
Apenas tres meses de funcionamento do
bipartito serviron para pór en evidencia que
o BNG é xa o motor do cambio galego desde
o Goberno. Foron tres meses moi intensos
e foron tres meses moi frutíferos. Tres meses
para pór en marcha o Contrato Programa e
tres meses para comezar a devolver as
institucións ao seu lexítimo dono, o pobo
galego. Tres meses para dar os primeiros
pasos cara o Novo Estatuto de Nación que
precisamos como país.

A primeira tarefa política do nacionalismo
no Goberno é a de avanzar decididamente
cara a conquista de maior poder político
para Galiza. Maior poder político para resolver
os problemas dos cidadáns que fan parte
da nación. O recente paro dos transportistas
puxo de manifesto até que ponto a sociedade
galega olla cara o seu Goberno para que lle
resolva os seus problemas, mais evidenciou
tamén até que ponto é limitado o marco
competencial do que dispomos. É por isto
que o debate sobre o Novo Estatuto non é
en absoluto un debate nen abstracto nen
formalista nen semántico. É un debate que
ten a ver cos intereses e as necesidades
máis tanxíbeis, co día a día da nosa socie-
dade.
Precisamente para influír nun sentido positivo
no día a día da nosa sociedade, o BNG ten
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CHAVES PARA COMPRENDER
É preciso comprender o mundo para logo ser quen
de o transformar, para, no noso caso desde Galiza,
sermos quen de construír a nación. Esta perspectiva
é a que anima á Secretaría de Formación da
Executiva Nacional a editar, con carácter bimestral,
este caderno intitulado Chaves para Comprender.
Con cada número, tentaremos, da maneira máis
transparente posíbel, achegar chaves para
comprender os asuntos que máis nos afectan como
cidadáns desta nación sen Estado, aqueles temas
cuxa indagación nos permitan avanzar cara a
emancipación nacional e social que arelamos.

E pensamos que nada mellor que o asunto do
financiamento autonómico para inaugurarmos este
caderno, que se entregará nos vosos lares
xuntamente co BE NE GÁ ao Día. Con este primeiro
número, tentamos desvendar a propaganda dos
partidos españois e irmos alén, moi alén, das
aparencias. Non é certo que vivamos da
solidariedade, non é certo que non teñamos
futuro por nós proprios, como afirman os
propagandistas deste Estado. Non é certo que
Galiza viva do Estado; é máis ben ao contrario. Os
fluxos financieros drénanse desde a periferia cara
o centro, non ás avesas. Iso é o que poñen de
manifesto os dados empíricos. Isto é o que a
cidadanía galega ten direito a saber. E xa sabemos
que o direito a saber é a condición necesaria para
chegar algún día a conquistar o direito a decidir
como país.

Anxo Quintana, durante unha comparecencia perante os meios de
comunicación na Vicepresidencia do Goberno

contribuído decisivamente a que os
orzamentos da Xunta de Galiza para 2006
sexan un ponto e aparte na historia do noso
país. Representan unha aposta clara pola
potenciación do noso aparato produtivo e
polas políticas sociais. E fan do nacionalismo
un factor fundamental para a modernización
do país, en áreas tan vitais como as políticas
industriais de alto contido tecnolóxico, o
desenvolvimento rural, as políticas sociais,
as de vivenda e as que teñen a ver coa
cultura da nosa nación.

Son tamén orzamentos transparentes, un
pear básico na rexeneración das institucións
sen a cal non é posíbel a democracia
participativa pola que puxa o nacionalismo
galego.

Comezamos, pois, a termos ferramentas
para a construcción do País Novo a que
nos comprometimos co noso Programa
Electoral. Trátase agora de sermos ambi-
ciosos e de desbotar o conformismo. De
fixarmos prioridades como país e de non
tolerar que se nos queira colocar o rótulo
de actor secundario na política do Estado.
Trátase para traballar, desde a sociedade e
desde o Goberno, para que Galiza como
nación sexa tanto como a que máis.



Pepa Vega, deputada do BNG
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A portavoz de Economía do grupo
parlamentar do BNG, María Xosé Vega
Buxán, asegura que os novos orzamentos
supoñen unha “nova andaina na economía
do país” e avalía como moi positiva a súa
aposta por combater “as eivas” da
economía do noso país, como o
investimento en I+D+i, o gasto social, ou
a criazón de emprego.

A cifra global dos orzamentos elévase até
os 9.911,73 M de euros, o que supón un
incremento do 9,04% que se reparte, entre
outros aspeitos, no fortísimo incremento,a
té un 39 por cento, das partidas destinadas
á investigación, o desenvolvimento e a
innovación.

