos totais ascenderían a máis
de 2.391 millóns de euros, frónte aos
1.258 que o orzamento actual destina
ao país.

Francisco Rodríguez pon en destaque
que o Goberno só inclúe 600 millóns
de euros para o Plano Galiza "e nós
engadimos os 930 que faltan até o
acordado polo Parlamento galego".

Rodríguez subliña os criterios cos que
se fixou esta cantidade: "Unha visión
nacional de Galiza e a atención ás
necesidades do seu conxunto". Neste
sentido, asegurou que o que se reclama
"non é pedir por pedir, senón demandas
razoadas segundo a poboación, a renda
per cápita en relación coa media do
Estado, o atraso e o maior custo das
infraestruturas nun país que viviu unha
catástrofe".


