
O tempo é este e Galiza non pode
agardar máis. 2006 ten de ser o ano do
Novo Estatuto, pero non dun Novo
Estatuto calquera, senón dun Estatuto
de nación. A historia non vai esperar
por nós e o nacionalismo sábeo ben.
Por iso segue a ser o motor do proceso
que, desde o debate na sociedade e
desde o Goberno do país, dotará a Galiza
de máis poder político e do rango que
como nación lle corresponde.

O BNG comezou o ano como é tradición
no nacionalismo galego: honrando a
memoria de Daniel Afonso Rodríguez
Castelao, na súa vila natal. O portavoz
nacional, Anxo Quintana, realizou unha
Nova Declaración de Rianxo, un
discurso político de grande alento no
que tracexou a folla de rota que debe
seguir o país no camiño do
afortalamento do seu autogoberno
nacional.
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CHAVES PARA COMPRENDER

A segunda entrega de Chaves para
Comprender, a primeira dedicáramola ao
financiamento autonómico, aborda as razóns
en virtude das cais Galiza precisa un Novo
Estatuto de Nación. Debemos reflexionar desde
nós proprios sobre o que necesitamos como
sociedade para liberarmos todas as nosas
potencialidades, para ocuparmos o lugar que
como nación nos corresponde no Estado
español.

É moita a propaganda contaminada de
irracionalismo coa que os órgaos de
comunicación dominantes nos abafan en contra
da idea de Galiza como nación e das
consecuencias práctica que dela deben
derivarse. É hora, pois, de que nos armemos
de argumentos e de razóns para defender os
nosos dereitos. Os nosos dereitos a
simplesmente existir como o que somos, un
pobo diferenciado e que aspira a ter futuro.

Anxo Quintana abriu o ano tracexando a
folla de rota cara o Novo Estatuto

O BNG é a garantía de que o debate
sobre o Novo Estatuto será plenamente
democrático, isto é, terá como principal
protagonista o proprio pobo galego. A
ponencia que se constitúa no
Parlamento Galego deberá ser unha
fiestra aberta á sociedade. O Novo
Estatuto é unha prioridade nacional
porque ningún galego ou galega pode
ser alleo a que Galiza teña capacidade
para rachar co modelo de dependencia
e para coller as rédeas do seu futuro.

Vimos de coñecer estes días que a
nosa economía e a nosa populación
cada vez pesan menos no Estado.
Razón de máis para mudar o modelo
de dependencia por un modelo de
autoresponsabilización nos nosos
proprios asuntos. Razón abondo para
apostar porque Galiza sexa tanto como
a que máis.



2

O vento sopra forte en Galiza. Tanto
como para converter á nosa nación
en líder no sector da produción eólica
e tanto, tamén, como para elevar as
nosas cifras até os 1.800 mw de
produción en 2004 e máis de 2.400
mw en 2005. Isto tendo en conta que
aínda non acadamos o noso tope,
aínda non aproveitamos todas as
posibilidades que esta enerxía oferece
nun país cunha condicións orográficas
e climáticas moi favorábeis. Trátase
dun pastel demasiado apetitoso para
pensar que ninguén tentaría
aproveitarse del sen medir as
consecuencias.

Así as cousas, o nacionalismo atopou,
á súa chegada ao goberno galego e,
en concreto, á Consellaría de
Innovación e Industria, unha máis das
“sorpresas” que deixara agochadas o
PP nos seus últimos meses de xestión.
Neste caso, unha modificación da orde
de autorización de parques eólicos
que ampliaba as posibilidades de
instalación destas infraestruturas para
case todos os concellos que o
solicitasen.

A modificación da orde orixinal
estabeleceu un incremento dos megas
a conceder que, para os servizos
xurídicos do goberno, constitúe un
proceso “absolutamente irregular”
polo que, segundo resaltou o propio
conselleiro, o nacionalista Fernando
Blanco, “isto deixaría aos concellos
afectados sen autorización para
executar eses parques”.

Pero os problemas detectados nesta
decisión do goberno do PP non fican
aí, senón que, tal e como expuxo
Blanco “moitos parques desta
concesión son inviábeis porque esixen

redes de evacuación e transporte de
até 15 quilómetros”, isto é, “pouca
produción para unhas liñas de
transporte amplísimas”, resumíu.

Eliminar os favoritismos

O nacionalismo no goberno está a
abordar unha “racionalización do
aproveitamento eólico” que eliminará
os favoritismos: “Haberá concesións
de novos parques”, preocúpanse de
aclarar desde Industria, “pero ningún
deles estará en zonas
medioambientalmente protexidas ou
importantes e todos cumpriran os
novos baremos e requisitos que se
estabelezan agora”.

