
O cambio é xa irreversíbel. Do que
nos debemos preocupar agora é de
que sexa un cambio real, non unha
mera alternancia, non unha mera
maquillaxe. E para que o cambio
sexa real, ten que ser galego, isto é,
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Entrevistas cos referentes
provinciais das candidaturas.

No acto de arranque de precampaña, Quin chamou a militantes e simpatizantes a
se implicar a fondo para aproveitar a oportunidade histórica do 19 de Xuño

ten que vir de nós mesmos e ter como único
protagonista a propria sociedade galega.

O Bloque Nacionalista Galego afronta as
eleccións de 19 de Xuño coa ilusión de quen
sabe que está ante unha oportunidade
histórica, a de comezar o camiño que nos
homologue definitivamente coas outras
nacionalidades históricas do Estado, a de
encetar un vieiro que nos leve á converxencia
en termos de prosperidade e benestar cos
espazos territorialmente máis avanzados do
Estado e de Europa.

Esa ilusión é a que debe empurrar a
absolutamente todos os que amamos este

país a deixarnos a pel na precampaña
e, por suposto, na campaña. É preciso
que todos os que queremos facer de
Galiza un País Novo, para honrar o
noso lema eleitoral, traballemos desde
xa para conseguir o cambio galego. O
cambio que converta a Anxo Quintana
no primeiro presidente nacionalista da
historia do noso país.

Con ese propósito, confeccionou o
BNG unhas candidaturas que cumpre
rotular tamén como históricas.
Históricas, porque son as primeiras
candidaturas cremalleira que se
apresentan a unhas eleccións galegas.
Históricas, porque ensanchan
sustancialmente o campo social ao
que nos diriximos. Históricas, porque
son as de idade media máis xoven de
todas as que concorren ás eleccións,
proba palpábel de que o BNG abandeira
o movimento de renovación,
modernización e cambio que está a
viver a propia sociedade galega.

O 19 de Xuño, todos e todas faremos
que o cambio galego comece a ser

realidade. Agárdanos un País Novo.

Todas e todos debemos acudir o próximo Sábado 21 de Maio á grande
Convención Eleitoral Nacional que o BNG vai celebrar en Santiago de Compostela.
Será ás 18.00 horas no Hotel Porta do Camiño, acarón do Pazo de Congresos.
E será tamén unha grande ocasión para arrouparmos aos nosos candidatos e
candidatas, os que irán constituír o grupo parlamentar que dará apoio ao
primeiro goberno nacionalista da historia do noso país.

O 21 de Maio en Santiago,
Convención Eleitoral Nacional

Entrevistas 2 e 3

A Executiva Informa.
As chaves que explican a

necesidade dun presidente
nacionalista.

Separata

O BNG elabora o programa
máis participativo de Europa.

Contracapa 4

O cambio
galego fará
de Galiza un
País Novo
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Número un pola provincia de
Pontevedra, as prioridades de Carme
Adán (1966) pasan por atender dende
o Parlamento o que define como as
preocupacións cotiás da xente. Defende
o traballo en equipo e considera
fundamental que a política incorpore a
perspectiva das mulleres na análise dos
problemas e na aportación de solucións.

Como enfronta o reto político
que supón encabezar a
candidatura de Pontevedra?

Entendo a política como unha cuestión
de equipa. As mulleres temos esa
percepción de que hai que actuar en
rede e facilitar a participación da
cidadanía, e esta é unha perspectiva que
gostaría de aplicar en áreas fundamentais
como a educación, a cultura ou a
sanidade.

Cales serán as súas prioridades
dende a Cámara galega?

Pois para mín e fundamental centrarse
naquelas cuestións que máis lle
preocupan á cidadanía no seu día a día.
Fálase moito de infraestruturas, tema
importante sen dúbida, pero déixase de
lado cuestións que os cidadáns
enfrontamos a diario cando vas facer a
compra, cando sofres as listas de espera
na sanidade, cando estás inseguro
respecto a se o sistema educativo cobre
as espectativas, se tes un familiar cunha
enfermidade dexenerativa ou un ancián
e tes que deixar o teu traballo para
coidalo porque non hai centros de día,
nin xeriátricos, se tes un segundo fillo
e iso pode afectar ao teu traballo... este
é o traballo que gostaría de desenvolver
dende o Parlamento para dar resposta
a estas cuestións.

