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Volta a información
comarcal ao voceiro do
BNG, con noticias do

Baixo Miño, O Morrazo
e A Coruña

O 17 de Decembro, unha grande Convención
Nacional apresenta a proposta do BNG á sociedade galega

Páxina 2

O BNG lanza unha
ambiciosa campaña de

afiliación para sermos máis
pobo a favor de Galiza

Páxina 3

O Portavoz Nacional,
Anxo Quintana, fai o
primeiro balanzo de

xestión nestas páxinas

 A Entrevista. Páxina 4 e 5

O BNG abre o debate
sobre o Novo Estatuto

O debate sobre o Novo Estatuto xa está
formalmente aberto. E non por acaso,
senón porque a sociedade galega xa
ten á súa disposición unha  proposta
formal, con texto articulado, a do Bloque
Nacionalista Galego. É un texto novo
para un país novo. Un texto acabado,
artigo a artigo, pero non un texto
fechado. É xusto todo o contrario: é un
convite ao diálogo e ao contraste coas
outras visións posíbeis de Galiza. Un
convite para o debate que se debe abrir
no Parlamento Galego e que se debe
abrir, fundamentalmente, no seo da
sociedade galega.

O BNG abre o debate cunha constata-
ción: Galiza é unha nación e, por tanto,
debe ser titular dos dereitos políticos
que convencionalmente se atribúen a
un ente nacional. Nen máis nen menos.
Debe, por tanto, estabelecer relacións
en pé de igualdade co Estado e debe
tamén gozar de espazos competenciais
de libre decisión. Dito en palabras do
portavoz nacional Anxo Quintana,

“Galiza debe ser sempre o que queiran
os galegos e as galegas”. Os galegos
e as galegas son a fonte de soberanía
da nación galega.

O ponto de arranque do debate social
xa está axendado: será o 17 de
Decembro en Santiago (18.00 horas,
Palacio de Congreso), unha grande
Convención Nacional que servirá ao
BNG para apresentar a súa proposta
ao conxunto da sociedade galega e na
que está previsto que tome parte unha
ampla representación do tecido
asociativo do país.

A seguir, o BNG lanzará unha inten-
sísima campaña de explicación da súa
proposta de Novo Estatuto (que
podedes consultar na web nacional,
www.bng-galiza.org) e farao bairro a
bairro, parroquia a parroquia, porque
para o proxecto nacionalista un Estatuto
de Nación non tería sentido se non fose
froito da vontade e da participación do
pobo galego.

A Reportaxe. Páxina 6

O BNG chama a
participar na manifestación
convocada polo sindicalismo

nacionalista ante a OMC

Duplicamos a paxinación

Con este número, duplicamos a
paxinación do BE-NE-GA ao DíA, coa
intención de incluírmos máis voces, máis
análises e máis información.
Así, recuperamos a sección de
información comarcal e introducimos
os xéneros da reportaxe e da entrevista,
espazo que abrimos cunha longa
conversa co portavoz nacional, Anxo
Quintana.
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Compromiso de Medio Rural para axilizar a
concentración parcelaria no Baixo Miño

Iniciativa parlamentar para os veciños do Morrazo
teren un centro hospitalario na bisbarra

Comarcas

Convidado polo grupo municipal do BNG en
Tomiño, o delegado en Pontevedra da
Consellaría de Medio Rural, Gonzalo
Constenla, reuníuse con representantes de
comunidades de montes, asociacións de
veciños e das xuntas locais da parcelaria para
coñecer de primeira man os problemas da
concentración en Tomiño.

O delegado nacionalista clarexou que esta
administración “recibe un problema herdado
da administración do PP e diso non se pode
responsabilizar, nin tampouco comezar de
cero para arranxar todos os problemas que
se teñen dado. Pero a partir de agora hai que

solventar esta situación con todos os medios de
que se dispón e para isto a Consellaría vai facer
unha aposta preferente pola zona priorizando
recursos económicos e técnicos”.

Segundo Constenla, “a Consellaría de Medio
Rural entende que a zona do Baixo Miño é unha
zona prioritaria para o remate da concentración,
xa que a súa riqueza e as posibilidades de
desenvolvemento agrícola son moitas”.

Asimesmo adiantou que se porá en marcha un
proxecto de banco de terra que se vai comezar
cos sobrantes da concentración parcelaria e que
se desenvolverá ao tempo que se leve adiante a
lei sobre bancos de terra no parlamento galego.

