
O BNG continúa a dedicar todas as súas
enerxías a conseguir que o status nacional
de Galiza se vexa recoñecido. No contexto
dos traballos da Comisión do Novo
Estatuto –que non ponencia redactora,
esta constituirase o día 26 de Xuño-, xa
se pode tirar unha conclusión evidente
das comparecencias que no seu seo se
teñen producido: os distintos voceiros da
sociedade galega concordaran en sinalar
a necesidade de que Galiza teña un status
de plena igualdade coas outras nacións
do Estado.
Ese é o denominador común de todos os
comparecentes: a necesidade de que o
Novo Estatuto lle garanta a Galiza a plena
igualdade coas outras nacións do Estado.
O BNG acredita que esa plena igualdade
debe chegar pola vía do recoñecimento
da realidade e a realidade é que somos
tan nación como Catalunya ou Euskadi.

INFERIORIDADE DE CONDICIÓNS
Calquer outra vía, calquer definición por
debaixo de nación, nos situaría en
inferioridade de condicións, e seguramente
nunha posición mesmo pior do que
Andalucía, pois Andalucía avantaxa a Galiza
en dúas cuestións nada desdeñábeis: un
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maior peso demográfico e territorial e un
mellor trato histórico por parte do Goberno
do Estado. Isto indícanos claramente que
mesmo dun ponto de vista pragmático a
definición de Galiza non pode ser en
nengún caso equiparábel a de Andalucía.
Debe estar un chanzo por enriba. Debe
estar no chanzo das nacións.
O que continúa a ser preocupante é o
feito de que o PP segue instalado nunha
estratexia dilatoria pensada,
seguramente para inviabilizar que haxa
Estatuto antes de que conclúa a
lexislatura no Estado.
Xusto no momento en que Andalucía se
dispón a enviar o proxecto de Novo
Estatuto ao Congreso dos Deputados,
Galiza aínda non ten constituída a ponencia
para a redacción do seu texto (na
Comisión só se producen as
comparecencias, non se redixe o
Estatuto).
Isto non é por acaso, senón que ten un
claro responsábel político: o PP.
É por isto que o BNG empraza agora ao
PP para que mude a súa atitude e permita
que Galiza poda remitir o seu proxecto
de Novo Estatuto ás Cortes Xerais do
Estado antes de que conclúa o ano.

O BNG pretende remitir o Novo Estatuto
ás cortes Xerais de Estado antes de que conclúa o ano

Anxo Quintana e Francisco Jorquera, durante a última reunión do Consello Nacional.

Máis poder político galego para
combater o desemprego, a
siniestraliedade e a precariedade

Os últimos dados da EPA son ben preocupantes.
O 13 por cento dos novos parados no conxunto
do Estado son galegos. Cumpre actuar e facelo
sen demagoxia nen propaganda. E para iso, para
mudar o rumo das políticas sociolaborais e
económicas, precisamos de novas ferramentas na
nosa mao, precisamos dotar ao poder político
galego de novas competencias. Así, no contexto
de debate do Novo Estatuto, o BNG propón:

1. Asunción por parte da Xunta de Galiza das
competencias sobre a inspección de traballo. É o
único xeito de controlar se se cumpre a lexislación
por parte das empresas en materias como
siniestraliedade ou precariedade laboral.

2. Un Marco Galego de Relacións Laborais, isto é,
que os convenios se fagan a nível galego. Temos
os salarios máis baixos, a temporalidade máis alta
e as máis altas taxas de siniestraliedade.
Necesitamos convenios proprios que actúen sobre
estes problemas.

Acode á manifestación
do 17 de Maio !

Páxina 7. A Executiva Informa
Cara a plena igualdade coas
outras nacións do Estado
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O nacionalismo transforma xa
o campo galego

A chegada do BNG á Consellaría do
Medio Rural está a marcar un
profundo cambio na relación entre a
Xunta de Galiza e os produtores
galegos. Se durante os  anos de
Goberno do PP, a Administración
galega era vista como un poder
sempre aliado coas industrias
foráneas, a consellaría que dirixe o
nacionalista Alfredo Suárez Canal
está demostrando coas súas políticas
que é un firme aliado dos produtores
galegos e das industrias de capital
autóctono.

Tal como recoñece o proprio Alfredo
Suárez Canal, “cando chegamos a
esta Consellería había desánimo,
abandono, porque a xente non
recebía unhas rendas dignas polo
seu traballo, non había unha valora-
ción social do seu labor e carecían
duns servizos axeitados”.

