
Dicer que o BNG é unha forza
imprescindíbel para Galiza non é un
acto retórico. Abonda con botarlle
unha ollada á axenda política para
decatármonos de en que situación
estaría a nosa nación se o naciona-
lismo galego non fose hoxe unha
realidade plenamente consolidada
e con responsabilidades de Gober-
no. Reparemos no debate estatu-
tario en curso: é grazas ao naciona-
lismo que Galiza pode aspirar a
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xogar no que Anxo Quintana ten
cualificado como a liga das nacións.

Ou ollemos cara a negociación dos
orzamentos do Estado: aquí a forza
útil, a que non ten nengún tipo de
ataduras, nen coa autocompracen-
cia nen cos exercicios de oposición
apocalíptica, é o BNG.

O pobo galego sabe que é o aval do
BNG o que vai medir se os orzamentos

Ánxela Bugallo, Anxo Quintana e Francisco Jorquera, durante o último Consello Nacional

O BNG, a forza
imprescindíbel para Galiza

ao día

Páxinas 2,3 e 4. A Reportaxe

Radiografía dos primeiros
trece meses do

nacionalismo no Goberno

Páxinas 5 e 6. A Entrevista

Alfredo Suárez Canal desvela a
estratexia para continuar a

transformar o medio rural galego

Páxina 7. Consello Nacional

Cara a XII Asemblea
Nacional, o 2 e 3 de Decembro

Páxina 9. Parlamento Galego

O BNG empurra para Galiza ter o
Novo Estatuto xa este ano

Páxinas 12 e 13. No Goberno

Unha completa información
sobre a acción do

nacionalismo no Executivo

Perante o debate estatutario e a
negociación dos orzamentos do Estado

do Estado van ser ou non os que precisa Galiza
neste momento.

Neste contexto, o BNG afronta o último trimes-
tre do ano cunha cita básica no seu calendario,
a da duodécima asemblea nacional (2 e 3 de
Decembro).
Son as asembleas nacionais do BNG o maior
exercicio de democracia participativa da política
galega. Nengunha organización ten unha
práctica tan aberta, transparente, e democrá-
tica como o BNG.
Ao contrario que nos partidos convencionais,
e como adoita dicer o portavoz nacional, no
BNG manda a xente do BNG. E a xente do BNG
só ten unha razón de ser: a de servir ao pobo
galego, a de traballar para que Galiza ocupe
no Estado o lugar de dignidade que lle cómpre
como nación que é .
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Un ano en que o país
O país está a mudar grazas ao labor
transformador do nacionalismo no
Goberno de Galiza. O BE-NE-GÁ ao
díaoferécevos un apertado balanzo de
trece meses frenéticos durante os cais
o cambio galego comezou a abrirse
paso. Apresentamos nesta reportaxe os
logros deste período e os proxectos para
o imediato futuro.

CULTURA E DEPORTE:

- Redefinición da Cidade da Cultura.
Unha vez suspendidas as obras, a
Consellaría decidiu poñer en marcha un
proceso aberto de participación social
para o mundo cultural achegar as súas
opinións sobre o futuro do Monte Gaiás.
Este proceso rematará en Outubro de
2006, cando se comezarán os traballos
técnicos de adaptación aos novos usos.
- Ano da Memoria: o Goberno galego
declarou o 2006 como Ano da Memoria.
A Consellaría dedica este ano a investigar
a represión; a divulgar esa época e a
homenaxear o labor de todas as persoas
que sufriron represión.
- Campañas de Promoción do libro e
de fomento da lectura: ‘Abril dos libros’,
‘Pan con poesía’, “Palabra na solaina”,
 etc.
- Apoio á candidatura do patrimonio
inmaterial galego-portugués á UNES-
CO.
- Recuperación dos fortes transfron-
teirizos galegos. Tamén se actuou para
a posta en valor dos restos arqueoló-
xicos de Lugo cunha achega por parte
da Consellaría superior aos 800.000
euros. Tamén se está a actuar na recupe-
ración e posta en valor dos mosteiros
galegos.
- Seleccións galegas: ademais do
grande éxito da estrea da selección
galega de fútbol o 29 de Decembro de
2005, tamén se puxeron en marcha as

seleccións de triathlón, as de balon-
cesto, masculino e feminino, ou as de
balonmán.
- Criación dunha equipa profisional
de ciclismo, o Karpin Galicia. Conta
cun orzamento inicial de 3.700.000 ¤
e está dirixido por Álvaro Pino.

MEIO RURAL:

- Incorporación de mozos ao sector
agrario. Durante este primeiro ano de
goberno un total de 1.225 persoas
mozas apresentaron solicitudes para
primeiras incorporacións á actividade
agrogandeira.
- Criación do Banco de Terras de
Galicia (BENTEGAL) Co obxectivo de
fomentar o aumento da base produtiva
das explotacións e poñer en valor boa
parte das 800.000 hectáreas que están
sen cultivar no noso País, presentouse
no Parlamento galego o borrador do
Anteproxecto de Lei de Conservación
da Superficie Agraria Útil e do Banco
de Terras.
- Criación do Consello Agrario Galego:
O Parlamento Galego xa aprobou a lei
pola que se cría o Consello Agrario
Galego, un órgano que servirá de meca-
nismo de interlocución estábel co sector
en materia agrogandeira e de desenvol-
vemento rural.
- Mesas sectoriais e acordos sobre
prezos da uva: a Consellaría convocou
varias mesas sectoriais para coordenar
as actuacións do seu departamento
coas necesidades de produtores, coo-
perativas e industrias. É o caso da Mesa
do Leite, da Mesa da Pataca, da Mesa
da Madeira e das distintas Mesas do
Viño. En breve tamén se convocará a
Mesa da Carne.
- Criación do INGACAL. Co ánimo de
mellorar o sistema de certificación da
calidade agroalimentaria e contribuír

O BE-NE-GÁ ao día pasa revista ao labor dos e das nacionalistas no goberno do país nos primeiros trece meses de mandato

Alfredo Suárez Canal, conselleiro de Medio Rural

Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura e Deportes.

para promocionar os 16 produtos que
dispoñen actualmente en Galiza de
distintivos de Denominación de Orixe ou
Indicación Xeográfica Protexida, Medio
Rural vén de elaborar o borrador do Decreto
que rexerá o funcionamento dos Consellos
Reguladores e do Instituto Galego de
Calidade Agroalimentaria (INGACAL).

VIVENDA E SOLO:

- Elaboración do Plano Galego de Vivenda
2005-2008: no que se estabelecen as
medidas e axudas para favorecer o acceso
a unha vivenda digna e de calidade, así
como para fomentar a implicación do sector
privado na construción de vivenda a prezo
taxado. Ademais, através do novo decreto,
a Consellaría pon en marcha unha
importante liña de axudas directas aos
compradores de vivenda protexida, con
especial atención aos mozos, ás persoas
maiores, ás familias numerosas, ás vítimas
de violencia de xénero e a aquelas que se
decanten pola adquisición dunha vivenda
de entre 40 e 45 metros útiles.
- Programa Galiza Suma: é unha actuación
posta en marcha pola Consellaría en
coordinación coa Consellaría de Innovación
e Industria, para a criación de solo
empresarial de carácter estratéxico. Galiza
Suma suporá a criación de 20 millóns de
metros cadrados de solo empresarial e
2.000 millóns de euros de investimento en
8 anos.
- Novo Programa de Vivenda en Aluguer.
A súa finalidade é fomentar o arrendamento
como alternativa para o acceso á vivenda
dos colectivos con maiores dificuldades
económicas, así como a dinamización do
mercado de vivenda en arrendamento.
- Rehabilitación de cascos históricos para
menores de 35 anos.



Fernando Blanco, conselleiro de Innovación e Industria
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- Construción de Vivendas de Promo-
ción Pública: Actualmente, a Consellaría
de Vivenda e Solo está a promover un
total de 1.670 vivendas de promoción
pública (VPP) nas catro provincias gale-
gas, para o que realiza un investimento
de 115,5 millóns de euros.