A deputada do BNG Modesta Riobó está
a levar a iniciativa para que os veciños
do Morrazo podan dispor dun centro
hospitalario na bisbarra. Riobó amosou
a súa satisfacción porque a Conselleira
de Sanidade teña constatado “a realidade
que veñen denunciando os pacientes
desta zona dende hai anos”, e que ten
a ver coa situación do hospital de

POVISA, centro concertado que, segundo
expuxo a titular desta área, ten unhas
listas de espera que triplican a media
galega.
A parlamentar do Morrazo erixiuse en
portavoz dos afectados e lembrou que
a súa demanda se concreta “nun centro
hospitalario na comarca”, ao tempo que
lembrou a necesidade de “resolver

cuestións elementais como o servizo de
urxencias, atención especializada, as
análises clínicas ou as intervencións
cirúrxicas de curta estancia”.
A deputada do BNG denunciou tamén o
prexuízo que supón para os veciños o feito
de se ter que desprazar aos centros de Vigo
e Pontevedra –Montecelo e Povisa- “por
unha vía de comunicación de pago”.

Comarca da Coruña: encontros para estreitar
lazos co tecido social

É habitual que nos periodos preelec-
torais, a nosa organización concerte
diversos encontros con distintos
colectivos sociais, empresariais, cul-
turais, deportivos, etc. co fin de
achegarlles de xeito directo as nosas
propostas de programa electoral, así
como recoller deles as preocupacións
e suxestións a incorporar a dito
programa. Na comarca da Coruña así o
fixemos nos meses previos á celebración
das Eleccións Autonómicas últimas con
convocatorias amplias dirixidas aos
traballadores da industria, cultura,
sanidade, agro, ensino, mocidade e
mulleres que nos permitiu non só
explicar as nosas alternativas políticas,
senón tamén actualizar e ampliar
notoriamente a nosa base de datos de
simpatizantes do nacionalismo.
Adquirimos naqueles encontros o
compromiso de que, pasadas as
eleccións, voltaríamos manter un
contacto asiduo como xeito de fornecer
unha transmisión directa das nosas

alternativas políticas á nosa base social
e electoral.

Estamos agora xustamente neste
traballo, desenvolvendo unha progra-
mación de encontros sectoriais que
atenden de forma inicial as nosas áreas
de goberno na Xunta, mais que se
estenderán aos demais ámbitos de xeito
inmediato.

Temos xa celebrado exitosamente dous
encontros: coa xente da cultura e cos
representantes do comercio. No primeiro
deles contamos cunha asistencia de máis
de 100 persoas representativas do
mundo cultural, intervindo Luís Bará,
Director Xeral de Creación e Difusión
cultural; Milagres Lantes, Delegada
Provincial e Margarida Vázquez,
Deputada Provincial. No segundo
reunimos a unha vintena de repre-
sentantes do comercio, que seguiron as
exposicións de Ana Rúa, Directora Xeral
de Comercio e de Luís Barcia, Delegado
Provincial.

Medio Rural considera o Baixo Miño como
zona prioritaria para o remate da concentración

As próximas citas
ENCONTRO COA MOCIDADE
Xoves, día 15 de decembro, ás 20 horas no
salón de actos do Centro Universitario de Riazor,
coa participación de Rubén Cela, Director Xeral
de Xuventude e Solidariedade.

ENCONTRO COAS MULLERES
Luns día 19, ás 20:30 horas no Círculo de
Artesáns (S. Andrés, 36) coa participación de
Ana L. Bouza, Directora Xeral do SGI; Ana
Pontón, Deputada autonómica e Tereixa Novo,
Delegada Provincial.

ENCONTRO CO DEPORTE
Martes, día 20 de decembro, ás 20 horas, coa
participación de Santiago Domínguez, Director
Xeral para o Deporte e Antón Tenreiro, concelleiro
de deportes en Oleiros.

ENCONTRO COS TRABALLADORES DA
INDUSTRIA
Mércores día 21 ás 12 horas na Aula de Cultura
de Caixa Galicia (R/Médico Rodríguez) coa
participación de Anxo Calvo, Director Xeral de
Industria e Carlos Aymerich, deputado
autonómico
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O BNG sae á rúa para ampliar os seus
respaldos na sociedade galega xusto no
contexto no que se abre unha nova etapa
na que será necesario o consenso de
todos para camiñar cara un País Novo.
Para iso, a formación nacionalista vén
de lanzar unha intensa campaña de
afiliación que ten como obxectivo
multiplicar por dous as forzas do
nacionalismo e convidar a integrarse na
organización aos milleiros de persoas

que colaboraron durante a campaña
eleitoral do 19 de Xuño que levou ao
nacionalismo a formar un novo goberno
en Galiza.