“Queremos que nesta lexislatura se
modifique esta tendencia: que haxa
unha valorización por parte da socie-
dade e do Goberno galego do traballo
dos agricultores e gandeiros galegos;
que se mellore a calidade dos servi-
zos no rural e que perciban unhas
rendas dignas polo seu traballo”,
sinala.

Sector lácteo

Así, criáronse mesas sectorais no
leite ou no viño que buscan estabe-
lecer mecanismos de diálogo entre

Prevención contra os lumes forestais

os produtores e a industria, coa
intermediación da Consellaría, para
que os produtores “perciban unhas
rendas dignas polo seu traballo, e en
última instancia, non sigan pechando
explotacións”.

No caso do leite, “columna vertebral
do agro galego”, Medio Rural está
iniciando camiños para estabelecer
mecanismos de relación entre os
produtores e as industrias que

introduzan transparencia na confor-
mación dos prezos, de xeito que ao
inicio de cada campaña os gandeiros
poidan saber qué prezo van percibir
polo leite.

“Neste momento, estamos a traballar
en grupos cos sindicatos e coas
industrias para que ao final deste ano
non se produza unha redución do prezo
do leite con respecto ao inicio da
campaña”, anuncia Suárez Canal.

Ademais, Medio Rural está a traballar
en colaboración coa Consellaría de
Industria para que nos estabelece-
mentos comerciais non se venda o
leite por debaixo do seu prezo de
custo, un problema que se vén repetindo
nos últimos anos e que, ademais dunha
fraude de lei, contribúe para deprezar
un produto básico da alimentación como
é o leite.

“REIVINDICAMOS MÁIS COTA LÁCTEA”

Tamén se está a traballar para resolver
un problema estrutural do sector lácteo
galego como é o das cotas. “Estamos
dicíndolle ao Goberno que Galiza precisa
máis cota e que  cómpre que actúe ante
a UE para modificar a foto fixa que se
fixo hai 20 anos, no momento de ingreso
do Estado Español na Unión Europea,
xa que neste momento hai un déficit de
2 millóns de toneladas de leite que se
teñen de importar doutros países da
UE”, subliña.

“O obxectivo é que labregos e gandeiros perciban rendas dignas polo seu traballo”, di Suárez Canal

Alfredo Suárez Canal enfrenta a
tarefa de pór en valor o medio rural galego

Outra das actuación prioritarias da Consellaría do Medio Rural é a loita contra os lumes forestais, unha lacra que cada verán
arrasa milleiros de hectáreas de monte galego. Alfredo Suárez Canal lembra que “neste momento, aproximadamente 1/3
do monte galego é improdutivo e case que outra parte está mal aproveitado” polo que considera  necesarias “políticas de
valoración do monte galego e un compromiso neste sentido por parte de toda a sociedade”.

Neste sentido, sobrancea que dende Medio Rural se iniciou unha nova estratexia para a loita contra os incendios forestais
“apostando por unha política que incida máis na prevención, con axudas para a limpeza dos montes e de modificación do
tipo de plantacións, pero mantendo paralelamente unha potente equipa de extinción”.

Suárez Canal lembra que éstes “son cambios estruturais que introducimos e que darán o seu froito a meio e longo prazo”.
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O Estado propón un novo plano
do sector lácteo que prexudica a Galiza

As explotacións galegas representan o 50 por cento das do total do Estado, pero só contan co 40 por cento da cota

O rascuño do Plano de Reestruturación
do Sector Lácteo que vén de apresentar
o Ministerio de Agricultura supón un
ataque frontal ás miles de explotacións
lácteas galegas de carácter familiar ao
impedir que poidan acceder en condicións
de preferencia á cota láctea.
Para o conselleiro de Medio Rural, Alfredo
Suárez Canal, o rascuño apresentado

polo Goberno central supón “unha volta
atrás” ao mercado libre de cotas e á
especulación e unha “ruptura” coa
filosofía que perseguiu o plano posto en
marcha en 2005 polo Ministerio de
Agricultura, de primar ás explotacións
de carácter familiar, ubicadas nas Comu-
nidades con vocación láctea, como Galiza.
Este plano baseábase na suspensión do
mercado de cotas lácteas entre parti-
culares, unha función que pasou a ser
exercida polo MAPA, a través da Reserva
Estatal, que redistribuíu os dereitos de
produción procedentes dos planos de

abandono entre as explotacións de
pequena dimensión e con vocación de
permanencia.