VICEPRESIDENCIA:

- Salario da Liberdade. As mulleres
maltratadas dispoñen de axudas
económicas de até 600 euros mensuais
por un periodo dun ano para facilitar a
súa independencia económica dos seus
agresores.
- Creación de SOGASERSO. A
Vicepresidencia da Xunta constituíu o
pasado 10 de Marzo con Caixa Galicia
e Caixanova a Sociedade Galega de
Servizos Sociais (SOGASERSO), co
obxectivo de ampliar e mellorar a rede
pública de infraestruturas de atención
social en Galiza.
- Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar. O Vicepresidente
da Xunta asinou o pasado mes de Abril
coa Fegamp o protocolo de criación do
Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar, unha novidosa
fórmula de xestión dos servizos sociais.
- “Galescolas”. O programa “Galesco-
la” está en marcha para educar en gale-

go as galegas e galegos do século XXI.
O programa está a medrar xa dende o
seu nacemento, e agora mesmo aglutina
un total de 121 centros.
- Traspaso do ISM e de competencias
en formación continua e de parte da
débeda sanitaria. Os resultados do
diálogo e a firmeza galegas son a
transferencia a Galiza do Instituto Social
da Mariña (ISM), o financiamento
adicional da sanidade valorado en 36,1
millóns de euros, e parte das competen-
cias en materia de formación continua.
- 60 millóns de euros máis para Galiza
en materia de dependencia. Froito
tamén desta “cooperación intelixente”
o vicepresidente da Xunta asinou co
ministro de Traballo un protocolo que
incorpora a Galiza ao consenso necesario
en torno á Lei de Dependencia, e que
suporá para o país un investimento a
maiores de 60 millóns de euros para
atender os déficits infraestruturais que
Galiza ten nesta materia.
- A Vicepresidencia ten ademais en
marcha o Plano Integral de Mellora
dos Centros residenciais para persoas
dependentes, un plan que suporá a
reforma dos centros proprios orzamen-
tada en case 20 millóns de euros e que
ademais propiciará a criación de 1.140
novas prazas públicas para maiores
dependentes.

INNOVACIÓN E INDUSTRIA:

- Apresentación do novo modelo de
política enerxética. A Estratexia
ENERGOS que apresentou a Consellaría
supón unha planificación a catro anos
(2006-2010) da xeración, distribución
e consumo da enerxía. O total de
investimentos directos e apoiados pola
Consellaría nos 4 anos é de 392 millóns
de euros tanto na xeración, infraes-
truturas e aforro e eficiencia enerxética.
- Estase a impulsar un novo modelo
de xestión da enerxía eólica, coa
elaboración dun novo plan que asegurará
o retorno social do incremento da
potencia e garantirá, através da parti-
cipación pública (unha participación
estimada en torno ao 30%,), que a
propiedade das explotacións asuma un
compromiso estábel con Galiza.
- Nova Lei de Ordenación da Minería
de Galiza, unha lei que regulará por vez
primeira o sector no noso país.
- Actualización da marca “Galicia
Calidade”, que conta xa cunha nova
imaxe e coa que se está a deseñar unha
campaña promocional para os produtos
adheridos.

comezou a mudar

Teresa Táboas, conselleira de Vivenda e Solo

- Primeira iniciativa galega polo software
libre (Mancomun.org), un portal de
referencia na Administración no que
conflúen as diferentes iniciativas galegas
existentes neste eido até o de agora.
- Plano Galego de I+D+I 2006-2010, co
obxectivo último de acadar o 1,5% de
investimento en I+D sobre o PIB no 2010.
O orzamento para este ano é de 130 millóns
de euros, cun incremento de case o 40%
respeito ao 2005.
- Desenvolvemento do Plano Avanza
2006-2010 en Galiza. Este plano financiará
proxectos concretos de desenvolvemento
da sociedade da información no país, por
importe de 59,92 millóns de euros neste
mesmo ano 2006.
- En materia tecnolóxica, cómpre subliñar
tamén que Galiza contará co maior
supercomputador de memoria compartida
de Europa, o “Finis Terrae”.
- Nova Lei de Horarios Comerciais O
anteproxecto da nova lei recolle as
demandas do pequeno e mediano comercio
galego e está pendente de ser debatido no
Parlamento para a súa aprobación.
- Nova imaxe turística do país, que se
concretizou no caso da S.A. de Xestión do
Plano Xacobeo, que xa conta cunha nova
imaxe de marca para promocionar o
Camiño. Nesta liña, a Consellaría desen-
volveu dúas fortes campañas de promoción
turística de ámbito estatal, unha na
temporada preestival e outra actualmente
en desenvolvemento, esta última para
reforzar a imaxe de Galiza como destino
turístico trala vaga de incendios de
agosto.
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A axenda do cambio galego
CULTURA E DEPORTE:

- Reforma da lei do IGAEM, co propósito
de o converter nun instrumento eficaz
de apoio á actividade produtiva no ámbito
da cultura.
- Posta en marcha do centro coreográ-
fico nacional.
- Posta en marcha de tres novos circuítos
culturais: Cultura en Familia, Cultura na
Rúa e Cultura Moza.
- Nova programación musical, co fin
de apoiar a estabilidade das programa-
cións musicais todo o ano e potenciar
os artistas novos e emerxentes.
- Desenvolvemento da lei do libro con
programas específicos.
- Posta en marcha dun plano de proxe-
cción da cultura galega no exterior.
- Inicio dunha campaña de concien-
ciación cidadá para a defensa e
conservación do patrimonio.
- Bota a andar a equipa profisional de
ciclismo Karpin Galicia.
- Lei do Deporte Galego.
- Grande proxecto de potenciamento do
Deporte Escolar, con competicións a
nível nacional que inclúen probas de
coñece-mento cultural.

MEIO RURAL:

- Unha nova política forestal para evitar
novas vagas de lumes. Nos próximos
meses reformularase o Servizo de
Prevención e Defensa Contra Incendios
Forestais, corresponsabilizando ao
servizo dos resultados e da xestión,
primando os resultados en prevención,
potenciando brigadas máis profesi-
onalizadas, máis brigadas especializadas,
grupos de análise e centros de mando
avanzados. Canto á implantación da nova
política forestal, que xa fora iniciada
desde comezos de lexislatura, as liñas
básicas de actuación, plasmadas na nova
Lei de Montes de Galiza, serán a
ordenación do monte, o fomento de es-
pecies caducifolias, potenciar o carácter
multifuncional do monte e a formación
de devasas naturais.
- Posta en marcha do Banco de Terras
de Galiza (BANTEGAL).
- Potenciar a incorporación de mozos
á actividade agraria.

VICEPRESIDENCIA:

- Plena Consolidación da Sociedade
Galega de Servizos Sociais (SOGA-
SERSO). SOGASERSO desenvolverá
actuacións conxuntas de criación de
novos equipamentos e xestión dos
servizos de atención através de fórmulas
flexíbeis de financiamento. Esta novidosa
fórmula permitirá entre 2006 e 2007 que
a sociedade constrúa e xestione cinco
novas residencias para a terceira idade
en Galiza.

- Posta en marcha do Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar.
Prevense incorporar  máis de 300
centros sociais en toda Galiza  e crea-
ranse  outros 160 novos centros nos
ámbitos da igualdade e o benestar en
distintos concellos de todo o país. O
investimento total supera os 66 millóns
de euros, permitirá a creación duns
2.000 empregos directos nos concellos
en que se ubiquen estes servizos no
caso das materias de igualdade e uns
1.700 empregos directos e 300 indi-
rectos nos relacionados cos centros en
materia de benestar.
- Pleno funcionamento do programa
“Galescolas”. O investimento deste
programa supera os 29 millóns de euros
cos que se crearán mais de 6.000 novas
prazas públicas en escolas infantís para
nenos e nenas menores de 3 anos.
Ademais a rede permitirá a creación de
1.200 novos postos de traballo directos
nos distintos concellos.
- Posta en marcha do Plano Integral
de Mellora dos Centros residenciais
para persoas dependentes.
- Aprobación da Lei de Violencia de
Xénero.

VIVENDA E SOLO:

- Elaboración dun Plano Galego de
Calidade da Edificación.
- Modificación normativa que regula a
Vivenda de Promoción Pública (VPP),
 vivenda promovida directamente pola

Consellaría, en aras de facilitar o acceso a
unha vivenda digna para as rendas con
maiores dificultades.
- Criación do Rexistro Único de Deman-
dantes de Vivenda Protexida.
- Construción de 384 Vivendas de
Promoción Pública (VPP) en San Paio de
Navia, en Vigo, de 600 Vivendas de
Promoción Autonómica (VPA) no Polígono
de Valde-corvos (Pontevedra),  de 1.200
vivendas protexidas no Polígono do
Bertón, en Ferrol e doutras 1.200 vivendas
protexidas no Parque Ofimático na
Coruña.