Á satisfacción pola dilixencia coa que foron
elaborados únese a ledicia por abandonar
“a prórroga sistemática dos orzamentos
anteriores, fórmula pola que optaba o
goberno do PP”, demostrando, alén do
esforzo realizado “que o bipartito funciona
ben”.

Nunha análise máis profunda, Vega Buxán
destaca que, “perante unha situación
económica con problemas como a
importante diverxencia económica entre
Galiza e o Estado, o défice tecnolóxico, e
a escasa capacidade de emprego”, os
dados marcan unha tendencia de loita
“exactamente contra estas eivas”.
De xeito moi especial destaca a deputada
o incremento de máis dun 11% -por riba

da media global de crecemento das cifras
do 9%- dos cartos destinados ao Benestar
Social e xestionados pola vicepresidencia
nacionalista.

O obxectivo da converxencia interna,
horizonte irrenunciábel do BNG, reflíctese
nos orzamentos 2006 que, tal e como di
Vega Buxán, “prioriza aqueles aspeitos que
pensamos que unha política económica
debe primar”.

Eliminación da Lei de Acompañamento

Outra das boas novas que traen as cifras
galegas é, para a parlamentar, “a
desparición da Lei de Acompañamento,
“auténtico monumento á discrecionalidade”
que se soterra coa criazón dun rexisto
público de axudas e subvencións.

Na mesma liña de “transparencia”
enmárcase a aparición dun novo título, o
número V, que por primeira vez adícase a
aclarar que fondos se van destinar aos
concellos. Estes cartos increméntanse e
críase un fondo complementar de seis
millóns de euros para respaldar as
iniciativas locais.

A portavoz de Economía do Parlamento
quer afastarse dos triunfalismos que
caracterizan o modo de actuar de outras
forzas políticas, polo que amosa a súa
consciencia de que “non é o teito último
que nos marcamos” e sinala que os tres

meses en que foron elaborados non son
tempo abondo para analisar con calma todas
as necesidades galegas.

Malia isto, asegura que os orzamentos foron
elaborados cos criterios políticos necesarios
para o país e abandonan por fin os repartos
partidistas, para incidir nas eivas económicas
da nosa nación

O proxecto de Orzamentos do Estado para
o vindeiro ano 2006 comezou a súa
tramitación no Congreso dos Deputados.

E superou xa o seu primeiro atranco ao
non prosperar nengunha das tres emendas
á totalidade apresentadas polo PP, CiU e
EA. Desta volta, o BNG non vetou as contas
do Estado como fixera en anos anteriores
grazas ao acordo acadado co PSOE polo
que Galiza percibirá 1.511 millóns de euros,
32 millóns de euros máis do inicialmente
programado polo Goberno que eran 1.479
millóns.

As infraestruturas galegas, especialmente
os camiños de ferro, concentran o maior
esforzo deste acordo. O Eixo Altántico ve
incrementado o seu orzamento en 11,5
millóns de euros, partía de 139 millóns
e acada finalmente os 150 millóns. O tramo
ferroviario Ferrol-A Coruña deixa de ser
virtual posto que non tiña partida con-
signada e agora terá 1 millón de euros para
iniciar o proxecto. Outro tramo de vital
importancia para as comunicacións galegas
e que non saía ben parado na planificación
primeira do Goberno é o de Lubián-Ourense
ao que se lle destinaba a irrisoria cantidade
de 225.000 euros. Tras a negociación
mantida por Francisco Rodríguez, o
Lubián-Ourense "multiplica por dez o seu
orzamento xa que acada a cifra de 2
millóns de euros".

Ponto de inflexión nas contas galegas

32 millóns de euros máis para Galiza grazas ao BNG

No capítulo de Fomento, o BNG non esqueceu
as estradas. A circunvalación de Pontevedra
terá 500.000 euros, partía de 110.000 euros,
e a A-52 por Pontevedra logra 1 millón de
euros cando só tiña 110.000 euros. Xa en A
Coruña, a autovía As Lonzas-Zapateira tamén
multiplica por catro o seu orzamento ao
conseguir 400.000 euros, tiña 100.000.

Meio ambiente é o segundo no escalafón
posto que incrementa o seu orzamento, tras
o acordo, en 4,5 millóns de euros, partida
destinada sobre todo a actuacións de
recuperación de praias e á rehabilitación dun
edificio de salazón en Muros.

O rural verá acrecentado o seu investimento
en 12 millóns de euros. Uns cartos que terán
como fin a electrificación e o desenvolvimento
do agro. E finalmente, o social fica atendido
porque o BNG asina con todos os grupos
parlamentares un incremento importante de
partidas para educación, discapacidade e
terceira idade.