Grande parte da cota que se puxo á
venda a prezos asequíbeis foi adquirida
por gandeiros galegos; en concreto,
unhas 163.000 toneladas. Un proceso
xusto e lóxico, xa que Galiza conta con

16.000 explotacións, máis do 50 por
cento das explotacións leiteiras do
Estado Español, e que o 40 por cento
das mesmas teñen menos de 75.000
quilos de cota –a cantidade mínima para
acadar unha mínima rendibilidade-,
cando a media por explotación no Estado
se sitúa en 177.000 quilogramos.
Deste xeito, e por primeira vez, a política
do Goberno Central compensou ao
sector lácteo galego de moitos anos de
reconversións e supertaxas, de ende-
bedamentos millonarios para poder
comprar dereitos de produción a prezos

desorbitados e da negociación absolu-
tamente lesiva para os intereses galegos
que realizou o Goberno Español para a
entrada na UE.

Volta atrás

Sen embargo, o Goberno Central recuou
de xeito radical nesta política e para este
ano volverá ao anterior sistema: libre
mercado de cota entre particulares, coa
conseguinte especulación e prezos
desorbitados; que o 80 por cento da cota
procedente dos plans de abandono sexa
xestionada por cada Comunidade Autó-
noma, restrinxindo a transferencia entre
Comunidades,  e que só o 20 por cento se
destine á Reserva Estatal.
“Este plantexamento pode supoñer que,
no mellor dos casos, as explotacións
galegas só poidan optar este ano a unha
cantidade que oscila entre as 30.000 e as
40.000 toneladas de cota, fronte ás
163.000 que percibiron no 2005, a través
da súa adquisición a prezos razoábeis”,
denunciaba o conselleiro de Medio Rural
o pasado 19 de Abril en Madrid na Confe-
rencia Sectorial.
E é que a situación actual segue sen
xustificar esta nova marxinación do
Goberno Central ao sector lácteo galego:
as explotacións lácteas da Galiza
representan máis do 50 por cento das
explotacións do Estado Español, pero só
contan co 40 por cento da cota láctea.
Cómpre, xa que logo, que o Plano de Rees-
truturación do Sector Lácteo siga reali-
zándose con criterios sociais, primando ás
explotacións pequenas e medianas de
carácter familiar e situadas en Comunidades
cunha clara orientación láctea, como Galiza.
Do contrario, o Goberno Central estaría
cedendo ás presións doutras Comunidades
Autónomas que acusan a Galiza de acaparar
cota e daríalle a razón aos que apontaban
ao que o Plano de Reestruturación do
pasado ano era só unha estratexia
eleitoral do Goberno Central nas  vésperas
das eleccións autonómicas en Galiza.

O 40 por cento das explotacións galegas teñen menos de 75.000 quilos de cota

Medio Rural promoveu xunto con 11 entidades financeiras galegas medidas para facilitarlles aos gandeiros galegos acceso á cota láctea.
E ademais:
- Estase a deseñar a criazón dun censo actualizado de explotacións agrarias no que as mulleres poderán inscribirse para seren cotitulares

das explotacións agrarias.
- Apresentouse xa aos axentes agrarios o rascuño do Banco Público de Terras Agrarias, que nace co obxetivo de conseguir o aproveitamento

de toda a superficie agraria útil do País.
- Corrixiuse o Plano Estratéxico de Infraestruturas no Medio Rural, herdado do Goberno do PP. O PEIM 2006-2009 investirá 80 millóns

de euros con criterios obxectivos e dando preferencia aos proxectos de incremento da superficie agraria útil e ao incremento do número
de empregados no sector agrario.

- Criouse o Consello Agrario Galego, como órgano permanente de participación, asesoramento e consulta da Administración Galega
  e de diálogo cos sindicatos agrarios.
- Iníciase a tramitación para conseguir a distinción de calidade Indicación Xeográfica Protexida “Castaña de Galiza”.