INNOVACIÓN E INDUSTRIA:

- Posta en marcha da Axencia Galega de
Desenvolvemento Industrial, un organis-
mo que implementará a política industrial
deseñada polo departamento autonómico
e que terá a súa sede en Ferrol.
- Impulsar a criación dun centro de repara-
ción naval en Vigo.
- Impulsar a criación dun centro de compe-
tencias no sector da enxeñaría naval e do
plástico en Ferrol.
- Aprobación do Plano Estratéxico Galego
para o acceso á Sociedade da Informa-
ción. Este plano dotará a Galiza das infraes-
truturas de telecomunicacións acaídas,
promoverá a innovación nas TIC das empre-
sas galegas, así como a criación de asocia-
cións en cluster das empresas do sector.
- Elaboración dunha nova Lei de ordenación
turística.

O nacionalismo desvela o seu programa de goberno para os próximos meses

Anxo Quintana, vicepresidente do Goberno de Galiza
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 “Vai haber cambios estruturais para combater o lume”
Alfredo Suárez Canal fai un balanzo para o BENEGA AO DÍA e anuncia medidas de choque contra o terrorismo incendiario

Se ben se reduciron algúns medios de
escasa significación, aqueles que os
técnicos do dispositivo anterior cualifi-
caron como ineficientes, incrementáronse
outros no camiño da profesionalización,
para atallar lumes complicados e para
estimular a colaboración da sociedade
na loita contra os incendios.

PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN FORESTAL

Cales son as áreas de actuación con-
templadas no programa de recupera-
ción forestal e ambiental?

O programa recolle unha serie de medi-
das que se centran en catro grandes
eixes de actuación: primeiro, a planifi-
cación e ordenación do medio rural;
segundo, a valorización do monte galego
e mellora da súa estrutura; terceiro, a
rexeneración de hábitats, restauración
hidrolóxica e renovación de infraestru-
turas ambientais e, por último, as infraes-
truturas e equipamento para a interven-
ción en emerxencias.

Que medidas se contemplan en cada
un destes eixes?

-Contémplase a posta en marcha dun
plano urxente de franxas de protección
dos núcleos rurais, dirixido á limpeza
mediante rozas dos cintos de seguranza
nos contornos de 3.000 núcleos rurais.
Ademais emprenderanse medidas de
actuación de xeito inmediato no ámbito
forestal e urbano e un plan de formación
agroforestal que mellore e actualice os
coñecementos forestais de silvicultores
e agricultores propietarios dos montes.
Outras das funcións pretende recuperar
a cuberta forestal danada polos incendios
e converter o monte galego nun activo
económico. Para isto desenvolverase un
programa integral de recuperación e
rexeneración da cuberta forestal, medidas
urxentes de control da erosión en zonas
forestais sensíbeis, programa de fomento
das frondosas caducifolias, proxectos
integrais de protección forestal no medio
rural e de mellora da rede de infraes-
truturas de prevención e defensa forestal
e un programa integral de xestión e
produción en zonas de concentración
agraria de carácter forestal. Hai medidas
para a recuperación dos solos, restaura-
ción hidrolóxica, protección da calidade
das augas, así como da franxa de
dominio público marítimo- terrestre e a
recuperación e rexeneración de hábitats
e espazos da Rede Natura 2000.

Suárez Canal está a dar un grande impulso á acción do Goberno galego para revalorizar o monte

O nacionalismo vai continuar o seu
intenso labor para converter o medio
rural, e o monte máis en concreto, nun
sector estratéxico para a economía
nacional. Logo da vaga de incendios,
un ataque planificado contra as políticas
transformadoras de Medio Rural, o
conselleiro Alfredo Suárez Canal relata
ao BE-NE-GÁ ao día as políticas de
cambio estrutural que vai impulsar para
combater o lume criminal e facer do
monte galego un activo económico de
primeiro orde para o país.

Por que foi excepcional a vaga de lu-
mes deste verán a respecto de anos
anteriores?

Durante a vaga de lumes acontecida
do 4 ao 15 de agosto, foron moitos os
focos dos incendios que apareceron
perto de entidades de poboación, en
zonas boscosas ao norte dos núcleos
habitados, coa intención de que a
acción do forte vento do nordés cau-
sase o maior dano posíbel, o que
provocou que se puxesen en perigo
propriedades e vidas de persoas e que
o dispositivo se tivese que centrar en
salvar estas en detrimento do monte.
A intensidade dos ventos do nordés e
a súa persistente continuidade, a baixa
humidade relativa e as elevadas tempe-
raturas existentes neste principio de

agosto en Galiza, superiores ás de
anos pasados, contribuíron a facilitar
que o lume prendese no monte a que
a se propagase con inusitada rapidez.
O dispositivo priorizou a extinción de
lumes situados preto das vivendas
para salvagardar as propiedades e as
vidas humanas. Non podemos esque-
cer que en Galiza se producen unha
media superior aos 10.000 incendios
por ano e que resulta necesario reali-
zar, neste momento, cambios estru-
turais no tecido agrogandeiro e forestal
para reducir, de forma significativa, o
número de incendios que asolan cada
ano o noso país.

Houbo concellos que rexeitaron a
creación de brigadas municipais?

Este ano introducíronse algunhas
novidades na convocatoria de selecci-
ón de persoal coa intención de impedir
prácticas clientelares e primouse a
formación dos integrantes das briga-
das municipais. É certo que houbo
máis de 30 concellos que rexeitaron
a súa creación e que se racionalizou
o dispositivo cunha distribución por
distritos forestais acaída para garantir
a inmediatez nos labores de extinción,
co fin de que quedasen atendidos to-
dos os municipios aínda que non tive-
sen brigada de seu.
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Que orzamento investirá a Xunta para
pór en marcha estas medidas de cambio
estrutural no monte galego?

Destinaranse 12 millóns de euros para
medidas de planificación forestal e
ordenación do medio rural, 59 millóns
para a valorización do monte galego e
mellora da súa estrutura, 28 millóns para
a rexeneración de hábitats, restauración
hidrolóxica e renovación de infraestru-
turas ambientais e os 27 millóns restantes
á infraestrutura e equipamento para a
intervención en emerxencias. En total,
falamos de 126 millóns de euros.

Que medidas urxentes realizarán para
a reparación dos danos e perdas causa-
dos pola vaga de lumes?

O Goberno galego decretou a concesión
de axudas por un valor aproximado de
13.097.500 euros, dos que 1.538.500
irán destinados á liña de axudas da
Consellaría do Medio Rural. Estas
permitirán reparar os danos máis urxen-
tes provocados polos lumes; ademais,
serán complementarias e compatíbeis
coas medidas que adopte o Estado, co
fin de asegurar un maior degrao de
protección fronte aos incendios e as súas
consecuencias.

Cal é o obxectivo destas axudas?

Con estas axudas preténdese reparar os
danos causados nas explotacións
agrícolas e gandeiras, como perdas de
colleitas, superficies cultivadas con

Máis de 120 millóns de euros
para facer do monte un activo económico

Un Banco de Terras para repoboar o campo
Unha das iniciativas da Consellaría do Medio Rural para a posta en valor do agro galego é a criación dun Banco de Terras, cales
son as súas principais vantaxes?
O Banco de Terras ten como principal obxectivo a reactivación do agro galego, que pasa pola incorporación dos mozos e mozas ás
explotacións agrogandeiras. Así mesmo, o incremento da superficie útil dedicada ao cultivo permitirá a implantación de novas tecnoloxías
para modernizar a situación das explotacións agrogandeiras e para abaratar os custes de produción. Non podemos esquecer tampouco
que este proxecto contribúe á eliminación da maleza nas terras que actualmente se atopan abandonadas, co que se evitaría, en boa
medida, o risco de incendios. O Banco de Terras vai ser un dos instrumentos necesarios para realizar cambios estruturais no tecido
agrario.

Quen se pode beneficiar desta medida?
Os beneficiarios son tanto os propietarios das terras que se atopan en estado de abandono, así como os propios arrendatarios, que
conseguen unha superficie de cultivo útil máis ampla e con isto o abaratamento dos custes de produción e o incremento dos beneficios.
Dende este departamento trátase de facilitarlles o acceso a este proxecto tanto aos particulares que queiran estabelecerse como
agricultores, prestando especial atención á mocidade, como ás cooperativas ou asociacións agrarias que estean interesadas. Búscase
un mellor dimensionamento da base territorial coa finalidade de abaratar custes de produción.