O Coordenador Executivo do BNG,
Francisco Jorquera, cualificou esta
campaña de “moi ambiciosa” e asegurou
que se trata dun “compromiso da
Executiva Nacional” que poñerá en
marcha ao longo das últimas semanas
de 2005 e as primeiras de 2006 as
primeiras accións do camiño cara o
crecemento do nacionalismo en Galiza.

O Bloque quer facer un chamamento aos
milleiros de persoas que colaboraron na
pasada campaña eleitoral e que, de feito,

AZOS NOVOS PARA TRABALLAR POR GALIZA

seguen a sustentar a acción do
nacionalismo no Goberno para que
organicen o seu labor integrándose na
frente política que ten “as súas portas
abertas a todos e todas os que queiran
traballar para que o cambio galego
chegue a todos os recantos do país”.

O convite que o BNG fai aos que
amosaron nestes últimos tempos a súa
simpatía cara o nacionalismo

O BNG lanza unha ambiciosa campaña de afiliación para duplicar a súa militancia

escenificarase, nunha serie de actos que
se estenderán durante o primeiro
semestre de 2006 e que se celebrarán
por todo o país coa participación de
membros da Executiva Nacional.

Nacionalismo galego, sen límites

Neste labor, como na meirande parte do
seu traballo diario, o nacionalismo non
se impón límites e pretende chegar ao
cen por cen da poboación galega, aínda
que é consciente de que existe un sector
máis receptivo a esta mensaxe ao que
quer facer protagonista do momento
histórico que supón a elaboración dun
novo Estatuto de Nación para Galiza.

O Bloque tende, dende o nacionalismo
galego, pontes polas que poden e deben
pasar todos aqueles para os que o benestar
do país sexa unha prioridade e que, por
iso, queren apoiar a acción do BNG, non
só no goberno, senón tamén nas comarcas
e nos concellos, de cara xa á preparación
dos comicios municipais de 2007.

Canles sen atrancos

A xente sempre é a protagonista da acción do nacionalismo en Galiza, por iso cómpre sumar cada día máis pobo ao proxecto do BNG

Francisco Jorquera subliñou, neste senido,
a importancia de crear “canles efectivas
para que todas aquelas persoas que queiran
contribuír co seu apoio ao proceso de
cambio que está a inducir o nacionalismo
no goberno do país, o poidan facer sen
atrancos”.

A mensaxe que o BNG quer facer chegar
aos galegos e galegas e que se difundirá
nos actos da campaña céntrase na
necesidade de aunar todos os esforzos
posíbeis neste momento crucial para
conquerir, entre todos, “aproveitar esta
oportunidade histórica para que o estatus
político de Galiza como nación se vexa
recoñecido no Estado español”, tal e como
subliñou Jorquera.
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É o líder do nacionalismo galego e ten
claro que o traballo do BNG desde o
Goberno debe ser “construír país”. Anxo
Quintana (Allariz, 1959) chama contra a
autocompracencia, afirma que Galiza
debe manter unha relación “de igual a
igual” co Estado e clarexa que o seu
obxectivo é o de “cumprir o contrato
programa” que o BNG estabeleceu cos
cidadáns e cidadás da nación galega.

“Construír país é o noso grande
repto no Goberno”

Anxo Quintana, portavoz nacional e vicepresidente do Goberno galego

Que balanzo fas da xestión do Goberno,
superado xa o emblemático fito dos 100
días ?

Estou razoabelmente satisfeito do que
levamos feito nestes meses, aínda que
penso que se poden facer máis cousas
e se poden facer máis rápido. Neste
senso, considero que non podemos ser
autocompracentes; é preciso facermos
un pouco de autocrítica e ollarmos cara
o que pensan os cidadáns. Creo que a
xente o que quer é máis cambio e un
cambio máis claro. O meu compromiso
é estar á altura do que nos pide a xente.
O meu compromiso é coa cidadanía e
con ese contrato de goberno transpa-

rente que suscribimos co PSOE e que
faremos que se cumpra ponto por ponto.
Téñolle dito á xente que fiscalicen o que
facemos e que nos dean caña para que
efectivamente cumpramos ao cen por
cen. Penso que iso é o que ten que facer
unha cidadanía crítica e penso que a
miña obriga no Goberno é atender as
súas demandas. Honestamente, creo
que nos primeiros 100 días xa

adoptamos medidas importantes que
marcan o cambio de rumbo na dirección
do país, entre as que citaría o salario da
liberdade, a reformulación da Bolsa de
Alugueiro, a aposta polo I+D+I, o novo
plano de infraestruturas rurais, a
iniciativa pola selección galega de fútbol
ou os propios orzamentos para 2006,
que os fixemos nun tempo récord para
a súa presentación en tempo e forma
no Parlamento galego.