Estratexias para mudar a pel do Medio Rural galego
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O BNG de Lugo levou a cabo nos últimos
meses unha intensa campaña de
información sobre os defectos do Plano
Xeral de Ordenación Municipal. O goberno
municipal do PSOE pretende aprobalo agora
ás presas, logo de telo durmido durante
anos permitindo neste tempo auténticas
aberracións urbanísticas. A organización
nacionalista, que se referiu en todo
momento ao PXOM como “Plano Orozco”,
por terse elaborado sen ningún tipo de
participación, foi quen de desmontar a
propaganda coa que o Goberno local tentou
vender como un documento de futuro unha
auténtica trapallada de Plan, irreal e irreali-

zábel, baseado nun afán megalómano que
pensa nunha cidade para 340.000
habitantes.
O Bloque celebrarou xuntanzas en trinta
parroquias da zona rural do concello e en
10 barrios da cidade e editou 50.000
exemplares dun boletín que foi enviado a
todos os fogares de Lugo. Ademais, ase-
sorou aos veciños axudándolles a preparar
as súas alegacións e elaborou un docu-
mento no que se fai unha profunda refle-
xión sobre o modelo de cidade e se ache-
gan máis de 100 propostas alternativas na
procura dunha cidade máis humana e
sustentábel.

Estas alternativas están baseadas no liderado
urbanístico por parte do Concello como única
forma de garantir dotacións, espazos públicos,
zonas verdes e mellores vías de comunicación.
Inclúen o traslado da vía do ferrocarril e a
delimitación do crecemento da cidade inci-
dindo nas políticas de rehabilitación dos
barrios. O BNG tamén aposta por unha maior
calidade edificatoria através da mazá aberta
e pola proteción do patrimonio. No rural
deféndese a redución de solos urbanizábeis
e a delimitación dun colchón agrícola de 100
metros en torno aos núcleos para evitar o
risco de lumes.

En Vigo: quen sostén ao goberno do Partido Popular?
A construción dunha opción alternativa ao
Goberno de minoría no concello de Vigo foi
e segue a ser unha constante do BNG nesta
cidade, pero dada a correlación de forzas
actual é necesario o entendemento con,
cando menos, outra forza política. E esta é
a razón da posición nacionalista a respecto
de pór en marcha mecanismos de control
ao Partido Popular e oferecer alternativas

construtivas para resolver as demandas do
conxunto da cidadanía.
No último pleno evidenciouse quen prima
intereses partidarios de curta achega e non
lle importa perpetuar un goberno en minoría
e carente de proxecto de cidade ao mesmo
tempo que leva á parálise ao conxunto da
cidade, adoptando unha actitude de
deslealdade e falla de compromiso político

Monforte recupera os espazos públicos
O concello de Monforte de Lemos,
gobernado polo BNG, puxo en marcha
unha serie de actuacións destinadas á
recuperación e posta en valor do
Conxunto Histórico-Artístico desta vila.
O primeiro foi pór en funcionamento
unha oficina Municipal de Rehabilitación,
xerando e xestionando propostas de
actuacións de recuperación, huma-
nización e embelecemento dos espazos
degradados.
Dentro destas propostas de actuación
parte a idea de recuperación das beiras
do río Cabe ao seu paso por Monforte
de Lemos: humanización das ribeiras
mediante a dotación de mobiliario urbano,
vexetación e iluminación. Ademais,

promoveuse o pintado e renovación das
fachadas do seu entorno inmediato. A
proposta inclúe, por unha parte o pintado
con saneamento da fachada en edificios
rematados e o rebocado e pintado nas
edificacións sen rematar. Tivéronse en
 conta as cores e os materiais utilizados
tradicionalmente na zona para a
construción de galarías, corredores,
fiestras e portas.
Ademais, o Concello recuperará e gale-
guizará os nomes  tradicionais das rúas
do casco histórico. Tamén se situará
nun dos espazos públicos unha obra
escultórica para lembrar a Manuel María,
un dos monfortinos máis universais.

Allariz pon en marcha un programa
de atención a persoas con dependencia
O goberno municipal de Allariz, coa
colaboración da Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar, implementou un
programa de atención á dependencia que
inclúe os seguintes servizos: comida a
domicilio, lavandaría, impulso da mobilidade
e respiro familiar. O servizo de comida a
domicilio conta na actualidade con perto

de 30 usuarios que reciben diariamente
no seu domicilio un menú adaptado ás
suas necesidades e baixo supervisión
médica.
Isto complementa o traballo que vén
realizando a concellería de Servizos Sociais
desde hai anos na atención a persoas
maiores e dependentes, tratando de

mellorar a súa autonomía e favorecendo a
permanencia no seu entorno. Este proxecto
é integramente de xestión municipal, apli-
cándose estándares de eficacia e eficiencia
canto aos recursos humanos e materiais
necesarios para o seu desenvolvemento, lo-
grando deste xeito un equilibrio satisfactorio
da relación custo/beneficio nas accións no
ámbito público.