Os agricultores están a atopar serias dificultades para aumentar a superficie das terras, como teñen pensado realizar a xestión
dos predios para incrementar a base produtiva?
A incorporación das terras abandonadas ou infravaloradas ao Banco de Terras supón unha opción moi interesante para os propietarios,
xa que a iniciativa inclúe un mecanismo, o Bantegal, que xestiona a garantía dos pagos. Ademais, esta entidade estabelecerá unha
serie de axudas para a limpeza e a posta en cultivo das terras cedidas. Hai que indicar tamén que nunca se recorrerá á expropiación
das terras: o dono ou a dona destas poderá solicitar o rescate da cesión.

producións agrícolas queimadas, danos
en instalacións agrícolas, cortes, alpen-
dres e invernadoiros que non fosen cu-
bertos polas medidas adoptadas polo
Estado ou por calquera fórmula de segu-
ro, público ou privado. Ademais estas
axudas están destinadas á reparación
da morte de gando que estivese incluído
no Rexistro de Explotacións Gandeiras
e á restauración de terreos queimados
destinados a pasto e cultivos forraxeiros
de explotacións gandeiras.

Quen pode optar ás axudas da Conse-
llería do Medio Rural?

Os beneficiarios destas axudas son os
titulares de explotacións agrícolas e
gandeiras que sufriran os danos obxecto
das axudas;os propietarios, arrendatarios

Suárez Canal mantén un diálogo permanente cos sectores produtivos vinculados ao monte galego

Unha política de investimento sen precedentes

ou usufrutuarios das infraestruturas,
equipamentos, peches destinados á ordena-
ción de usos ou instalacións afectadas
polos lumes; e os titulares de explotacións
gandeiras e as comunidades de montes
veciñais en man común que tivesen
aproveitamento gandeiro nas súas terras,
no caso de que a superficie dedicada a
pasteiro ou a cultivo forraxeiro fose afectada
directamente por un incendio.

Onde poden informarse os cidadáns?

A Xunta puxo a disposición dos cidadáns
o teléfono gratuíto 900 878 765, onde os
afectados pola vaga de incendios poderán
resolver calquera dúbida que teñan sobre
as axudas económicas para a reparación
de danos persoais ou físicos ocasionados
polo lume.
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A XII Asemblea Nacional (AN) do Bloque
Nacionalista Galego xa ten un temario
definido, tras ser aprobado por unanimi-
dade no Consello Nacional do pasado 16
de Setembro. Os militantes debaterán
sobre un documento único centrado en
cuestións políticas globais e transversais
-cun apartado organizativo-. Este
documento divídese, xa que logo, en
catro puntos: “Nación e Autogoberno: O
Novo Estatuto”, “O Nacionalismo no
Goberno”, “As eleccións municipais: No-
vo Repto para o nacionalismo”,  “Organi-
zación: actualizacións organizativas”.

Os militantes do BNG analizarán especial-
mente a dinámica política galega (tamén
a estatal e a mundial), sobre todo en
torno a dous aspectos fulcrais: o proceso
de redacción dun novo Estatuto de Galiza,
como un paso máis do proceso de auto-
determinación da nosa nación; e a presen-
za do nacionalismo no goberno. O novo
Estatuto está relacionado co proceso de
reconfiguración do Estado español e coa
necesidade dun modelo de financiamento
que garanta a autonomía fiscal e a sufici-
encia financeira, polo que estes temas
terán entidade propia no documento. No
que respecta á nosa presenza na Xunta,
definiranse as estratexias para a defensa
dos intereses galegos e o desenvol-
vemento económico, social e político do
país. Tamén se analizará a relación entre
a organización e o goberno galego e a
intervención social do BNG.

Por outra banda, o repto concreto das
eleccións municipais do 2007 implicará
que se estuden os obxectivos deste
proceso electoral, o papel dos concellos
no proxecto nacionalista e a necesidade
da expansión orgánica do BNG. O nacio-
nalismo encara estes  comicios conven-
cido de que servirán para estender aos
concellos o cambio galego que se está
a levar a cabo desde o goberno da nación.
No que respecta ás cuestións organi-

Apoio unánime á proposta de
temario para a Asemblea Nacional

As asembleas comarcais,
do 20 de Outubro ao 4 de Novembro
Na XII AN, que terá lugar os días 2 e 3 de Decembro, poderán participar con voz e voto todos os afiliados e afiliadas do BNG que
estean ao día no pagamento das cotas e solicitasen a alta antes da convocatoria desta. Tamén  poden asistir con voz mais sen voto
os militantes que non cumpran estas condicións; e como observadores os simpatizantes convidados.

O Consello Nacional decidirá o próximo 14 de outubro a sede da Asemblea. Nesa reunión aprobarase tamén o informe político e
de xestión e o documento único a debater. Estes documentos pasan ás asembleas comarcais, que se reunirán no período que vai
do 20 de outubro ao 4 de novembro. As comarcas poderán presentar emendas ao documento, que pasarían a debate na AN.

zativas, no debate que tivo lugar no Con-
sello Nacional do día 16, a grande maio-
ría dos seus membros consideraron tan
democrático, asembleario e plural o
sistema de delegados como o sistema
de participación directa, mais optouse
por manter este último por criterios de
oportunidade. O Consello estimou que

O Novo Estatuto, o nacionalismo no Goberno e as elección municipais, eixos do debate

debe ser a propia Asemblea Nacional quen
se pronuncie sobre a cuestión.

A Asemblea, en canto máximo órgano do
Bloque Nacionalista Galego, escollerá os
50 membros de elección directa do
Consello Nacional, así como a nova Exe-
cutiva.

Un aspecto da reunión do Consello Nacional
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A aposta do PP para facer fronte aos
grandes debates que están a centrar o
curso político acaba de estouparlle na
cara e de volverse na súa contra.
Superada a vaga de lumes que asolou
Galiza durante o mes de agosto, chega
o momento da análise e da reflexión para
detectar causas –moitas delas estruturais-
determinar circunstancias e dar cunha
solución de futuro. O país pide respostas
e berra, de novo, Nunca Máis, pero cunha
diferenza, desta volta é escoitado. Así,
nunha política sen precedentes nos
últimos 16 anos, o conselleiro nacio-

A Comisión de Estudo investigará e proporá alternativas

nalista Alfredo Suárez Canal deu conta
no Parlamento, con inmediatez, do
acontecido durante a crise incendiaria.
Non ía alá un mes do clímax da crise e,
ademais de estar xa  aprobadas as axudas
para aos afectados, constituíase na
Cámara galega unha Comisión de Estudo
sobre os incendios que non quere
limitarse á investigación dos sucesos de
Agosto, senón abarcar tamén os seus
precedentes e as súas consecuencias.
Este obxectivo amplo e ambicioso, que
busca dar cun verdadeiro Plano Forestal
que poña en valor o monte e dificulte a
acción de pirómanos e incendiarios,
obrigou os grupos parlamentares a
apostar por unha comisión de Estudo
fronte a unha de Investigación, como
suxería o PP, quen está a facer bandeira
desta cuestión metodolóxica para escusar
a súa participación na dita Comisión ou
“dilatala”, mentres o BNG amosou dende
o primeiro momento a súa vontade de
deixar as portas abertas aos populares
para que se integren no momento que
consideren.
Baixo a presidencia do deputado nacio-

BREVES
Galiza será territorio desnuclearizado

O pleno do Parlamento aprobou unha
iniciativa nacionalista para que o noso
país sexa territorio desnuclearizado.
A proposición non de lei defendida por
Fernando Blanco Parga implica que no
noso territorio non se poidan instalar
cemiterios nucleares nin por el poida
transitar ningún tipo de residuo nuclear.

Recoñecemento laboral e social para
as labregas

Tereixa Paz defendeu na Cámara Galega
unha proposición non de lei en que se
marcan novas medidas para o recoñe-
cemento social, económico e profesional
das mulleres labregas. O texto aprobado
polos tres grupos propón que en todos
os rexistos públicos as mulleres poidan
inscribirse como cotitulares da actividade
e da explotación (na actualidade, máis
do 60% das explotacións teñen como
titular exclusivo ao home) e que todos
os departamentos do goberno galego
impulsen iniciativas que faciliten as
condicións de vida e de traballo destas
traballadoras.

Apoio aos traballadores de auxiliares
de Navantia

Os 139 traballadores despedidos da
empresa Nervión, auxiliar de Navantia,
recibiron o apoio do Parlamento da man
dunha iniciativa do BNG. O texto inclúe
a necesidade de renegociar a contratación
destes profesionais e o rexeitamento da
precarización do emprego na empresa
pública.

O BNG traballa mentres o PP se entrega á estratexia da dilación

nalista Iago Tabarés, a Comisión cons-
tituíse o pasado 4 de Setembro e apro-
bou o seu plano de traballo, consen-
suado entre as propostas do BNG e o
PSdeG, o día 15. Os voceiros de ambos
grupos coincidiron en lamentar a
“política de plante do PP”; Carlos Ayme-
rich explicou, ao respeito, que o dese-
xábel sería que os conservadores traba-
llasen e colaborasen dende a súa
perspectiva e que, como mínimo, se
sentasen”, mais advertiu que esta
estratexia non pode impedir que a
Comisión siga adiante co seu labor.