Cais foron as túas prioridades desde
Vicepresidencia?

Pois basicamente as de marcar a
diferenza entre a Galiza clientelar que

herdamos e o que ten que ser un país
formado por cidadáns libres con direitos
a desfrutar das maiores cotas posíbeis de
calidade de vida, o que teño alcuñado como
a revolución tranquila do benestar. O
fundamental está en estabelecer unha
relación distinta cos cidadáns, diame-
tralmente oposta á etapa anterior. Por dicelo
graficamente: o poder pertence aos
cidadáns, pertence ao pobo, e non ao
Goberno, que debe limitarse a administralo
e a dar conta sempre de todo canto fai.

Como está a funcionar
o pacto de Goberno?

O pacto susténtase nun contrato programa
que desde logo o BNG se ten esforzado
por explicar moi polo miúdo á xente. As
relacións cos socialistas están dentro da
normalidade dun Goberno recén constituído
no que convivimos dúas formacións que
evidentemente somos distintas, con
posturas e proxectos políticos lexitima-
mente diferentes. Ninguén podía nin  debía
agarda unha perfecta simbiose entre o BNG
e o PSdeG, somos dúas forzas políticas
diferentes, mais coido que sabemos
entendernos.  En xeral, penso que hai dous
xeitos distintos de entender a política. Un
encárnao o PP e consiste en buscar a
división pola división, consiste en enfatizar
sempre aquilo que nos divide. O outro xeito
é o do BNG, que procura xustamente
traballar sobre aquilo que nos une como
sociedade, na procura sempre de pontos
de encontro.

Que ten que facer o BNG para afortalar o
seu papel no bipartito?

A sensación que mellor define a nosa
posición hoxe é a da ilusión. Creo que
existe unha grande ilusión na cidadanía e
unha grande espectativa respecto do que
pode facer o BNG neste Goberno, e esa
ilusión que teñen os galegos e as galegas
é compartida tamén polo BNG. Non pode
ser doutra forma, o nacionalismo galego
accedeu ao Goberno do país por vez
primeira na súa historia e, polotanto, temos
que traballar sen desmaio para estarmos
á altura desta oportunidade sen
precedentes. Esta ilusión ten ademais que
dar froitos no terreo político; faremos unha
xestión eficaz dentro do goberno bipartito,
pero ademais estamos aquí para construír
país, que é o noso grande repto no Gober-
no. Eu penso que o BNG ten moi ben
analizada cal é a súa posición política no
país e moi ben conceptualizadas cales son
as súas posibilidades no novo tempo
político, e dende logo imos aproveitar a
nosa estancia no Goberno. O noso
obxectivo é converter o BNG na casa de
todos os que levan a Galiza na cabeza e no
corazón, todos os que poñen a Galiza
primeiro. Unha casa aberta, cómoda, ampla
e de todos.

Anxo Quintana pensa que os primeiros cen días de Goberno serviron xa para
mudar a dirección do país nun sentido positivo
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“O BNG cumpre os seus compromisos e,
tal e como anunciou, xa ten elaborada a
proposta, con texto articulado, de Novo
Estatuto de Nación para Galiza”, enfatiza
Anxo Quintana. Será, alega, o ponto de
arranque para o debate que se ten de encetar
no Parlamento Galego e que “o BNG quer
aberto ao conxunto da sociedade”.

O BNG xa ten o seu texto articulado. E
agora?

Agora toca seguir traballando e, sobre todo,
toca facer un intensísimo labor de
divulgación da nosa proposta no seo da
sociedade galega.