O BNG presenta alternativas a
un PXOM “megalómano” en Lugo

O goberno nacionalista de Monforte pon
en valor o conxunto histórico-artístico da vila

con ela. A xuízo do BNG de Vigo, os que así
actúan non tiveron nengún reparo en dar un
cheque en branco ao permitir a aprobación
dos orzamentos o ano pasado e agora nin
queren nen pretenden construír unha
oposición eficaz que realmente teña a
iniciativa política e proxecte confianza,
capacidade e, tamén nesta etapa, un control
á equipa de goberno.



Fernando Blanco (Lugo, 1959) concede
a súa primeira entrevista ao BE NE GA
AO DÍA. Nela baixa ao miúdo da súa
xestión e dos seus proxectos de futuro.

En pleno debate da enerxía eólica en
Galiza e no resto do Estado, cal é o
enfoque da Consellaría de Innovación
e Industria no que se refire á plani-
ficación desta enerxía?
O obxectivo máis inmediato é desenvolver
por completo a actual planificación
enerxética, que colocará a Galiza nuns
4.600 megavatios de potencia instalada,
autorizada e en trámite neste mesmo ano
2006. A Consellaría publicará decontado
a orde pola que se convocan os 750
megavatios de enerxía eólica corres-
pondentes á actual planificación ener-
xética e nela xa incorporamos os criterios
defendidos dende o noso programa de
goberno. Por exemplo, primaranse as
solicitudes que non afecten a espazos da
Rede Natura ou de especial interese
ambiental e tamén se impulsionará o
aumento da potencia de parques eólicos
xa existentes através da substitución dos
aeroxeradores por outros de maior
potencia unitaria. Como novidade nesta
convocatoria, daráselles preferencia ás
solicitudes de instalacións eólica que
prevexan fórmulas de participación do
sector público, participación que imos
instrumentar a través do INEGA.

Fronte á crise dos grandes sectores
produtivos, como pretende o seu
departamento dimensionar e diver-
sificar a industria do país?
Consideramos vital pechar ciclos de
produción e favorecer a creación de

empresas de transformación, que son
as que xeran valor engadido e emprego.
Tamén hai que garantir solo industrial
e articular unha política de I+D+i dende
o sector público que puxe polo inves-
timento privado en Galiza. É básico
desenvolver unha planificación industrial
axeitada, que defina os sectores que
cómpre potenciar e a súa localización,

amais de realizar un labor de coorde-
nación de centros tecnolóxicos e de
investigación. Este traballo de plani-
ficación e coordenación radicará na
Axencia de Desenvolvemento Industrial
de Galiza, organismo en cuxa creación

“Hai que pechar os ciclos de produción no país
e o sector público debe puxar polo privado”

Un dos sectores máis desartellados do país é o do comercio, como se pode corrixir esa situación dende o Goberno?
Dende o Goberno trataremos de fomentar a especialización e modernización do pequeno comercio, para que poida competir con outros
formatos comerciais en pé de igualdade. O Plano de Renovación e Mellora do Comercio Galego, plano de axudas dirixido especificamente
ao sector, xa neste 2006 incrementou os seus fondos nun 22% con respecto a 2005. Por outra banda, a nosa primeira iniciativa lexislativa
é o anteproxecto de Lei de Horarios Comerciais, lei que, xunto coa de Comercio Interior, van crear un novo marco normativo que responderá
axeitadamente ás necesidades actuais do sector.

Que actuacións desenvolverán no ámbito turístico, prevé un aumento de visitantes para os próximos anos?
O turismo é unha das grandes materias pendentes. Imos acometer un esforzo importante neste eido que pasará por desenvolver un turismo
de calidade e por diversificar e desestacionalizar a nosa oferta turística, baixo os parámetros da sustentabilidade e do reequilibrio do espazo
turístico. Unha nova imaxe de marca para o Xacobeo ligarase a un Camiño de Santiago con múltiples itinerarios e non vinculado exclusivamente
aos anos santos.
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Fernando Blanco, conselleiro de Innovación e Industria

“Defendemos a modernización e
especialización do pequeno comercio”

se está a traballar e que vai significar un
revulsivo na política industrial deste país.