XENEROSIDADE DO BNG

Iago Tabarés comprometeuse mesmo
de xeito persoal a garantir que os
traballos se desenvolvan sen condici-
onantes nin presións partidistas, nun
novo intento de tender a man aos popu-
lares, convencido de que a sociedade e
o sentido común reclaman a participa-
ción crítica de todos para acabar coa
lacra do lume. O proprio BNG introduciu
unha emenda ao regulamento da
Comisión para que quede constancia
explícita de que tamén se van analizar
as circunstancias dos lumes acontecidos
entre os días 4 e 15 e agosto. Porén, a
actitude do PP non mudou, xogando a
ambigüidade á hora de sinalar interlo-
cutores e responsábeis e tentando gañar
tempo.
Mais toda a estratexia do PP veuse
abaixo ao coñecer a opinión pública un
documento da dirección provincial deste
partido na Coruña através do cal se
demandaba aos seus alcaldes que
dilatasen os prazos para a asinatura con
Medio Rural dos convenios preceptivos

para a constitución das brigadas antiin-
cendios. O país ardía e o PP tentaba danar
o nacionalismo galego, sen importarlle o
máis mínimo que as lapas se espallasen e
mesmo puxesen en risco a integridade das
persoas.
O documento viña confirmar as denuncias
feitas polos nacionalistas nesta crise sobre
a actitude dalgúns alcaldes do PP, que en
moitos casos foi obstrucionista á hora de
coordenar os traballos contra os lumes.
Como explicou Carlos Aymerich, existen
informes técnicos, que serán requeridos
na Comisión de Estudo, que constatan unha
atitude de neglixencia que bordea a preva-
ricación política.

O nacionalista Iago Tabarés preside a Comisión de Estudo
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O Novo Estatuto de Galiza pode ver a
luz antes de finais deste ano no noso
Parlamento. Así o asegurou o portavoz
do grupo parlamentar do BNG, Carlos
Aymerich, após a primeira reunión da
ponencia que elabora o texto neste
novo período de sesións outonal. Mais
se este prazo se incumpre, serán os
populares os que deberán dar contas
ao pobo galego polo retraso, xa que
os grupos que sustentan o novo
goberno galego xa asinaron un acordo
de mínimos que facilita o debate sobre
os pontos que o BNG considera
“cruciais” neste novo texto e, nesta
mesma liña,  o nacionalismo segue a
manter todas as portas abertas ao
diálogo sen censura nen cortapisas de
ningún tipo.

A desidia do Partido Popular neste
traballo vense manifestando de moitos
xeitos. Un deles é o feito de que, a
principios de Setembro, o grupo
popular continuaba sen ter apresentado
un texto completo e elaborado como
proposta propria para redixir o Novo
Estatuto. Outro é o xogo de manter
unha dobre postura ao respeito de
moitos dos pontos a debater, segundo
quen sexa quen está a ditar as normas
en cada momento, o PP galego ou o
estatal.

Malia estes atrancos, os nacionalistas
seguen a manter “as mesmas previ-
sións temporais”, tal e como anunciou
Carlos Aymerich, e con elas, está a
traballar a ponencia que ten xa un plano
de traballo e unha metodoloxía.

O BNG quer o Novo Estatuto antes de final do ano

Acordos e desacordos

Malia os esforzos desenvolvidos polos deputados nacionalistas para facilitar os acordos, é evidente que as posturas de partida para
a elaboración do novo texto son moi diferentes. Isto tradúcese nunha listaxe de pontos nos que podería chegar a “atascarse” a
negociación e de cuestións nas que xa existe un certo consenso.

Acordos: sobre a estrutura territorial e planta administrativa de Galiza que incluiría a criación de entes supramunicipais. A nova
organización territorial quer superar o carácter bifrontal da relación entre as institucións até este momento, de xeito que estes novos
entes relacionaríanse de xeito “cuase exclusivo directamente co goberno”.

Desacordos: a definición de Galiza como nación, o estatus da lingua e a definición do día 25 de Xullo como Día de Galiza.

Se os prazos se dilatan será por directa responsabilidade do PP

A meta final sería un pleno extraor-
dinario que debería celebrarse antes
de fin de ano en que os líderes de cada
formación política expuxesen no
Parlamento a súa postura sobre o
texto final acordado na ponencia ao
longo destes meses. Deste xeito, o
Estatuto chegaría á Cámara Baixa
española no mesmo mes de Decembro
de 2006. Até ese momento, o traballo
non cesa. Os deputados rematan no
mes de Setembro unha “primeira
ronda” de repaso para “termos unha
visión global do conxunto do texto e
do traballo que levamos feito e o que
nos falta por facer”, apuntou Aymerich.

Os distintos pasos no cronograma
marcado están a desenvolverse “con
normalidade”, segundo os deputados,
e céntranse, dentro deste repaso global
da situación, no debate sobre as
competencias que terá Galiza coa súa
autonomía reforzada através do novo
estatuto. A partir do mes de Outubro
a metodoloxía que empregarán será
novidosa, nun intento de “desatrancar
o máximo posíbel o traballo”. Trátase
de encargar a cada un dos membros
da ponencia, de xeito rotatorio, a
elaboración dun texto de consenso de
cada un dos títulos a debater tomando
como base as propostas dos grupos.
Estes documentos serán a base para
o debate no seo da ponencia nas
vindeiras semanas e son o xeito de
evitar un “intercambio xordo e mudo”
de textos entre os grupos sen unha
posta en común clara.

Carlos Aymerich conversa co portavoz do PSOE, Ismael Rego
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No hemiciclo do Congreso dos Deputados
debatíase e decidíase o pasado 7 de
Setembro o envío de tropas españolas
ao Líbano. Un trámite parlamentar de
obrigado cumprimento por parte do Go-
berno español segundo reza a denomi-
nada “Lei de Defensa Nacional” aprobada
hai case un ano. O Executivo ten que ser
autorizado polo Parlamento á hora de
mandar misións militares a zonas en
conflito, un requisito en boa lóxica
esencial na vida democrática.

O BNG opúxose ao envío de continxentes
militares a Afganistán, a Haití e por su-
posto ao Iraque, mais nesta ocasión, e
por vez primeira, votou favorabelmente
ao envío de soldados españois ao Líbano,
sabedores de que a resolución 1.701 da
ONU que ampara esta operación non é
desde logo a solución ao problema, pero
abre a porta a efectos positivos de tanta
necesidade nunha zona tan castigada
polo militarismo israelí.
A explicación desta posición do BNG hai
que procurala nunha serie de factores a

O BNG agarda que as tropas españolas non sirvan a Israel

O Plano Lácteo 2006,
prexudicial para Galiza

O 14 de Setembro tivo lugar a primeira reunión do BNG co Ministro de Economía, Pedro Solbes, para abordar a
negociación dos investimentos que o Estado vai destinar a Galiza no ano 2007. Nengún cheque en branco por parte do
BNG, que expresou a Solbes a vontade dos nacionalistas galegos de apoiar as contas do Estados, “mais non a calquer
prezo”.
Unha das condicións que o BNG puxo enriba da mesa: que se destine a Galiza o 8% do investimento total adicado ás
infraestruturas.

Os nacionalistas apoian o envío de soldados ao Líbano por estar lexitimado pola ONU e polos actores en conflito

ter moi en conta. Primeiro de todo, o
despregue dunha forza multinacional
neste lugar ten o paraugas de Nacións
Unidas, e o máis importante, a resolución
unánime da ONU conta co apoio do
Goberno libanés e de toda a comunidade
internacional. Non valen as comparanzas
con outras situacións por moito que se
empeñe o PP, incapaz de distinguir entre
a guerra ilegal contra o Iraque, censurada
por Nacións Unidas, o envío dun exército
de ocupación que atenta contra a
soberanía dun pobo, e unha operación,
o despregue da FINUL, amparada pola
ONU e interesada polo proprio Executivo
do Líbano.