Participar en política sendo
muller, tendo en conta que a
igualdade de xénero aínda é
unha conquista por lograr, tamén
na función pública, é unha
responsabilidade engadida?

Carme Adán, número un por Pontevedra

-Si, é unha responsabilidade engadida pero
ao mesmo tempo para min supuxo un
acicate máis para aceptar esta
responsabilidade porque sinto un gran
compromiso coas mulleres, porque
considero que non estamos ben
representadas na vida pública e iso fai que
non exista a nosa perspectiva á hora de
analizar os problemas, de examinar a
realidade e de aportar propostas para
cambiala.

Cabeza de lista por Ourense, na
actualidade Iago Tabarés (1969) forma
parte do Grupo municipal nacionalista
na cidade das Burgas. Avogado de

profesión,  defende que os mozos e
mozos da provincia podan ter un futuro
que non pase irremediabelmente pola
emigración.

-Que aporta á candidatura
nacionalista?

-Podo aportar renovación, ar novo. Son
a demostración dunha sociedade plural
e viva que ten o seu reflexo nunha
organización onde conviven diferentes
xeracións, onde as máis novas toman a
testemuña sen renunciar ás ensinanzas
que nos legan.

-Cales son os principais retos
aos que te enfrontas como
cabeza de lista por Ourense?

-É urxente inverter a dinámica da
provincia, lastrada por unha innegábel
eiva democrática e pola ausencia case
total de participación cidadá. En Ourense
a carencia é absoluta en case todo, cunha
calidade de vida moi por baixo da media,
cun grave problema de emprego, de
despoboamento do rural, de
envellecemento da poboación. Non

podes pedirlle a xente que viva en lugares

que carecen dun mínimo de servizos, que

son moi deficientes en toda a provincia.

-Que proporá aos ourensáns para
obter a súa confianza?

-A principal aportación é contrarrestar o
que nos din os políticos do PP na provincia
que nos rebaixan a autoestima e a confianza
en nós mesmos. Dende o BNG imos
demostrar que tanto Galiza como Ourense
son un lugar onde vivir ben.

-É con que propostas confía en
lograr este obxectivo?

-Non falamos dunha utopía porque temos
probas de que se pode facer: Allariz. Este
concello tiña os mesmos problemas que
hoxe sofren a maior parte das vilas da
provincia: avellentamento, desemprego,
perda de poboación, carencia de servizos...
e hoxe vemos que se converteu nun
concello próspero no que a xente quer
vivir, e grazas á xestión da mesma persoa
que confío poda facer o mesmo no
conxunto de Galiza dende a Presidencia
da Xunta.

Iago Tabarés, número un por Ourense

Carme Adán

Iago Tabarés

“A política debe
incorporar a
perspectiva das
mulleres”

“Allariz é o espello
do que podemos
facer con Galiza”
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Referente provincial por A Coruña, concelleira
en Teo e membro da Executiva Nacional,
Ánxela Bugallo (1963) pertence a unha nova
xeración de xente disposta a que Galiza teña
o futuro que se merece e iso pasa por ter
un Goberno nacionalista que actúa en clave
de país.

-Como afronta a responsa-
bilidade de ser o referente na
provincia de A Coruña?

-Pois dende o convencemento de quen cre
neste país e nas súas posibilidades, e iso

implica traballar para que Galiza poda
gobernarse a si mesma, sen esperar ao que
nos poda vir dende fóra. Partimos do orgullo
de nós mesmos para que este país prospere,
o que conleva unha forma diferente de
gobernar, dende a ética, dende a
transparencia, dende o cumprimento dos
compromisos que se adquiren coa
cidadanía, porque se formulan dende o
coñecemento do país, das súas necesidades
e potencialidades.

-Sente que ten un plus de res-
ponsabilidade por ser muller e
adicarse á xestión da res
pública?