O anunciado incremento de fondos para
I+D+i pode axudar tamén a este
crecemento industrial?
O investimento en I+D+i non só vai axudar
á expansión industrial de Galiza, senón que
vai ser unha peza chave, xunto coa dotación
de novo solo industrial, para aumentar a
actividade empresarial no noso país. A
partida orzamentaria destinada a I+D+i pola
Consellaría incrementouse un 39% con
respecto ao ano pasado, investimento de
grande transcendencia que redundará na
produtividade e competitividade das
empresas galegas. O Plano Estratéxico de
I+D+i 2006-2010 servirá de marco para o
desenvolvemento das actuacións nesta
materia, que se encamiñarán a conseguir
que o 1,5% do PIB galego se reinvista en
investigación e desenvolvemento.

De que maneira prevé actuar o seu
departamento para superar a fenda dixital
en Galiza?
Imos realizar un importante esforzo na
introdución das novas tecnoloxías da
comunicación e na extensión da banda ampla
no territorio galego, para conseguir igualar
e incluso superar os indicadores do Estado
no emprego das TIC e da Internet. Amais
do despregue de infraestruturas, é necesario
realizar un labor de educación e fomento da
Internet co obxecto de normalizar o uso
desta canle de comunicación entre os
cidadáns e as empresas. Puxemos xa en
marcha a elaboración dun plano estratéxico
galego para a sociedade da información que
vai definir os eixos que deben ser abordados
para a consecución dos obxectivos propostos.

Blanco quer que unha parte sustancial das
plusvalías do sector eléctrico fiquen en Galiza
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As eleccións municipais de Maio de
2007 son as primeiras que o Bloque
Nacionalista Galego afronta desde o
Goberno galego.  Este contexto político
“é considerado polos grupos muni-
cipais e as organizacións locais e
comarcais como unha oportunidade
única”, en palabras de Roberto Mera,
secretario de Acción Municipal da
executiva.

No mes de Xuño, e após seren eleitos
polos órgoas locais e nacionais, os/as
candidatos ás Alcaldías das sete
cidades galegas apresentaranse en
sociedade nunha grande Convención
Nacional Muncicipal. O acto, que o
BNG prevé masivo, terá lugar en San-
tiago de Compostela e con el comeza
a organización a súa precampaña.
Porén, o traballo de preparación das
municipais do 2007 xa leva un tempo
en marcha.

Así, a nível galego constituíse en
Xaneiro o Comité Electoral Nacional,
do que fan parte os membros da
Executiva Luís Obelleiro, secretario de
Organización, Roberto Mera (Acción
Municipal), Cecilia Pérez Orxe (Imaxe
e Propaganda) e Luís Barcia (Finanzas),
mentres que están en proceso de
creación as comisións electorais
provinciais. Ademais, para reforzar os
obxectivos sectoriais, haberá tamén a
nível nacional unha coordenación
especial coas comisións de Muller e
de Emigración, así como con Galiza
Nova. Dese xeito, farase un esforzo
especial para apresentar listas paritarias
en todos os concellos; traballarase
específicamente coa mocidade; e
tamén se fará campaña entre a emi-
gración, dado o peso específico que
ten nalgúns concellos do país.

Por outra banda, o BNG concibe a súa

O cambio galego achégase aos concellos

Radiografía do poder municipal nacionalista

Campaña de Afiliación nacional
–promovida sob o lema Somos
Galegas e Galegos. Somos BNG.
Decide, Afíliate- como un paso máis
na dirección de reforzar a organización
do nacionalismo en todos os concellos
do país,

Documentos de análise municipio a
municipio

Xa desde Decembro do ano pasado,
os 315 concellos están a elaborar
documentos base de análise e
estratexia municipal en función da súa
situación específica. Este proceso

Os/as cabezas de lista da sete cidades galegas serán apresentados en Xuño nunha grande Convención Nacional Municipal

Os actos masivos con participación de militantes e
simpatizantes serán como sempre unha peza chave para o avanzo do nacionalismo

continúa coas reunións que están
mantendo membros da Executiva
Nacional e os responsábeis técnicos de
organización e política municipal, cos
consellos comarcais e os consellos locais
das 7 cidades galegas, para concretizar
as estratexias e poñer as ideas en común.

Nos próximos meses celebraranse tamén
varias xornadas sobre temas de especial
interese no tocante á política municipal
(urbanismo, participación das mulleres,
deputacións). Por último, o BNG come-
zará o debate e a elaboración do pro-
grama marco nacionalista, que terá
forma definitiva á volta do verán.