Para o portavoz do BNG no Congreso,
Francisco Rodríguez, esta operación das
forzas de interposición pode favorecer
a integridade territorial, a independencia
e a soberanía do Líbano. “Unha actuación
táctica para lograr que Israel se vaia
retirando do territorio libanés en paralelo
ao despregue da FINUL. Ademáis,
posibilita a asistencia de carácter finan-

cieiro e humanitario para un pais que foi
vítima dunha agresión desconsiderada”.
Estes son os argumentos de peso que
levaron aos nacionalistas galegos a apoiar
a suma de tropas españolas á operación
da FINUL na zona. Unha decisión que non
conleva cegueira pois o BNG “é moi
consciente dos límites, da fraxilidade e do
desequilibrio que subxace na cobertura
política que ampara esta operación, a
resolución 1.701”, ademáis de “estar inzada
de ambigüedades, incluso de valeiros que
poden provocar que sexa votada a favor
polos que teñen unha estratexia pro EE.UU
e Israel, e polos que temos, unha estratexia
favorábel a un Oriente Medio pacífico e de
convivencia entre distintas culturas e
relixións”.

O parlamentar nacionalista advertiu ao
Ministro de Defensa que a presenza das
tropas españolas non debe servir a
estratexias imperialistas, a deseños
exteriores de interferencias, ese sería o
perigo, “agardamos que serva a unha
estratexia de neutralidade activa”.

Francisco Jorquera, durante unha rolda de imprensa

O senador do BNG, Francisco Jorquera, e a deputada nacionalista, Olaia
Fernández Davila, realizaron senllas iniciativas no Parlamento do Estado para
pór de relevo o negativo que é o Plano Lácteo 2006 para os gandeiros galegos.
Jorquera interpelou á Ministra de Agricultura no Pleno sobre este tema, e
recibiu por resposta a ferreña defensa de Elena Espinosa do Plano mencionado.

Pola súa parte, Olaia Fernández Davila, atendía a comparecencia do Secretario
Xeral de Agricultura, Josep Puxeu, a quen demandou a permanencia dos
criterios do anterior Plano, o do 2005, na cuestión da distribución do abandono
de cota. Tampouco atopou nengunha intención de flexibilizar a postura
gubernamental.

Comezan os contactos co
Goberno estatal sobre os Orzamentos 07



11

O 28 de Xullo o Consello de Ministros
deu luz verde á Lei da Memoria Histórica
despois de meses de retrasos, e traspa-
sado xa o 70 aniversario do alzamento
militar ocorrido o 18 de Xullo do 36 con-
tra a Republica democraticamente cons-
tituída.

Tarde, mal e arrastro veu este proxecto
de lei ao que a demora en nada beneficiou
pois fica moi lonxe das aspiracións das
familias das vítimas da represión fran-
quista, dos obxectivos das asociacións
que loitan pola recuperación da memoria
histórica, e das formacións políticas que,
como o BNG, agardaban por un verda-
deiro recoñecimento dos represaliados
pola ditadura franquista.

O Goberno español optou claramente por
descafeinar esta lei, afectado de seguro
pola ferreña e dura campaña que o PP e
os seus satélites mediáticos, económicos,
relixiosos e sociais veñen facendo en
contra desta iniciativa longamente deman-
dada. Afrouxou tanto a man o Executivo
á hora de redixir o contido desta lei que
mesmo enguedellou o título que encabeza
o seu enunciado: “Proxecto de lei polo
que se recoñecen e amplían direitos e se
estabelecen medidas a favor dos que
padeceron persecución ou violencia
durante a Guerra Civil e a Ditadura”.  Ba-
rroquismo para algo tan simple e que xa
fora bautizado previamente por todos
como Lei da Memoria Histórica.

Non faltan as críticas ao despropósito.
O BNG falou con contundencia sobre este
asunto por boca do portavoz nacionalista
no Congreso, Francisco Rodríguez, quen
deixou claro que “se o Goberno non acep-
ta modificacións ou retira a lei, vota-
remos en contra da súa toma en conside-
ración”.

Este proxecto de lei entrou xa en trami-
tación na Cámara Baixa e o prazo para
apresentar emendas está aberto até o 26
de Setembro. Agora o BNG traballa para
apurar os tempos e levar ao Rexisto do
Congreso unha serie de emendas co
propósito de mellorar e dignificar esta
lei que, no seu estado actual, Rodríguez
cualifica de “timorata” e “antidemocrática
por pór ao mesmo nivel ás vítimas e aos
verdugos do franquismo”.

Para o parlamentar nacionalista, o
proxecto carece de valentía, non ten a
coraxe de pór en dúbida a legalidade
institucional do franquismo, “expresa o
medo escénico terríbel do PSOE á dereita
española e aos sectores sociais que
aproban aquel réxime”. Desilusión e
decepción son as reaccións que o texto

A descafeinada Lei da
Memoria Histórica do Goberno estatal

Pon ao mesmo nível a verdugos e vítimas e non anula os consellos de guerra e os xuízos sumarísimos

suscita no BNG porque “rompe as espe-
ranzas que tiñamos depositado nela os
demócratas e os nacionalistas”, ademáis
de decantarse polo esquecemento,
“confundir xustiza con vinganza e partir
da ideia de que as vítimas teñen que
aceitar a Ditadura franquista como un
réxime político legal”.

TÉPEDA POSTURA ANTE
A SIMBOLOXÍA FRANQUISTA

Unha das principais eivas desta nor-
mativa, “un dos seus aspeitos máis
antidemocráticos”, en palabras de
Francisco Rodríguez, é que non anula
os xuizos sumarísimos e os procesos
ás vítimas do franquismo. Peza funda-
mental para que se poida falar dunha
auténtica reparación moral das vítimas.

Por non falar da tépeda postura do
Goberno estatal ante a aínda existente
simboloxía franquista que inza moitas
rúas. Segundo o texto, obrígase a retirar
só os símbolos presentes en locais

dependentes da Administración central, e
sempre e cando non sexan catalogados
como bens de interese artístico.

Tampouco se esforza o Executivo á hora
de facilitar o acceso da cidadanía á cuan-
tiosa información sobre este periodo
histórico, xa que censura o acceso público
aos documentos.

Para o deputado do BNG resulta especi-
almente indignante que a normativa
estabeleza o traslado ao Arquivo da Guerra
Civil de Salamanca dos documentos
gardados no Arquivo Xeral da Rexión Militar
do Noroeste de Ferrol. A lóxica dicta que
se poida entregar a súa copia dixital pero
“non a permitir que se trasladen a Sala-
manca os documentos sobre os procesos
a Alexandre Bóvedra e outras tantas vítimas
galegas do franquismo”.

Independentemente da lei estatal, o BNG
considera oportuno e acertado que se
aprobe unha Lei da Memoria Histórica de
Galiza.

Francisco Rodríguez agarda a súa quenda para intervir desde a tribuna
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A Dirección Xeral de Xuventude e Solida-
riedade (dependente da Vicepresidencia
do Goberno galego), e cuxo titular é o
nacionalista Rubén Cela, activou o pasado
mes de Agosto un dispositivo destinado
a transformar a indignación popular ante
a vaga de lumes nunha colaboración real
e efectiva, útil e de apoio aos profesionais,
mediante a posta en funcionamento do
teléfono gratuíto en Defensa do Monte
Galego.

O dispositivo activouse o mércores 9 de
Agosto coa posta en funcionamento do
Teléfono 900 400 800 que se mantén
operativo as 24 horas do día, con 10 liñas
telefónicas abertas. Mediante este número
recóllense as inscricións de voluntarios
e voluntarias, as súas suxestións, o aviso
de novos lumes ou a realización de de-
nuncias de lumes provocados. O teléfono
púxose a disposición de todos aqueles
concellos, comunidades de montes e
grupos de Protección Civil para xestionar
o envío de voluntarios e voluntarias a
aquelas zonas que máis os precisan.
As cifras que se poden ofrecer deste
dispositivo dan boa mostra do seu éxito,
xa que son máis de 5.900 os voluntarios
rexistrados na base de datos. Tamén do
interese especial da mocidade en
colaborar na loita contra o lume e na
recuperación das zonas afectadas, xa que
un 35% do voluntariado ten unha idade
comprendida entre os 18 e os 28 anos.
En total puxéronse en marcha máis de

Seis mil galegos organízaronse
como voluntarios en defensa do monte

O investimento social
alcanzará o 7% do gasto público galego

Grande éxito da iniciativa da nacionalista Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade

Os voluntarios emprestan a súa colaboración en tarefas de vixilancia, intendencia e reforestación

O  compromiso do Goberno galego de traballar por “uns servizos sociais universais” é un  dos obxectivos nos que se centra a
Vicepresidencia da Xunta. Nesa liña está o Documento de Bases para a elaboración da Lei de Servizos Sociais de Galiza que
presentaron ante 150 convidados de distintas asociacións Anxo Quintana e María Xesús Lago, secretaria xeral do Benestar. O
vicepresidente indicou que este compromiso político irá acompañado dun esforzo económico, que elevará o investimento social
até acadar nos vindeiros anos o 7 por cento do gasto público total da Xunta.