-As mulleres galegas foron o piar básico
deste país pese a estar moi lonxe do
goberno, desenvolvendo unha loita continua
polo progreso,  e nese sentido sinto que
teño un plus de responsabilidade. Pertenzo
a unha nova xeración de mulleres que tentan
acceder ao mercado laboral porque queren
ser donas da súas vidas, somos sempre
moi conscientes da nosa responsabilidade
e capaces de sacalas adiante pese ás trabas.
Igual na política, cando loitas e logras
superar todos eses obstáculos, estás máis
preparada para representar a unha nova
xeración de mulleres con moita esperanza,
que todo o que lograron foi co seu esforzo.

-O BNG quere recabar o apoio
da cidadanía deste país para
que tras o 19-X poda producirse
o cambio galego. Por que non
chega cunha mera alternancia

na Presidencia da Xunta?
-Porque o cambio galego significa un cambio
na forma de facer política e de gobernar,
significa respecto por este país, no que cremos
e confiamos nas súas posibilidades, un cambio
feito por nós mesmos desde aquí vai ser a
única opción de desenvolverse. O BNG é a
única forza posíbel para que este país pase de
ser un país mendicante a un país de traballo,
de avanzo e de progreso.

-Que aportará o cambio galego
que defende o BNG?

-Cambio galego significa máis autogoberno,
máis benestar, significa unha relación entre
iguais co Executivo central, ser capaces de
reivindicar en Madrid ao mesmo nível que
calquera outra nación do Estado e do propio
Estado, reivindicar dende o dereito non dende
a compaixón. Significa que os problemas que
abordamos son os que lle interesan á
sociedade, ver exclusivamente através dos
ollos da sociedade galega.

-É Ánxela Bugallo un exemplo da
xeración de políticos nacionalistas
que farán posíbel ese cambio galego?

-Síntome partícipe dunha xeración política que
parte dun pensamento feito cara adiante, que
non está retrotraéndose para buscar fórmulas
de xustificación da situación actual senón todo
o contrario. Nós traballamos para un avanzo
deste país, iso mesmo representa esta xeración
que está libre de ataduras, unha xeración que

Cabeza de lista por Lugo, Fernando Blanco
(1959) combina experiencia de goberno
cunha probada capacidade de xestión e
representa unha maneira de facer política
transparente e democrática nun contexto
marcado polas práticas caciquís que
representa a política popular na provincia.

-Que ofrece aos lugueses para
poder obter o seu respaldo na cita
do 19 de xuño?

-Ofrezo unha nova maneira de facer política,
transparente, baseada na participación dos
cidadáns, que deben xogar un papel
fundamental na toma de decisións. Fai falla
un revulsivo ante o escaso desenvolvemento
social e económico dos últimos anos,
transparencia nas decisións, rexeneración
democrática, participación dos lugueses en
todo o que afecta á súa provincia.

-Formou parte do Goberno
municipal, que pode aportar dende
esa experiencia de goberno?

-Aporto experiencia política e de xestión,
xa que son concelleiro e deputado provincial
dende 1995, ademais de ter sido tenente
de alcalde de Economía, Comercio e
Turismo, e desde esa responsabilidade se
 sanearon as contas municipais, se abonaron
as expropiacións, foi aprobado o plano de
excelencia turística.  Todo iso contribuíu a
un profundo coñecemento dos problemas
da provincia.

-Un dos principais problemas de
Lugo está no seu escaso dinamismo
económico. Que propón o BNG
para corrixir esa situación?

-É necesario apostar e impulsar os sectores
económicos propios de Lugo, sector
agropecuario, forestal  e favorecer a criazón
de novas industrias mediante unha continua
e eficaz relación entre as empresas e a
Administración. Para iso resulta fundamental
contar coas adecuadas infraestruturas, que
na provincia pasan por unha aposta decidida
polo ferrocarril como medio de transporte
esencial para o despegue económico.

-O BNG propugna o cambio
galego, que espectativas percibe
en Lugo cando fala coa xente?