O BNG, e eu persoalmente, comprometimos
ter antes de final de ano unha proposta de
texto dun Novo Estatuto de Nación para
Galiza, e esa promesa está cumprida. O
Consello Nacional aprobou xa o texto
articulado que imos apresentar como
proposta no Parlamento Galego e que imos
apresentar á sociedade galega na
Convención Nacional programada para o
17 de Decembro. Esta proposta coloca a
Galiza na vangarda de Europa no
desenvolvemento dun proxecto común de
democracia, cidadanía e convivencia. Parte
da idea de que Galiza será sempre o que
queiran os galegos e as galegas, iso é ser
unha nación e iso defendemos os
nacionalistas. E o que teño claro é que este
Estatuto que propón o BNG cabe no marco
constitucional, sempre que vexamos o
marco constitucional desde unha

“Co Novo Estatuto
queremos estabelecer
unha relación de igual
a igual co Estado”

“O PP debe deixar
de enredar e debe
comezar a dialogar
con nós”
Confías no acordo co resto das forzas políticas
para acadar unha proposta de Novo Estatuto
con respaldo unánime no Parlamento?

O que temos que facer é constituír canto antes
a ponencia parlamentaria que se vai encargar
dos traballos, e instar ao PP a que dunha vez
por todas se deixe de enredar e se sente a
dialogar con nós. A cidadanía galega, e
particularmente os votantes do PP, non
entenderían que o seu partido lle negase a
Galiza o que lle deu a Catalunya, onde participou
dende o principio nos traballos de redacción
do Estatut cando sabían que se apostaba por
un Estatuto de Nación para os cataláns e as
catalás.
Unha vez sentados na mesa de negociación e
diálogo, eu creo que o proceso será mais
sinxelo do que as declaracións políticas agoiran
a priori. O BNG acudirá a esta ponencia coa
intención de sumar, con ánimo dialogante para
chegar a acordos, non para provocar rupturas.
E así queremos que sexa a disposición do
resto dos membros da ponencia.

perspectiva dinámica e aberta.
Esta proposta é un ponto de partida, non
é un texto pechado, senón que está aberta
á sociedade e ao debate sobre o que
queremos para Galiza. O noso é un Estatuto
nacional para a xente, non para os libros
de historia. No proceso que agora se abre
en Galiza, téñome comprometido
publicamente a non impulsar nunca un
Novo Estatuto que exclúa a nengunha forza
política, e por iso demando o mesmo
compromiso do resto dos partidos, isto é,
que asuman o compromiso de non
impulsar nunca un Novo Estatuto co voto
en contra do BNG, e que amosen así o
mesmo nível de compromiso coa tolerancia
e o pluralismo que ten amosado o BNG.

Qué aspectos destacaría desta proposta de
Estatuto feita polo BNG ?

Este é o primeiro texto que institucionaliza o
principio de igualdade de oportunidades en
todas e cada unha das dimensións da vida
cidadá, dende os dereitos políticos e
económicos até o acceso á información ou á
vivenda.

Estabelece tamén un novo sistema de
financiamento, pensado para garantir a
autonomía fiscal do país, e no que ten a ver
co plano das nosas relacións co Estado aposta
claramente por estabelecermos unha relación
de igual a igual baseada na cooperación
intelixente, non na submisión.

Como ves o debate actualmente en curso no Estado?

Véxoo coa certidume de que o nacionalismo é a garantía de que Galiza conte na
axenda política do Estado. O BNG ten como tarefa fundamental desde o Goberno
colocar a Galiza no mapa e conseguir o protagonismo que nos corresponde.
Debemos ser protagonistas e non simples espectadores.

Dende a Vicepresidencia, temos posto en marcha xa un proceso de negociación
co Goberno de Madrid no seo da Comisión Mixta de Transferencias, sobre a
base dun documento no que se identifican 70 espazos competenciais nos que
Galiza pode e debe incrementar o seu autogoberno.

Paralelamente a iso, Galiza ten que poñerse mans á obra para redactar un novo
Estatuto de nación, ambicioso, un Estatuto que leve ao país ao lugar que lle
corresponde dentro do Estado no século XXI. O BNG ten presentado xa a súa
proposta de texto articulado, proposta que levaremos a unha ponencia parlamentar
que agardo se constitúa o antes posíbel porque non podemos perder nen un
minuto máis do noso tempo.

“O nacionalismo é a garantía de que
Galiza conte na axenda do Estado”

Anxo Quintana, no seu despacho da
Vicepresidencia do Goberno
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A Organización Mundial do Comercio
(OMC) celebra entre o 10 e o 19 de
Decembro en Hong Kong unha cimeira
na que se analizará un asunto crucial
para o futuro dos labregos e labregas
galegas: a redución dos aranceis que
gravan a importación de produtos
agrícolas de países alleos á Unión
Europea.