O BNG ostenta a alcaldía con maioría absoluta en 5 concellos do país: As Pontes, Poio, Allariz, Vilar de Santos e Rairiz
de Veiga. Hai tamén alcaldes nacionalistas nos seguintes 12 concellos: Pontevedra, Carballo, Monforte, O Porriño,
Boiro, Fene, Moaña, Arzúa, Pontecesures, Rois, Carnota.

Así mesmo, ten responsabilidades de Goberno noutros 22 municipios: Santiago de Compostela, Redondela, Betanzos,
Ames, Cambre, Oleiros, Muros, Verín, Viveiro, Ribadeo, Mos, Pontedeume, Ribadavia, A Rúa, Pontedeume, Cotobade,
Boimorto, Cariño, A Bola, Baltar, Piñor de Cea e San Xoán de Río.
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Un novo impulso
ao Estatuto de Nación
Pór ao galego en plano de igualdade real co español, tarefa prioritaria

Nas tarefas prioritarias que o Bloque Nacionalista Galego está a levar adiante neste periodo, acompañando
a nosa acción de goberno desde a Xunta de Galiza, sitúase de xeito sobranceiro a demanda dun Novo
Estatuto de Nación para Galiza. É convición do nacionalismo galego, como expresión política propia do
noso país, que o actual contexto político do Estado español debe ser aproveitado para institucionalizar
o recoñecemento duns trazos sociais, económicos, lingüísticos e culturais que nos singularizan como
pobo. De lograr este recoñecemento, derívase a esixencia dun poder político propio que dea resposta
ás nosas necesidades específicas. E desta maior capacidade de autogoberno, ábrense novas posibilidades
e espectativas para o noso desenvolvemento social e económico.

A existencia dunha lingua propia, o galego, no noso país, está directamente vinculada á nosa condición
de nación. Constitúe precisamente un dos nosos máis importantes trazos singulares como pobo, unha
das máis valiosas criazóns colectivas fraguada ao longo de séculos de historia. O seu estado de saúde,
o seu uso social, o seu status institucional, está intimamente ligado ás condicións políticas, sociais e
económicas de Galiza. Falta de capacidade de decisión política, dependencia económica, anormalidade
lingüística, son aspectos fondamente interrelacionados; son partes dun mesmo todo coas mesmas
causas. Valorar o noso idioma é valorar o noso, o que somos, valorar e afirmar a nosa condición
de galegos e galegas; e sitúanos en condicións de reclamar o que nos pertence. Que o galego como
lingua propia de Galiza teña un status xurídico pleno no novo Estatuto de Galiza, constitúe logo unha
demanda fundamental neste proceso.

O BNG ten logrado nestes meses normalizar e situar en primeiro termo o debate sobre o novo Estatuto
de Galiza. A explicación social da nosa proposta suscitou enorme interese nas numerosas localidades
en que se organizaron debates e actos públicos a este respeito. Está tamén en marcha o debate estatutario
no Parlamento de Galiza, nunha fase na que se está a dar voz a multitude de entidades representativas
das distintas esferas da sociedade galega para que sexan partícipes e protagonistas do deseño do noso
futuro colectivo.

Por considerarmos tan importante este debate, e tan relevante a participación activa da sociedade galega
no mesmo, acreditamos na mobilizacion impulsada desde A MESA pola Normalización Lingüística
para o vindeiro 17 de maio ás 12 horas na Alameda de Santiago. Esta é unha boa oportunidade para
impulsar o proceso estatutario desde a sociedade, para incidir no resultado final que saia do
Parlamento de Galiza, para dicir alto e claro que Galiza non está disposta a ficar atrás respeito
doutras nacións do Estado español.

Animamos pois a todas as persoas que comparten estas demandas a participar activa e creativamente
nesta data de mobilización xeral, nunha xornada reivindicativa e lúdica que concentre o 17 de maio en
Santiago de Compostela todos os anceios de normalidade lingüística e cultural que existen con expresións
moi diversas no noso país. Que xunte a todos os galegos e galegas que arelamos o recoñecemento
nacional de Galiza, para poñer o noso autogoberno ao servizo do noso benestar e da normalidade da
nosa identidade, a empezar pola normalidade dun idioma vivo e con futuro como é o galego.
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En destaque

14 e 15 de Maio.
Xornadas de Galiza Nova na Faculdade de Filoloxía da USC.