Quintana lembrou as actuacións que a Vicepresidencia ten posto en marcha nestes meses no eido dos servizos sociais, como a
constitución da Sociedade Galega de Servizos Sociais (Sogaserso) coas caixas de aforros, ou o Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar cos concellos galegos. Tamén se apresentou o sitio www.benestargaliza.org, que recollerá todos os textos
publicados pola Secretaría Xeral do Benestar e pretende ser un punto de encontro para a participación cidadá.

DEPENDENCIA

A política social inclúe unha atención especial ás persoas dependentes, que recibirán un investimento de 36 millóns de euros neste
ano entre Xunta e goberno central. Entre outras medidas, incidirase na creación dunha rede de transporte adaptado e na mellora
do servizo de axuda a domicilio, construiranse novos centros de atención a persoas con discapacidade psíquica e trastornos mentais
e ampliarase o número de prazas para persoas con dependencia nas residencias públicas.

cen dispositivos para tarefas de vi-
xilancia, intendencia e reforestación.
Rebaixado xa o nivel de alerta inicial, a
Vicepresidencia está convencida da
necesidade de manter activo este
dispositivo non só como un sistema de

prevención mentres dure o risco de novos lumes;
tamén como garantía na posta en marcha de
actuacións para recuperar a superficie queimada
e iniciar un plano integral de recuperación forestal
e ecolóxica que permita blindar o noso patrimonio
ambiental no futuro inmediato.
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Encarna Otero fala do seu traballo co
BE-NE-GÁ ao día.

Que competencias
ten o seu departamento?

En primeiro lugar, garantir que a cida-
danía exerza o dereito a unha vivenda
digna, en propiedade ou aluguer. Isto
abarca axudas para vivenda nova e
tamén para rehabilitar vivenda usada.
En segundo, temos competencias na
aplicación do código técnico, para ga-
rantir a  habitabilidade. En terceiro, a
investigación e o estudo teóricos, que
son importantes para a rehabilitación
e tamén para a obra nova. Ademais,
estamos impulsando un plano de solo
residencial, porque somos conscientes
de que en lugares determinados non
chega só con rehabilitar. E no campo
da cooperación exterior, xestionamos
programas nos acampamentos de
refuxiados saharianos e está previsto
tamén cooperar con Venezuela.

Poderías precisar as políticas de
rehabilitación de cascos históricos?

Ben, non só rehabilitamos os cascos
históricos, senón tamén as vivendas
tradicionais do rural e dos núcleos de
costa. Isto ten varios aspectos posi-

“Rehabilitar é máis barato que facer obra nova”

Nun acto organizado pola Consallería
de Cultura, o Barco da Memoria -un vello
vapor que percorreu este verán a costa
do país, cunha exposición titulada “Os
mártires do mar: Represión franquista
contra os mariñeiros galegos”- e outras
40 embarcacións navegaron o 26 de
Agosto polos lugares onde foron
asasinados e botados á auga moitos
mariñeiros polos criminais fascistas.

A comitiva marítima saíu do peirao de
Cangas para dirixirse á zona de Massó
(Cangas) e logo á Guía (Vigo) e Domaio
(Moaña). Para render homenaxe ás
vítimas da represión botáronse caraveis
ao mar e ceibáronse pombas. A
conselleira, Ánxela Bugallo, afirmou que
o percorrido serviu “para lembrar os

tivos: dignifica a vivenda e o espazo
público, recupera o patrimonio, xera
emprego mediante as propias empre-
sas de rehabilitación; pon en valor
materiais tradicionais como a madeira,
a lousa e o granito e ademais aumen-
tamos os recursos turísticos. Quero
insistir nunha idea: rehabilitar é sempre
moito máis barato que facer obra nova.
Temos que pensar en criterios de
sostibilidade e evitar que aumente a
presión urbanística sobre o noso
territorio.

Todo o mundo coincide en que temos
un problema de desorde urbanístico,
casas sen pintar: o chamado “feís-
mo”...

A consellaría vén de habilitar axudas
para remates de vivenda, pero o
problema vai máis alá diso. Desde hai
20 anos, Galiza abandonou a sabedoría
de onde e como se constrúe; mais iso
non é responsabilidade só do paisano
que fai a casa, tamén dos concellos
que dan as licenzas e do tipo de arqui-
tectura que se está a deseñar. Este
problema hai que poñelo enriba da
mesa; é estratéxico facer un pacto
polo territorio, a nível de goberno e
coa sociedade.

Homenaxe na Ría de
Vigo ás vítimas da represión franquista

Encarna Otero, directora xeral de Fomento e Calidade da Vivenda

O Barco da Memoria acolleu a arredor
de 35.000 visitantes

mariñeiros de Cangas e de Moaña, pero
tamén a todos os que sufriron aqueles
anos terribles na nosa costa”. Bugallo
abundou na necesidade de coñecer este
momento escuro da nosa Historia: “O futuro
non se pode construír sen coñecer o pasado
e a nós quedábanos esta débeda pendente
para atoparnos coa nosa propria Historia”.

Durante este verán, o Barco da Memoria
percorreu 18 portos do país onde tivo un
recibimento emocionante por parte dos
familiares das vítimas do franquismo e as
asociacións que loitan pola recuperación
da memoria histórica. O número total de
visitantes foi de 35.000; mentres que 300
persoas colaboraron na organización dos
actos.

Encarna Otero posa para o BE-NE-GA ao día



14

A través da concellaría de Cultura, que
dirixe o portavoz do BNG en Compostela,
Néstor Rego, a cidade acolleu no mes de
agosto diversos festivais que converteron
as rúas e prazas de Santiago no mellor
escenario da actividade cultural. Catro
festivais xa consolidados converteron
Compostela na capital do humor, do
circo, da música e danza tradicional e do
jazz. Foron o Festiclown, Festival Inter-
nacional de Clown de Galiza; o Festival
d`Gorra, que centraliza o movemento do
Novo Circo na Galiza; o ciclo Música na
Rúa, que este ano estivo adicado á música
e danza tradicional e o Festival Feitoamán,
co jazz como protagonista. Ademáis este
ano engadiuse á programación de agosto
a Galiza Máxica dos Monicreques de
Kukas.

A Concellaría busca con isto achegar a
cultura a todos os públicos, oferecer
unha programación diversa e potenciar
a capacidade creativa dos artistas da
cidade. A pedra de Compostela foi, neste
mes de agosto, o escenario ideal para o
piano, os malabares, a gaita, a batería, o
teatro, as pandeiretas, os clowns, a danza,
os monicreques… que foron contem-
plados por máis de cen mil espectadores.

Compostela, capital da arte na rúa

O Goberno Municipal de Moaña, presidido polo nacionalista Xosé Manuel  Millán, puxo a disposición da Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer  un local de 350,00m.2 na urbanización O Rosal, en pleno centro de Moaña, onde diariamente son
atendidos enfermos de toda a comarca do Morrazo. Anxo Quintana, vicepresidente e tamén responsábel das políticas de Benestar
Social no Goberno Galego, visitou o centro o pasado 21 de Setembro, con motivo do Dia Internacional do Alzheimer, onde agradeceu
a aposta do Goberno local polos Servizos Sociais.

Para primeiros do ano 2007 está previsto que o de Moaña sexa o primeiro  centro  da Rede de Centros de Atención de Enfermos
de Alzheimer e outras Demencias, dependente da Vicepresidencia.

O BNG do Salnés vén traballando pola
dignificación e o potenciamento do sector
do viño albariño, un sector económico
estratéxico na comarca que o PP sempre
tentou de manipular en función de
intereses partidistas. A colleita do 2006
será a primeira que conte cun acordo
de prezos para a uva da Denominación
de Orixe Rías Baixas, logro para cuxa

O Salnés: compromiso co sector do viño

O BNG demostra en Moaña
a súa aposta polos Servizos Sociais

consecución foi decisivo o labor de
mediación entre adegueiros e produtores
da delegación da consellaría de Medio
Rural. Este é un obxectivo polo que se
loitou desde o Bloque e o sindicalismo
agrario nacionalista.
En relación co anterior, os nacionalistas
da comarca sempre criticaron que a Festa
do Albariño de Cambados fose un acto

partidista do PP e non o principal escaparate
do sector. Porén, este ano contou cunhas
xornadas técnicas de formación por parte
da Consellaría do Medio Rural, así como
co apoio económico do departamento de
Innovación e Industria. A presenza na
inauguración da Festa de Alfredo Suárez
Canal simbolizou o compromiso do gober-
no galego co sector vinícola.