Deste xeito vaise dar tamén resposta a
demandas como as da Asociación para
a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega)
que vén reclamando dende hai anos a
protección de espazos naturais
significativos que se ven “ameazados”
polas pretensións de instalar neles
parques eólicos.

A consellaría que dirixe Blanco quer
tamén adecuar a decisión ás
reclamacións dos concellos e, xa que
logo, reuníuse con representantes da
FEGAMP para buscar solucións que
“deriven parte dos beneficios do
conxunto dos parques eólicos aos
concellos”.

Ningún dos novos parques eólicos estará en zonas medioambientalmente protexidas

A “racionalización” do ar

O nacionalismo tenciona ordenar
o mapa da enerxía eólica no noso país

Algunhas cifras

O compromiso estabelecido pola UE e que persegue Galiza é acadar o 12% do dispoñíbel da enerxía interior
bruta mediante renovábeis en 2010. Os parques eólicos galegos produciron en 2004 1.800 mw, mentres que
a cifra superou en 2005 os 2.400 mw. O obxectivo que se marca a nosa nación canto a cifra de produción
eólica de cara ao futuro é de 4.000 mw.

Segundo os dados que figuran na web do Inega, o noso país conta con máis dun centenar de parques eólicos
que daban emprego en 2004 a 2.500 persoas.

O investimento neste sector en Galiza foi de 1.260 millóns de euros, o que supón o 70% do total investido
no período 1997-2004.
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O 7 de Xaneiro, no acto celebrado en
Rianxo co motivo do 56º cabodano de
Castelao, o portavoz nacional do BNG,
Anxo Quintana, fixo fincapé en catro
puntos chave para a elaboración dun
Novo Estatuto de Nación nunha
importante declaración política que
marca o comezo do ano para o
nacionalismo galego. A alocución do
líder do BNG vén ser a actualización
da Declaración de Rianxo de 2005, pola
cal a formación nacionalista se
comprometía a buscar o consenso
reforzado na aprobación do texto.

O primeiro destes puntos chave é a
consideración do Estatuto como un
proxecto nacional e unha prioridade
nacional, frónte ao discurso españolista
que proclama a suposta “inutilidade”
e o “desinterese da xente” nesta
iniciativa. “A todas as forzas políticas
correspóndenos explicarlle á xente o
que lle importa e redactalo entre todos
dende o compromiso de non
levantarnos da mesa de negociación
até que haxa un acordo”, declarou
Quintana.

O segundo punto, consecuencia directa
do primeiro, solicita a constitución no
prazo máis breve posíbel dunha
“Comisión para o Novo Estatuto” no
seo do Parlamento Galego. O BNG
chama ao resto das forzas políticas
con representación en Galiza a
presentar as súas propostas para este
documento. “Acabouse o tempo de
xogar ao cálculo electoral e o regate
curto. Pasou o tempo de xogar a dicir
non a todo”, segundo palabras do
portavoz nacional.

Diálogo, razón e paciencia

O terceiro punto recolle o compromiso
enunciado no seu momento de elaborar

un Estatuto “que sexa de todos”, a
diferenza do vixente, en cuxa
elaboración o nacionalismo non tomou
parte. O BNG comprométese a buscar
un consenso reforzado, é dicir, a
conseguir que o documento sexa
aprobado co voto favorábel de todas
as forzas políticas, mediante as armas
do diálogo, a razón e a paciencia.

E o cuarto e último punto implica que
o Estatuto galego deberá ser ratificado
nunha consulta popular que lle dea
unha lexitimidade maior ao texto. “Nós
asumimos o obxectivo de acadar unha
participación masiva nesa consulta
popular e un respaldo igualmente
masivo a ese Novo Estatuto como

Anxo Quintana, durante os actos celebrados
en Rianxo para honrar a memoria de Castelao

As chaves da Declaración de Rianxo 06

“O galeguismo non é unha franquicia”

símbolo da ratificación dos cidadáns
galegos da certeza de que é a garantía
de convivencia dunha Galiza máis libre
e máis próspera”, segundo recolle o texto
da Declaración de Rianxo 2006. A
maiores, o BNG proponlles ao resto das
forzas políticas un compromiso común
para conseguir este respaldo masivo.

En definitiva: “Converter o Estatuto no
grande proxecto nacional e preservalo
da confrontación partidista, traballar nun
texto de todos feito en Galiza e para
Galiza, comprometerse a aprobalo cun
consenso reforzado e asegurar a súa
ratificación en referéndum histórico. Este
é o compromiso dos nacionalistas”, nas
verbas de Anxo Quintana.