Nas negociacións previas que se teñen
producido no seo da propia OMC, a
Comisión Europea ofertou a redución das
taxas máis elevadas nun 60% e unha
baixa de entre o 35 e o 60% para aqueles
produtos actualmente gravados con
aranceis máis baixos. Isto supón que, de
se aprobar a proposta, habería unha caída
nos prezos dos nosos produtos xa que,
ao se reducir os impostos nunha media
do 46%, as multinacionais serán quen
de saturar os nosos mercados con prezos
moito máis baixos do que os actuais.

O nacionalismo galego rexeita unha
proposta elaborada ás costas das nosas
necesidades e intereses que, tal e como
denuncia unha iniciativa apresentada na
Cámara galega pola deputada Tereixa
Paz, suporía agravar o fenómeno do
despoboamento do rural.

Todos os labregos e labregas deben
acudir

Aínda é tempo de paralizar o intento e
por iso CIG e SLG convocan para o 15
de Decembro unha manifestación
nacional en Santiago de Compostela, que
conta co respaldo do BNG.  Lidia Senra
e Suso Seixo –secretaria e secretario
xeral do SLG e CIG, respectivamente-
lembran que esta non sería a primeira

O futuro do agro galego decídese
na cimeira da OMC

O BNG respalda a manifestación convocada pola SLG e a CIG o 15 de Decembro en Compostela

Os responsábeis sindicais aclaran que a pretendida redución de aranceis “non beneficia como moitos pretenden facernos crer aos produtores
dos países máis pobres, do Sur, senón ás grandes transnacionais, ás comercializadoras, mentres que a mao de obra continuará a sofrer
unha enorme explotación”.

“A OMC está a marcar directrices que nos afectan no día a día e nen sequera nos decatamos”, advirten, “a privatización que está a gañar
terreo nos servizos públicos día a día non é casual e repercute nos nosos petos e na calidade do servizo que recibimos”. “Se entramos de
cheo nesa carreira o noso rural vai acabar cada vez máis deserto”, puntualiza.

Poñamos un exemplo para ilustrar a situación na que pode ficar o noso tecido produtivo. A carne ten hoxe en día un prezo de distribución
de 7 euros o quilo na Unión Europea. Pois ben, un dos países dos que máis se está a importar este produto é Brasil, cun prezo de 3 euros
o quilo máis 3,40 de aranceis; total, 6,40 de prezo de entrada en distribuidores, 60 céntimos máis barata que a carne europea. Coa proposta
da UE, os aranceis da carne baixarían nun 50%, isto é de 3,40 a 1,70, cun prezo de quilo de carne de 4,70. Un marco que faría imposíbel
a competencia para o campo galego. Un marco que hai que combater politica e socialmente.

A redución dos aranceis non beneficia ao Sur,
senón ás transnacionais

negociación que fracasa e subliñan o
papel que xoga a presión social nesta
loita.
Para a secretaria do Sindicato Labrego
Galego, non hai dúbida: “Todos os
labregos e as labregas galegas deben
acudir á manifestación porque a historia
demostra que a cimeira de Hong-Kong
non pode beneficiarnos”.

Lidia Senra bota a vista atrás e lembra
que as negociacións se remontan ao
ano 1994, cando “os acordos do GATT
(siglas inglesas para acordo xeral sobre
aranceis e comercio) fixaron a
liberalización do comercio de produtos
agrícolas e a entrada en escea da
Organización Mundial do Comercio
(OMC), que levaría este proceso adiante”.
Aquilo foi o principio da fin. No ano 99
tentouse pechar unha nova ronda de
negociacións, na cimeira de Seattle, e
de novo en Cancún, no 2003, sen éxito.

Pero a rebaixa nos aranceis proposta
pola Unión Europea aos países ricos
estabelece un quid pro quo: menos taxas
a cambio de que Europa entre no
mercado da liberalización dos servizos
mundial. A Unión Europea está a
sacrificar aos labregos pola súa
participación no comercio dos servizos.

O Sindicato Labrego Galego defende, en
boca da súa secretaria, “que a alimen-
tación ten que estar fóra destas
negociacións, as políticas agrarias e
alimentarias teñen que ser protexidas
e todo país debe ter soberanía neste
eido”.
A CIG estabelece, pola súa banda, a
necesaria titularidade pública de deter-
minados servizos para garantir “unhas

condicións dignas e non rachar coa
coesión social”.