-En Lugo respírase a espectativa dun cambio
de goberno, porque para todos é obvio que

Galiza non medra ao ritmo doutras nacións,
son necesarios novas iniciativas, proxectos e
formas de facer política. É o BNG quen pode
liderar ese cambio en chave galega e espero
poder trasladalo aos electores como candidato
por Lugo, porque o cambio real so virá da man
dun Goberno nacionalista que deseñe o futuro
do país en función das necesidades de Galiza,
ao contrario do que fan os Gobernos de Madrid,
sexan do PP ou do PSOE. O cambio debe darse
en chave galega ou non será un cambio real.

Ánxela Bugallo, número dous por A Coruña

Fernando Blanco, número un por Lugo

Ánxela Bugallo

Fernando Blanco

“O cambio galego
significa facer de
Galiza un país de
traballo e progreso”

“Oferecemos unha
nova maneira de
facer política”
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O BNG elabora o seu programa de cambio
galego en comunicación directa coa sociedade
O Bloque Nacionalista Galego afronta o próximo reto das eleicións áo Parlamento da nosa
nación comprometéndose coa cidadanía a facer efeitivos os seus dereitos e liberdades e
apostando por unha acción de goberno respeitosa co pobo, consciente o BNG de que é do
pobo de onde deriva a súa lexitimidade. Baixo esta premisa, a formación nacionalista vén
de elaborar un programa que sitúa o autogoberno, o benestar, o desenvolvemento económico
e o equilibrio territorial e ambiental entre as súas principais liñas de actuación.

Este é o programa máis participativo de todos os que se teñen feito no Estado e na propria
UE, froito da intercomunicación permanente entre o BNG e os sectores sociais aos que lles
preocupa o futuro do noso país.

O BNG concibe os próximos comicios como unha oportunidade para o cambio galego na
Galiza, que se visualiza nunha serie de reformas institucionais a pór en marcha, “que
supoñan un ponto de inflexión frente ao clientelismo e a opacidade que o PP instalou no
goberno e na administración do país”. Salientan, entre outras, a reforma da lei de eleicións
ao Parlamento, a atribución de competencias sancionadoras ao Consello de Contas, unha
Lei de Subvención e Axudas, a reforma da Lei da Función Pública, un Consello Galego do
Audiovisual e o acceso ao patrimonio e intereses dos cargos públicos. Medidas todas elas
que evidencian a aposta do BNG pola veracidade informativa, pola transparencia e a tolerancia
cero coa corrupción, pola promoción da igualdade real entre homes e mulleres e polo
afondamento na democracia participativa.

Anxo Quintana saúda a militantes e simpatizantes poucos minutos antes de
pronunciar o primeiro mítin de precampaña

Máis autogoberno, máis benestar
Como adianto do texto programático completo e definitivo –no que teñen participado diferentes
expertos e representantes do conxunto da sociedade- cómpre dicir que para o BNG:

-Máis autogoberno significa impulsar un amplo acordo nacional sobre unha proposta propia,
que inclúa maior financiamento para Galiza.

-Máis benestar significa servizos sociais avanzados, servizos públicos de calidade e luita
contra a emigrazón da xente nova.

-Máis desenvolvimento económico significa un Pacto Nacional pola industrialización e o
emprego de calidade.

-Máis equilibrio territorial e ambiental significa unha Galiza articulada internamente e ben
comunicada externamente e unha Galiza sustentábel e protexida contra catástrofes como a
do Prestige.

11 de Maio
Acto na Universidade de Santiago de
Compostela. 18.00 horas. Salón de
Actos da Faculdade de Ciencias
Políticas. Con Xosé Emilio Vicente,
secretario xeral de Galiza Nova; Ana
Pontón, número catro do BNG por A
Coruña ao Parlamento Galego; e Anxo
Quintana, candidato á presidencia da
Xunta.

12 de Maio
Encontro Nacional. “Máis
Desenvolvimento Económico”, en
Vigo, co portavoz nacional.

13 de Maio
Visita do portavoz nacional a Arzúa,
Melide, Boimorto, Betanzos, Mesía
e Curtis.