A declaración política do portavoz nacional con motivo do 56 cabodano de Castelao marca o comezo do curso político

A oferenda floral a Castelao, á que asistiron simpatizantes nacionalistas de Rianxo e membros da Executiva Nacional, servíu para
marcar o comezo do ano político do BNG. O discurso do portavoz nacional (que podedes ver en www.bng-galiza.org) incidíu nos
intentos de “apropiación indebida” do pensamento político do líder do Partido Galeguista.

“Nin o galeguismo nin o nacionalismo son unha franquicia nin unha marca coa que se negocia nos mercados. Son un sentimento
de compromiso co país, de fe na súa xente, de confianza no futuro e de rebeldía contra a ditadura do uniformismo e a monotonía
intelectual e vital”, dixo Quintana.

Asemade, Anxo Quintana advogou por un Estado plurinacional constituído en rede para superar o modelo centralista. “A competencia
e a lexitimidade do novo Estado pasan polo recoñecemento da plurinacionalidade, que leve aparellado o incremento do autogoberno
das nacións que o integran e a mellora do benestar dos cidadáns”, defendeu.
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En destaque
A Vicepresidencia do Goberno galego lanza
a campaña “Galeguiza a Túa Vida”

A Vicepresidencia da Xunta de Galiza presentou, en colaboración
coa Mesa pola Normalización Lingüística, unha campaña de
promoción do uso do galego entre os rapaces. Baixo o lema
“Galeguiza a túa vida” e coa estética do filme “Matrix” para
chegar mellor á xuventude, trátase da primeira actuación
conxunta da Mesa co Goberno galego. Na presentación da
campaña participaron o director xeral de Xuventude, Rubén
Cela; o responsábel da Mesa, Carlos Callón; e o vicepresidente
da Xunta, Anxo Quintana.

Medio Rural convoca axudas para a
incorporación de mozos e mozas á actividade
agraria

A Consellaría do Medio Rural que dirixe o nacionalista Alfredo
Suárez Canal convoca as axudas para a mellora e modernización
dos sistemas produtivos e  tamén habilita medidas para a
incorporación de mozos e mozas como titulares das explotacións
do sector agrario para o 2006. Destinaranse 20 millóns de euros
e 8 millóns de euros, respectivamente.

As modificacións introducidas, respecto á convocatoria de 2005,
son o especial énfase no rexuvenecemento do capital humano á
frónte das explotacións e faise eco dunha situación non recollida,
até agora, como son as parellas de feito co fin de que poidan
acceder ás subvencións os cotitulares das explotacións. A orde
tamén contempla o apoio á incorporación subvencionada do
cónxuxe á explotación.

O BNG non se vai pregar ante os violentos

O portavoz nacional do BNG, Anxo Quintana, realizou o luns 16 de Xaneiro unha
visita ao vocal do Bloque en Morgadáns (Gondomar-Pontevedra), Domingos Solla,
para expresarlle a súa solidariedade e apoio ante as continuas ameazas que vén
sufrindo pola súa denuncia da especulación urbanística no concello. A presión dos
violentos contra este concelleiro nacionalista culminou co ataque á súa propia casa,
que se saldou co incendio de dous vehículos da súa propiedade nun atentado que
puxo en grave risco a vida da súa familia. Anxo Quintana lembroulle á “minoría” que
“pretende destruír o territorio cunha especulación salvaxe” que “sempre terá en
fronte ao BNG” e que os seus actos de violencia “non van cambiar a nosa política
en defensa de Galiza e do noso territorio”

Galiza contará cun plano proprio de continxencias
mariñas ao aprobar o Parlamento por unanimidade
unha iniciativa de Bieito Lobeira

Unha iniciativa da autoría de Bieito Lobeira que mereceu a aprobación
unánime do Parlamento Galego vaille permitir a Galiza contar cun plano
proprio de continxencias mariñas. O plano activarase de xeito automático
perante calquer caso de contamiñación mariña ou sinistro que afecte a
vida no mar.

Bono comparece a petición do BNG para explicar
a presenza dunha fragata española no Iraque

O ministro de Defensa, José Bono, compareceu no Congreso, a petición
de Francisco Rodríguez, para explicar as razóns polas cais unha fraga
española, a “Álvaro de Bazán”, se atopa nestes momentos no Iraque en
misión obviamente militar e non en funcións de ONG. O BNG continuará
a fiscalizar que o Goberno se ateña ao seu compromiso de non participación
na ocupación militar do Iraque.

28 de Xaneiro
10.30 horas. Hotel Congreso.
Consello Nacional do BNG.

4 Febreiro.
Seminario sobre o Novo Estatuto de Nación.
Santiago de Compostela.

11 Febreiro.
Encontro de cargos do BNG: obxectivos da
acción de goberno no actual periodo.

15 Febreiro.
Presentación da Asociación Tribuna Galeuscat
e constitución do Intergrupo de Galeuscat.
Madrid.

Alfredo Suárez Canal


