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O BNG impulsa a fiscalización das obras do AVE
Galiza terá unha posición de País ante o Estado

O BNG está a impulsar a fiscalización das obras do AVE. Primeiro
conseguiu o aval político do Congreso dos Deputados, cos votos en
contra dun PSOE que evidenciou a súa debilidade e soidade
parlamentarias; agora, toma a iniciativa e propicia que sexa o Parlamento
Galego quen tome cartas no asunto. A formación nacionalista está a
traballar para conseguir a unidade das forzas políticas nesta materia,
de maneira que Galiza formule unha posición unitaria e de País ante
o Estado nun tema clave no actual contexto de crise económica.
Logo de dúas reunións fallidas cos portavoces dos grupos parlamentares,
convocadas polo voceiro do BNG, Carlos Aymerich, o consenso parece
abrirse paso e previsibelmente o primeiro pleno do próximo período
de sesións incluirá unha Proposición non de Lei conxunta para a
fiscalización do AVE e para a criazón, no seo da actual Comisión bilateral
de Cooperación Administración do Estado-Galiza, dunha subcomisión
que se ocupará de impulsar as infraestructuras de Galiza e a súa
execución orzamentaria.
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Anxo Quintana, ao termo do seu discurso
durante un día da patria galega
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Crer no País
O Bloque Nacionalista Galego organiza
perto de 200 actos políticos entre os
días 7 de Xuño e 25 de Xullo, Día da
Patria galega. Anxo Quintana, portavoz
nacional da organización e vicepre-
sidente da Xunta, presentou a comezos
do pasado mes na sede nacional unha

O BNG lanza unha intensa campaña para quentar motores nas vésperas do día nacional

xa que logo, explicarlle á cidadanía o
labor de goberno do BNG durante estes
tres últimos anos e tamén quentar
motores de cara a unha celebración do
Día da Patria Galega que se quere máis
numerosa que nunca: “A máis grande
da historia do nacionalismo galego”.

      Máis de 50.000
persoas tomarán parte
na campaña do Día da
Patria Galega 08, a
máis participativa da
historia

Asistencia masiva
Para Quintana, a asistencia masiva
aos actos que se celebran en Santiago
de Compostela no noso día nacional
será “un terceiro paso nos éxitos
acadados polo BNG nos últimos dous
anos”, tras conseguir a maior repre-
sentación institucional da historia nas
eleccións municipais do 2007 e a
subida de votos e o trunfo cualitativo
que supón para o BNG manter os dous
escanos logo das eleccións xerais de
marzo. “Tres éxitos consecutivos”
para posicionarse nun bon lugar “cara
ás eleccións autonómicas” para,
reiterou, “ir a por todas”, porque este
é o “momento do nacionalismo” para
poder “liderar o goberno galego”.
Porén, o portavoz nacional do BNG
desbotou que a cita electoral sexa o

único que centra esta campaña de
divulgación da acción política. Enfatizou
que “é un exercicio de transparencia
sobre a acción de goberno” do BNG.
“Sería malo meterse xa en campaña”,
asegurou, “agora aínda toca gobernar”.

Unha acción de goberno transformadora
Durante os numerosos actos espallados
polo territorio nos que está a intervir,
Quintana está a pór en destaque as
actuacións máis relevantes dos departa-
mentos que xestiona o BNG, defendendo
as Normas do Hábitat Galego, o Bantegal,
a internacionalización da nosa cultura
ou o Decreto Eólico como exemplos de
“ir máis alá” nas accións de goberno

campaña de divulgación para ofrecer
“transparencia” aos cidadáns sobre o
feito polos nacionalistas na Xunta nos
tres anos de goberno. Para Quintana,
a explicación da acción á cidadanía de
goberno certificará o “papel transfor-
mador do BNG” e a política de “cons-
truír país”.
Acompañado do secretario de Imaxe
e Propaganda, Mario López Rico,
Quintana presentou á prensa este
programa co que se pretende chegar
“a máis de 50.000 persoas” a través
de mítins, actos culturais e musicais,
debates ou conferencias. Unha progra-
mación ambiciosa tamén no número
de persoas que van participar ou
participaron na súa organización e
produción -en torno a 500-.
Os dous obxectivos da campaña son,

para “ser fieis” ao demandado polos
cidadáns galegos. Sen esquecer, por
suposto, a construción dun auténtico
Sistema Galego de Benestar, o Plan
Sectorial de vivenda protexida ou a nova
política forestal da Consellaría de Medio
Rural.
“Contádeme tamén entre os que están
insatisfeitos co ritmo do cambio e queren
máis e máis rápido”, ten asegurado
Quintana en numerosos actos. A outra
liña discursiva do portavoz nacional pasa
pola demanda de máis autogoberno para
Galiza, e pola oferta a PP e PSOE de actu-
ar de xeito unitario ante Madrid para
conseguir as transferencias pendentes -
nomeadamente tráfico- e para garantir
a chegada das infraestruturas no prazo
previsto. O vicepresidente do goberno
galego aposta por que esa unidade de
acción serva tamén como base para ter
en 2009 un Estatuto de Nación “que
coloque a Galiza no mundo no lugar que
lle corresponda”.