A todo isto únense as máis de cen emendas
que os nacionalistas galegos apresentan aos
Orzamentos do Estado e que abordan outros
problemas e necesidades de Galiza.

Francisco Rodríguez,
portavoz nacionalista no Congreso

Orzamentos a debate
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O BNG xa conta coa súa propria proposta
de Novo Estatuto.  A Comisión
encarregada a tal efeito vén de rematar
os traballos de elaboración do texto
articulado que a formación nacionalista
apresentará no seo da ponencia que se
vai constituír no Parlamento Galego. O
BNG fixo os seus deberes para dar
satisfacción ao direito que lle asiste á
sociedade galega de saber que quer cada
organización política para o seu país, que
proxecto de nación temos os naciona-
listas.

A proposta do BNG é, por suposto, unha
proposta para o debate e para o diálogo
coas outras forzas política. É un ponto
de partida que non admite nen vetos nen
exclusións de nengún proxecto, de
nengunha idea. É un ponto de partida
ambicioso que non se pon límites e que
parte da premisa de que Galiza, o noso
país, ten que ter tanto poder político
como o que máis.

Galiza é unha nación. Éo por contar cun
territorio definido, unha lingua e unha
cultura proprias e unha estrutura
económica e social característica. Mais
éo, sobretodo, porque os galegos e as
galegas temos consciencia da nosa
identidade e do noso carácter diferen-
ciado.

Galiza é unha nación. Este é un feito
obxectivo, que como dado da realidade
apenas pode ser constatado. Por iso o
que se discute non é se somos ou non
unha nación. O debate real dáse entre os
que queren – queremos – que a nosa
condición nacional sexa preservada,
como condición necesaria para lograr o
benestar, e os que pretenden que
perdamos a nosa identidade nacional –
a nosa lingua, a nosa cultura,  e nos
fundamos na nación española. Eis o
verdadeiro debate, por muito que algúns
o queiran agachar ou confundir.

Así as cousas non se trata de nomina-
lismos. Nen tampouco, por certo, de
melancolía. Porque, como dicía Castelao,
os nacionalistas non discutimos que

Galiza sexa unha nación. O que estamos
dispostos a discutir son os dereitos que
como tal se lle deben, os instrumentos
políticos que o pobo galego precisa para
construir o seu futuro. É dicer, de tirar
as consecuencias práticas que deben
derivar da nosa condición nacional.

Sen complexos

O PP de Galiza segue a negar o evidente.
Segue comandado desde Madrid, sen
autonomía nengunha, como pións dunha
estratexia foránea. Ao menos até o
congreso sucesorio de Xaneiro. O
PSdeG-PSOE non debería ter dúbidas:
no acordo de goberno asinado no pasado
mes de Xullo, recoñece xunto co BNG
o “carácter nacional de Galiza no seo
dun Estado que avanza cara a unha
configuración plurinacional, pluricultural
e plurilingüe”. Só basta que cumpra a
súa palabra e asuma, sen complexos,
unha realidade que a bandeira do Orzán
non pode ocultar.

Francisco Rodríguez expresou no Pleno da Cámara Baixa o firme apoio do BNG á admisión a trámite do Estatut de Cataluña.
Ao seu xuízo, a Constitución española non debe ser vista como unha barreira infranqueábel para o cambio de modelo de
Estado porque "é posíbel dar cabida á maior parte do novo Estatut cunha interpretación democrática do texto constitucional".

Saudou a definición de Cataluña como unha nación e considerou que o "Estatut vai na direción de construír un Estado diferente
á mítica, irracional, dominante e agresiva concepción de España", no camiño dun Estado plurinacional. Un direito de ser que,
subliñou, tamén ten Galiza”, necesitada de demostrar que ten capacidade e quer responsabilizarse dos seus ingresos e dos
seus gastos, e aportar así á conformación dun Estado baseado no libre consentimento das nacionalidades que o integran”.

Aymerich, portavoz do grupo
parlamentar do BNG

O BNG XA TEN O SEU NOVO ESTATUTO

O Estatut e o libre consentimento das nacións
que integran o Estado

No BNG estamos dispostos a chegar aos
máis amplos acordos, a ceder todo o que
o exixa o logro dun novo Estatuto para a
nosa Nación. Todo con tal de que Galiza
non volva perder o tren. Por iso estamos
a apresentar, por todo o país, as nosas
propostas. Debaténdoas co conxunto da
sociedade. E por iso temos xa un texto
articulado de Estatuto de Nación, a proposta
nacionalista para a ponencia que nos
próximos meses se vai constituír no
Parlamento de Galiza. Un texto ambicioso
para unha Galiza que non quer perder o
tren outravolta.