14 de Maio
Visita do portavoz nacional a Muros,
Noia e Barbanza.

15 de Maio
Visita do portavoz nacional a Sarria e
Chantada.

16 de Maio
Acto/Cea na Coruña “Máis Cultura,
Más Lingua Galega”, con Anxo
Quintana.

17 de Maio
Declaración Institucional Día das Letras
Galegas a cargo do portavoz nacional.
Santiago de Compostela

18 de Maio
Visita a Mariña, Ribadeo, Foz e Burela.

19 de Maio
Encontro Nacional. “Máis Benestar
para Todos e Todas”. Ourense.

NOTA: Ao estarmos en precampaña, a
axenda está suxeita a eventuais
modificacións. Para maior seguranza,
seguide o día a día na web nacional
www.bng-galiza.org e no blogweb de
Quintana, www.quin2005.com



Un País novo
Finalmente Fraga convocou as eleccións para o 19 de Xuño. Adiantando, deste xeito, a súa saída
do poder e inaugurando, contra a súa vontade, unha nova etapa para Galiza. Porque enviar a
Fraga e ao PP á oposición é o obxectivo principal do BNG. E imos ser nós, os homes e as
mulleres do BNG, quen derrotemos todo o que o PP e Fraga representaron para Galiza.

Mais iso non abonda. Hai que botar o PP do poder. Certo. Máis cumpre tamén sabermos que
é o que queremos facer con ese poder e a quen pomos á súa fronte. Sabermos se nos
contentamos cun novo delegado gobernamental, a somar ao que xa temos na Coruña, ou se
queremos un presidente de verdade. Se nos contentamos con sermos sucursal, aínda que sexa
dunha matriz distinta, ou se de verdade queremos exercer de capital de nós proprios e tratarmos
de igual a igual cos demais.

Hai que botalos. Certo. Mais non de calquer xeito. Porque Galiza non é, non pode ser, un mero
chanzo na carreira de Rajoy ou de Zapatero cara non se sabe onde. Os galegos e as galegas
non somos, non podemos ser, carne de canón nas guerras de outros. Nós valemos por nós
proprios. Servimos por nós proprios e non en función de ninguen. Xa temos experiencia e
sabemos que por muito que os visitantes nos pretendan asombrar ao día seguinte volven para
a súa casa. E a factura, coma sempre, terémola que pagar nós.

Hai que botalos. Por suposto. Mais tamén temos que saber a quen votamos. Porque, abonda
cun cambio calquera, cun mero recambio? Contentámonos cun candidato que xa renunciou,
antes da campaña, a pór a Galiza no mesmo nível que Cataluña ou Euskadi porque “non hai que
caír en debates nominalistas”? Chéganos cunha alternativa que esgota os seus argumentos en
agradecer o que veña de Madrid, no canto de exixir o que por dereito lle corresponde a este país?

Hai que desprazar o PP do poder. Claro que si. Mais tamén hai que votar á alternativa que
supón un cambio real de goberno e un cambio real de políticas. Un cambio galego. A que
aspira, desde o goberno e contando co maior consenso social, a construír un país novo onde
pague a pena viver. Do que a xente non teña que emigrar. No que os recursos cos que o país
conta sexan explotados dun xeito sustentábel e en beneficio das maiorías sociais. Un país
orgulloso de si proprio, acolledor e solidario, mais tamén firme na defensa dos seus intereses
e na exixencia dos seus dereitos.

Hai que botalos. Sen dúbida. Mais tamén votar o presidente que queremos para Galiza. Se
preferimos presidentes caducos que se agachan ou apostamos por un presidente novo que dá
a cara e non ten medo a debater coa xente. Se preferimos, enfin, ao BNG e a Anxo Quintana.

Temos todo ao alcance da man. Todo depende do noso traballo. Da nosa entrega militante
depende que Galiza conte, por fin, cun presidente nacionalista. Traballo, muito traballo. Mais
tamén confianza. Confianza en que a semente de “Nunca Máis” e da grande mobilización cidadá
de hai dous anos e meio agrome en forma de compromiso político cun país novo.

Ánimo, pois, e adiante.