Máis de cen mil persoas asistiron ás actividades programadas pola concellaría nacionalista de Cultura
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Xesús Méndez leva xa 8 anos como
responsábel comarcal de Lugo Centro.
Foi  traballador autónomo e concelleiro
en Navia de Suarna, que el define como
“a miña tribu”.

Debe de ser difícil coordenar unha
comarca con tantos concellos...

Si, porque inclúe tamén o 60 % da
poboación da provincia. A única maneira
de coordenala é através dos organismos
internos como o consello e a executiva
comarcais. Iso ten un aspecto positivo
porque hai unha certa centralidade das
actividades co cal unificamos criterios e
aforramos esforzos, por exemplo a través
dunha conta única. Hai que ter en conta
que fóra da cidade de Lugo toda a
militancia está moi vinculada ao rural,
que é un territorio moi controlado polas
redes caciquís do PP  no que a nosa base
social ten que se abrir camiño con moito
esforzo.

Como se levou na súa comarca a cam-
paña do Novo Estatuto de Nación?

Nas vilas como Vilalba e Sarria fixemos
actos centrados en explicar a nosa

“Con nós no Goberno acabou
  a idea de que a política é cousa de poucos”

Concellos que inclúe: Lugo, Friol, Outeiro de Rei, Rábade, Begonte, Guitiriz, Xermade, Vilalba, Cospeito, Abadín, A Pastoriza, Castro
de Rei, Pol, Meira, Ribeira de Piquín, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Castroverde, Baleira, Navia de Suarna, Becerreá, Cervantes,
As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Láncara, Baralla, O Corgo, O Paramo, Sarria, Paradela, Portomarín, Guntín,
Monterroso, Antas de Ulla e Palas de Rei.

Cargos institucionais: Hai un total de 48 concelleiros e concelleiras nacionalistas.

Sede Comarcal: Miguel de Cervantes 34, entrechán (Lugo). lugocentro@bng-galiza.org

Ficha Técnica de Lugo Centro

Xesús Méndez, responsábel comarcal de Lugo Centro

Xesús Méndez foi concelleiro do BNG en Navia de Suarna

proposta, mentres que nos núcleos máis
pequenos enfocamos o Estatuto do
punto de vista do medio rural.

Que espectativas tendes para as próxi-
mas municipais?

Estamos nunha fase de traballo moi
intensa, porque necesitamos elaborar
unhas listas con 500 persoas, redactar
os programas electorais...
Presentar unha lista en certos concellos
implica facer un feixe de contactos para
que a candidatura inclúa os sectores
máis dinámicos da localidade, para que
aparezan referentes da vida social e haxa
xente de todas as parroquias.

Agora ben, co cambio de goberno
rematou a percepción de que a política
é cousa duns poucos, polo que a xente
se anima máis a participar. Canto aos
obxectivos: primeiro, presentar candi-
daturas con posibilidades reais de obter
representación nos 37 concellos; segun-
do, consolidar e ampliar o número de
concelleiros; terceiro, obter un deputado
provincial máis, e por último direi que
aspiramos a contar con tres ou catro
alcaldes do BNG na comarca.

A presenza do BNG no goberno de Ribadavia implicou un cambio na política cultural deste concello, partindo da idea de que a
cultura é algo máis que festas. Desde a Concellaría desta área, que leva a nacionalista Luísa Escudero, estase a procurar que festas
como o Entroido, o San Xoán, os Magostos ou o Nadal vaian da man de conferencias sobre a Muller traballadora, a República e a
Memoria Histórica, dando a coñecer os feitos máis próximos e silenciados.

Na vila capital do Ribeiro e berce do teatro galego, destaca a Mostra Internacional de Teatro -recibiu unha media de 800 espectadores
diarios nas últimas edicións- inaugurada este ano por Ánxela Bugallo . Tamén se recuperou o concurso de textos teatrais Abrente,
dotado con 3000 euros e o compromiso de publicación e representación da obra gañadora. Outros éxitos relacionados coa cultura
e as festas populares son o aumento de alumnado no conservatorio e na escola municipais de música, ou a semana do libro infantil
e xuvenil. Tamén se apoia, por suposto, a famosa Festa da Istoria.

O BNG impulsa a cultura desde o concello de Ribadavia
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A Contracapa

Xosé María Torné adícase profesionalmente ao marketing e a
comunicación política, e tamén ao deseño gráfico. Militante
nacionalista, asesora ao BNG en cuestións de imaxe.

Din que a clave da comunicación política está en reforzar os
puntos fortes do candidato...

Efectivamente, nunca podes inventar nada, senón reforzar o bon
e minimizar o mao. O que non podes facer é mentir á xente, porque
iso é o que menos soporta a opinión pública, como se demostrou
na catástrofe do Prestige. Nós traballamos con dous conceptos
estreitamente vencellados, a realidade e a identidade: a realidade
é o que hai e a identidade o que se intenta transmitir.

Cales son os puntos fortes de Anxo Quintana?

Proximidade, “cercanía” á xente; por exemplo, Touriño dá unha
imaxe distante e no caso de Núñez Feijoo esa proximidade resulta
forzada. É tamén unha persoa moi dialogante, que escoita. E ten
un concepto de país propio dunha xeración máis nova, representa
un ciclo vital renovador fronte ao que foi Fraga.

Téndese cada vez máis a unha personalización do marketing
político, quizais por influencia norteamericana...

Non é que haxa mimetismo dos EUA, senón que alí se investigou
antes en comunicación política, e está comprobado que a xente
se fía tanto dunha cara como dunha marca. No BNG esa cara é o
aval dun proxecto, nós non cremos nas facianas sen proxecto
detrás.

A campaña electoral de Lula, do PT, foi tamén un gran éxito de
comunicación política, ademais do electoral...

Ben, foi unha campaña moi americanizada a nível de marketing,
mais entrocárono moi ben coa idiosincrasia brasileira, con “jingles”,
músicas electorais con ritmo do país. Porque ás veces hai campañas
“tan á americana” que non teñen nada que ver coa lugar no que
se está...

Que disciplinas das ciencias sociais se empregan nunha campaña
política?

Socioloxía, psicoloxía de masas, estatística e estudos de opinión,
marketing, técnicas de comunicación (publicidade)... Vivimos
nunha sociedade de consumo, capitalista, na que as noticias se
devoran e os líderes políticos tamén se devoran. Nós temos que
xogar con esas cartas; aínda que o noso proxecto aspire a
transformar esa sociedade. Procurando, iso si, que o proxecto
sempre estea á vista. O marketing político é o envoltorio, porque
podemos ter propostas moi boas, mais se non as sabemos envolver
non chegarán á sociedade. Mais tampouco hai que magnificar o
seu poder, é unha ferramenta para chegar á xente, máis nada.

O BNG cambiou de imaxe na campaña do 2004...

O cambio de imaxe débese a un cambio na propria organización,
de lideranza e mesmo de renovación xeracional. A identidade
adáptase a unha nova realidade interna a partir da XI Asemblea
Nacional. Nós plasmamos cara ao exterior os cambios que se
producen na organización. Tentamos ter unha liña directa coa
sociedade máis intensa, a través por exemplo dos boletíns locais
e comarcais, que estamos renovando e unificando.

Cambiaron as cores corporativas?

Non. Seguen sendo azul, branco e vermello. O que pasa é que as veces
introducimos outras cores como a laranxa ou a verde para “alegrar” a
imaxe.

Logo, que cambiou?

Os lemas, por exemplo. Son tan sociais como ideoloxistas. Tés que
“sintonizar” coa xente, se non o fas non comunicas, fas outra cousa.
Nós queremos crecer con Galiza.

Hai quen mitifica o marketing... e hai quen o demoniza como unha
forma de “venderse ao sistema”

No BNG somos membros da sociedade, non “tipos raros”, polo tanto
empregamos os métodos que hai na sociedade, do mesmo xeito que
usamos lavadoras e frigoríficos. Agora ben, temos que facer un esforzo
e compensar con creatividade os cartos dos que non dispoñemos. Por
exemplo somos a forza política das presentes en Galiza que mellor
aproveita os seus recursos en comunicación e as posibilidades de
Internet.

“O proxecto sempre debe estar á vista”

14 de Outubro
Reunión do Consello Nacional. Hotel Congreso,
10.30 horas.

20 de Outubro ao 4 de Novembro
Debate do documento político da Asemblea
Nacional nas asembleas comarcais.

Xosé María Torné, asesor do BNG en materia de Imaxe e Propaganda