Un Estatuto de Nación fundado no dereito
inalienábel do pobo galego a decidirmos
libre e democraticamente como nos
organizamos e con quen nos relacionamos.

É tempo agora de que os nacionalistas o
coñezamos, o debatamos e o espallemos
na nosa sociedade. Conscientes da nosa
responsabilidade, mais conscientes tamén,
como os nosos compañeiros e compa-
ñeiras de 1936, de estarmos a escreber as
páxinas máis brillantes da historia de Galiza.

Elaborado o texto articulado que o BNG defenderá no Parlamento



Apoio unánime do Parlamento Galego
á iniciativa do BNG sobre a OPA a
Endesa
O Parlamento Galego aprobou por unanimidade unha iniciativa
do deputado do BNG Fernando Blanco en virtude da cal o
Goberno Galego condicionará o seu apoio  á OPA de Gas Natural
a Endesa a que se garantan os investimentos previstos:
adaptación dos catro grupos térmicos das Pontes para carbón
importado a terminal do porto exterior de Ferrol, o proxecto
Reganosa e os ciclos combinados das Pontes.

Ánxela Bugallo recupera a memoria
dos represaliados na Guerra Civil
Coincidindo co 70 aniversario do comezo da represión franquista,
durante o 2006 a Consellaría de Cultura recuperará do silencio
o drama vivido polos republicáns represaliados nun Ano da
Memoria. Na illa de San Simón,lugar de reclusión polo que
pasaron milleiros de presos, vaise criar o Centro da Memoria,
que albergará un arquivo de documentación e que promoverá
a investigación e a difusión da represión. Homenaxes,
exposicións, programacións de cine e de teatro e un portal
web, contribuirán para dar a coñecer esta parte da nosa historia
silenciada

Medio Rural acorda con bancos e
caixas medidas para facilitar o acceso
á cota láctea aos gandeiros
A equipa nacionalista da Consellaría de Medio Rural nacionalista
chegou a acordos con once entidades financieiras, entre elas
as tres caixas de aforro galegas, para que adianten o pago da
prima láctea aos gandeiros que se viran beneficiados do reparto
de cota feito polo Fondo Estatal. Asemade, puxéronse en marcha
créditos favorábeis para aqueles gandeiros que necesiten
financiar a adquisición de máis cota láctea ao mesmo tempo
que se fan cargo da multa por sobreprodución.

O conselleiro nacionalista de Industria
impulsa unha Axencia de
Desenvolvemento Industrial en Ferrol
O conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco,
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anunciou a criazón, nun prazo de seis meses, dunha Axencia de
Desenvolvemento Industrial en Ferrol. A Axencia vaise encarregar
de elaborar unha estratexia global en política industrial que terá
en conta as diferentes problemáticas de cada comarca.

Quintana consegue que a débeda
histórica se incorpore á axenda
negociadora co Estado
Anxo Quintana tivo xa en Madrid un primeiro contacto co ministro
de Administracións Públicas, Jordi Sevilla. No encontro acordouse
a reactivación da Comisión Mixta de Traspasos e da Comisión
Bilateral de Cooperación. Así, o líder nacionalista conseguiu
incorporar á axenda de negociación co Estado dúas cuestións
de calado: as transferencias de competencias pendentes e o
resarcimento da débeda histórica que a Administración central
ten contraída co noso país.

As escolas infantís públicas abrirán
por fin ás tardes
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar anunciou entre as
súas primeiras medidas unha Experiencia Piloto en Escolas
Infantís para a súa abertura polas tardes, propiciando así a
conciliación laboral e familiar das nais e pais que polos seus
traballos teñen actualmente problemas para a atención dos seus
fillos nas gardarías públicas que unicamente abren polas mañás.

A nacionalista Teresa Táboas anuncia
a posta en funcionamento da Axencia
Galega de Acceso á Vivenda
A conselleira da Vivenda, Teresa Táboas, anunciou a posta en
funcionamento da Axencia Galega de Acceso á Vivenda que
xestionará toda a información e todas as axudas habilitadas
dende a Consellaría para facilitar o acceso á primeira vivenda,
en particular aos mozos e ás rendas máis baixas, tanto en compra
como en aluguer. Estará lista antes de fin de ano e contará con
oficinas nas sete grandes cidades.

Apoio aos mariñeiros galegos do
caladoiro NAFO
O Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade unha iniciativa
apresentada e defendida por Olaia Fernández Davila para que se
axilice o pagamento das axudas destinadas aos mariñeiros
prexudicados polo feche do caladoiro NAFO de fletán negro.

En destaque

Ánxela Bugallo.

Fernando Blanco Parga.