17 de Maio.
Día das Letras Galegas. O BNG chama a acudir á
manifestación en defensa do noso idioma convocada pola
Mesa pola Normalización Lingüística. 12.00, Alameda de
Santiago de Compostela.

27 de Maio
Reunión do Consello Nacional. Santiago de Compostela.

Vicepresidencia cría o Consorcio Galego de
Servizos da Igualdade, que xerará 4.000
empregos directos
O vicepresidente do Goberno galego, Anxo Quintana, e o presidente
da FEGAMP, Xosé Crespo, asinaron en Santiago ante mais de 200
alcaldes e responsábeis municipais o protocolo do Consorcio
Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, unha pioneira
fórmula de xestión que envolverá á Administración galega e aos
concellos na prestación de servizos sociais de calidade aos cidadáns.
Ao seu nacemento, o Consorcio podería incorporar xa uns 300
centros sociais de toda Galiza e creará outros 160 novos (85 en
materia de igualdade e 77 en benestar). Ademais a actividade do
Consorcio propiciará a creación de 4.000 novos empregos directos
e os investimentos en construción, xestión e mantemento destas
redes acadarían os 130 millóns de euros.

A Cámara Galega apoia o aleitamento materno
nas escolas infantís
A portavoz da Muller do grupo parlamentar do BNG, Ana Pontón,
vén de defender na Comisión de Sanidade do Parlamento Galego
unha proposición non de lei, aprobada por unanimidade, para que
se inclúan liñas de actuación no Plano de Calidade da Rede Galega
de Escolas Infantís que apoien o aleitamento materno.
A parlamentar nacionalista quixo lembrar a necesidade de dar unha
“atención preferente” á defensa da liberdade das mulleres a escoller
a alimentación que queren dar ás súas crianzas e especificou que,
na práctica, esta libre elección non se produce.

Galiza xa ten unha equipa profesional de
ciclismo, que contará con non menos dun 70
por cento de corredores do país
Galiza xa ten unha equipa profesional de ciclismo. É o Karpin
Galicia, que comezará o seu percurso na élite deste deporte en
2007. Era un dos obxectivos do nacionalismo no Goberno Galego
e xa está cumprido.

O ex futbolista Valery Karpin, que dá nome á escadra, salientou
que a equipa estará composta por “un 70 ou 80% de corredores
galegos”. O orzamento será de tres millóns e setecentos mil euros.
A Dirección Xeral de Deportes, cuxo titular é Santiago Domínguez
Olveira, está a traballar na designación do responsábel do equipa
e o deseño do uniforme.

Máis de 1.200 mozos e mozas solicitaron xa
a incorporación á actividade agraria
A Consellaría do Medio Rural, na súa intención de favorecer o
relevo xeracional de titulares de explotacións, convocou axudas
para a incorporación de mozos á actividade agraria, que foron
solicitadas por 1.225 persoas dende que abriu o prazo, cifra que
triplica as presentadas no ano anterior.
O conselleiro do Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, anunciou que
as medidas para incentivar a incorporación de mozos á actividade
agraria dende que abriu o prazo da convocatoria rexistraron 1.225
solicitudes, fronte ás 910 aprobadas nos tres últimos anos. O

Rodríguez e Zapatero analisaron a situación criada após o alto ao fogo permanente de ETA

titular da Consellaría do Medio Rural fixo estas declaracións durante a
súa intervención no Parlamento galego para responder ás respostas
orais en comisión sobre as medidas adoptadas para favorecer o relevo
xeracional e o rexuvenecemento dos titulares das explotacións agrarias.

O BNG traslada a Zapatero a consideración de
que Batasuna debe participar na vida política
O portavoz do BNG no Congreso dos Deputados, Francisco Rodríguez,
mantivo unha entrevista co Presidente do Goberno español no Pazo da
Moncloa para analisar a situación criada após o alto ao fogo permanente
de ETA. Rodríguez fíxolle chegar a consideración do BNG de que Batasuna
debe voltar á legalidade. "Nun contexto político sen violencia Batasuna
debe participar na vida política democrática", dixo Rodríguez, quen tamén
transmitiu a Zapatero a necesidade de que os presos teñan un trato
conforme ao ordenamento xurídico actual, e que o protagonismo do
proceso de paz en Euskadi resida nas institucións e na sociedade bascas.
“O Goberno conta co aval do BNG para pilotar o proceso de pacificación”,
explicou Rodríguez.