Senra advirte que desde o ano 94 “houbo
unha baixada nos prezos dos produtos
agrícolas, no pagamento aos produtores”
e as consecuencias non deixan lugar a
dúbidas: peche de explotacións e perdas
económicas xeralizadas dos labregos e
labregas galegas. Este desmantelamento
fixo que na última década, a UE non fosa
quen de autoabastecerse de carne de vacún.

A proposta da UE pode
provocar un novo
desmantelamento nos
sectores produtivos do
campo galego



Novo Estatuto:
Máis poder de decisión para Galiza
O próximo 17 de Decembro o BNG vai apresentar en Santiago de Compostela a proposta de Novo
Estatuto de Nación para Galiza. Culmínase, deste xeito, un proceso demorado de reflexión, análise
e participación no que homes e mulleres de dentro e de fóra do BNG, unidos e unidas no seu
compromiso co país, puxeron o mellor do seu tempo e do seu saber ao servizo dun proxecto común.
Primeiro co documento de bases de Xullo de 2004, logo co texto elaborado polo Foro do Novo
Estatuto e, agora, co texto articulado no que, a día de hoxe, o nacionalismo galego concreta a súa
proposta de Novo Estatuto.

Un Novo Estatuto para Galiza. Os centos de homes e de mulleres que participaron ao longo do
proceso coñecían as experiencias doutros pobos e as propostas feitas por outras forzas políticas.
Mais atenderon, sobretodo, aos problemas e aos reptos concretos que Galiza vai enfrontar e
esforzáronse por lle oferecer solucións concretas e axeitadas á nosa realidade. Un Estatuto que
incrementa o poder político de Galiza, que reforza os mecanismos democráticos de controlo das
institucións, que articula, enfin, o dereito colectivo da cidadanía galega a decidirmos o noso futuro.
Mais non fica só aí: máis poder político en forma de competencias máis amplas e garantidas, si,
mais tamén obxectivos e finalidades claras que han ser procurados e logrados através do exercicio
desas competencias. O Estatuto é taxativo ao estabelecer que as políticas públicas que os poderes
públicos da nosa Nación deseñen e executen deben perseguir, por riba de caisquer outras consideracións,
o logro do pleno emprego, do benestar, através de servizos públicos universais e gratuitos, do
equilibrio territorial e dun modelo social e económico xusto e sustentábel.

Un Estatuto de Nación. Porque para alén do evidente, de contar cunha lingua e unha cultura de seu,
cun territorio definido e cun pobo con consciencia diferenciada, Galiza é unha nación porque os seus
cidadáns e cidadás así o queren e o deciden cada día. Porque na nación galega os homes e as
mulleres, cos dereitos e as garantías que o Novo Estatuto lles recoñece, son os donos do poder e
os beneficiarios da súa actuación. A nación do concreto, do día a día, que non resulta de ensoñación
nen precisa de Exércitos ou bandeiras megalómanas para se xustificar.

Un Estatuto que confía nas potencialidades do país. Por convencimento e por necesidade. Porque,
queirámolo ou non, os fundos europeus, de continuaren, vanse reducir dun xeito drástico. E cada
país depende de sí, dos seus recursos e do poder político con que conte para xestionalos. Porque,
queirámolo ou non, o Estado español avanza cara unha configuración plurinacional e asimétrica, e
aos galegos nos toca decidir onde queremos estar. Se queremos actuar como unha Nación ou se
queremos, outravolta, perder o tren da historia.

AGORA DEPENDE DE NÓS

Desta volta depende de nós. Hoxe, a diferenza de hai vintecinco anos, será o Parlamento de Galiza
e non unha asemblea de deputados e senadores galegos o que elabore o Novo Estatuto. Por iso
temos a obriga, as tres forzas políticas de Galiza, de dialogarmos e de chegarmos a acordos. E de
facelo sen dependencias externas, pondo os intereses de Galiza por diante, para aprobarmos un
Estatuto ambicioso.

O BNG xa deu o primeiro paso. Velaí a nosa proposta, a dos nacionalistas. Tócanos agora dala a
coñecer e debatela. Na sociedade e no Parlamento de Galiza. Esa será a nosa mellor homenaxe aos
compatriotas que, hai setenta anos, lograron que o pobo galego ratificase por unha amplísima maioría
o Estatuto de 1936. Lembrando o pasado e traballando no presente para soñarmos, entre todos, o
futuro.
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En destaque
A nacionalista Teresa Táboas vai multiplicar
por tres o orzamento destinado a criazón de
solo empresarial
A conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, explicou no Parlamento
que vai multiplicar por tres o orzamento adicado á criazón de solo
empresarial en Galiza, a través das actuacións previstas pola propia
Consellería e polas catros sociedades de xestión, as Xestures. Para
Táboas, a criazón de solo produtivo é imprescindíbel para favorecer
a expansión e asentamento de novas empresas. O obxectivo desta
consellaría é duplicar a superficie de solo empresarial nos próximos
catro anos até acadar os 25 millóns de metros cadrados.

Jorquera consegue o apoio do Senado para
que se incrementen as funcións da Xunta en
Salvamento Marítimo
O parlamentar do BNG no Senado, Francisco Jorquera, foi o artífice
de que o Pleno da Cámara Alta aprobase dúas mocións da súa autoría,
unha através da cal se demanda o incremento das funcións da Xunta
en materia de Salvamento Marítimo e outra pola que se defende o
estabelecimento de mecanismos de participación do Goberno galego
nos entes reguladores da enerxía.

O Parlamento galego aproba unha iniciativa
do BNG para garantir o futuro da Fábrica
de Armas da Coruña
O parlamento galego aprobou unha proposición non de lei do BNG
defendida polo portavoz do grupo, Carlos Aymerich, en relación co
futuro da Fábrica de Armas da Coruña. Aymerich remarcou a necesidade
de garantir a viabilidade da Fábrica de Armas da Coruña e pediu un
“plano industrial de futuro que asegure o mantemento da actividade
da fábrica”. “Só nese caso se pode producir un cambio na ubicación
da factoría”, dixo o deputado pola Coruña, quen reclamou do goberno
galego que demande á Administración estatal “a esixencia do
cumprimento dos compromisos asinados no seu día pola multinacional
norteamericana General Dynamics”.

A Vicepresidencia nacionalista emprégase a
fundo na loita contra a violencia de xénero
A Vicepresidencia que dirixe Anxo Quintana, através da Secretaría
Xeral da Igualdade, vén de acometer unha intensa campaña en medios
de comunicación e, por primeira vez, en Internet, dirixida a erradicar
a violencia de xénero. A Vicepresidencia estase a empregar a fundo
na loita contra este gravísimo problema, coa aplicación de medidas
de carácter transversal en todos os ámbitos do Goberno Galego baixo
a coordenación de Anxo Quintana. Entre outras, o salario da liberdade
e axudas ás mulleres vítimas dos maos tratos para accederen á vivenda
ou a un posto de traballo.

Medio Rural criará un banco de terras
para pór en valor as zonas abandonadas
O titular de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, anunciou como un dos
seus obxectivos principais a mobilidade das terras improdutivas e a
ampliación da base territorial das explotacións agrarias. A Consellaría prevé
como instrumento básico a criazón do Banco de Terras, organismo público
de intermediación que se regulará através dun proxecto de lei. O
departamento de Suárez Canal remitirá o vindeiro ano este proxecto á
Cámara Galega.

Cultura aceita o recurso do BNG de Ferrol e
mantén a protección patrimonial do bairro de
Recimil
A Dirección Xeral de Patrimonio da Consellaría de Cultura e Deportes que
dirixe Ánxela Bugallo acordou resolver favorabelmente o recurso apresentado
no seu día polo grupo municipal do BNG en Ferrol contra o informe realizado
pola anterior administración autonómica e en virtude do cal se avalaba a
eliminación da protección patrimonial do bairro ferrolán de Recimil.

Innovación e industria adicará 9 millóns de
euros ao mes a i+d+i
O investimento en investigación, desenvolvemento e innovación que prevé
realizar a Consellaría de Innovación e Industria para o ano 2006 é de 9
millóns de euros ao mes. Así o contemplan os orzamentos deste
departamento da Xunta para o vindeiro ano, que se encamiñan a conseguir
salvar a fenda dixital de Galiza con respecto ao Estado e a Europa. O
obxectivo da Consellaría dirixida polo nacionalista Fernando Blanco é acadar
un investimento en I+D do 1,5% do PIB en 2010, cifra que nestes momentos
se atopa no 0,86%.

Francisco Jorquera

9 de Decembro
17.00 horas. Sede Nacional.
Reunión da Comisión de Cultura e Deportes
do Consello Nacional.

17 de Decembro
18.00 horas. Palacio de Congresos. Santiago
de Compostela.
Convención Nacional para apresentar o texto
articulado de Novo Estatuto.

Axenda

Teresa Táboas.