Quintana e López Rico amosan os cartaces do Día da Patria 08

Campaña gráfica
O país está cheo de cartaces e valados co lema “Cremos no noso país”, nos
que unha nena ou un neno sosteñen unha estrela de cinco puntas “símbolo
da liberación dos pobos e da intelixencia”, en palabras de Mario López
Rico. Esta campaña gráfica pretende contribuír ao obxectivo de encher como
nunca as prazas da Quintana e Praterías para este día 25.
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A manifestación reinvéntase
que vai implicar cambios na orga-
nización e no propio percorrido da
manifestación. As distintas comarcas
do BNG van asistir con grupos de
música e animación, para darlle un

“Romper coa rotina dos últimos anos
mediante unha campaña previa cun
forte contido político e sen estar
determinada pola conxuntura electoral”.

Segundo relata ao Benegá ao día
Alberte Ansede, secretario de Organi-
zación, esta é a idea fundamental coa
que o Bloque Nacionalista Galego está
a preparar a manifestación deste 25
de xullo. E é que desde hai bastantes
anos, o nacionalismo galego ten
“garantida” unha importante asistencia
á manifestación do Día da Patria. Xa
que logo, trátase de dar un salto
cuantitativo, mobilizando ao máximo
as bases nacionalistas e a todas as
persoas que se sintan próximas ao
proxecto do BNG, conseguindo o Día
da Patria “máis multitudinario da
historia do nacionalismo”, segundo
anunciou en xuño Anxo Quintana.
Colocarase unha pantalla xigante na
praza de Praterías, para que poidan
seguir os discursos os que non entren
na Quintana

Estrelas de cinco puntas e novo
percorrido
Mais o salto será tamén cualitativo, xa

      Medio milleiro de
persoas traballarán no
dispositivo de orde
para que todo saia
perfecto

      A marcha
dividirase en dúas ao
chegar á zona vella

Un aspecto da Praza Quintana durante un dos máis recentes 25 de Xullo

carácter máis festivo e participativo á
manifestación.
Repartiranse tamén estrelas de cinco
puntas entre os asistentes co himno
nacional impreso por unha das caras,
coincidindo coa conmemoración dos

100 anos da estrea oficial da composición
de Pascual Veiga coa letra de Eduardo
Pondal.
Para evitar os habituais “atascos” na en-
trada da praza da Quintana, a mani-

festación dividirase ao chegar á zona
vella, seguindo parte dos manifestantes
pola Rúa Nova -percorrido habitual- e o
resto pola Rúa do Vilar e entrando desde
Praterías. A faixa de Galiza Nova enca-
bezará unha das manifestacións. O dispo-
sitivo de orde terá 500 persoas para ga-
rantir que todo saia perfecto.

Implantación social
En definitiva, do que se trata é de que o
25 de Xullo reflicta a maior penetración
social do BNG e a “progresiva asunción
da nosa alternativa política por parte do
pobo galego, chegando a sectores antes
afastados do nacionalismo”, en palabras
de AnsedeAs distintas comarcas do BNG asistirán con cadanseus grupos de música e animación
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Festigal 08: nunca tal se viu!
Vítor Aneiros; dos festeiros Lama-
tumbá, unha das bandas galegas
mais coñecidas; dos metaleiros
estradenses Nao e do grupo de jazz-
manouche electrónico francés
Caravan Palace (unha alfaia pouco
coñecida).
Durante a rolda de imprensa de

Baixo o moi coloquial e esclarecedor
lema de Nunca tal se viu!, a orga-
nización desta sétima edición do
Festigal agarda que o 24 e 25 de
Xullo se acheguen ao Campus Sur
de Santiago, froito en moitos casos
do boca a boca, incondicionais e
curiosos/as, despistados/as e emer-
xentes, para sumar as máis de 20.000
persoas que ano tras ano permiten
consolidar esta proposta como unha
oferta máis a ter en conta no circuíto
de Festivais estivais que cobren o
mapa do País por estas datas.

Tanto Xabier Macías -Fundación
Galiza Sempre- como Iria Aboi -secre-
taria xeral de Galiza Nova- destacaron
na presentación oficial o carácter de
intercambio cultural que supón este
Festival 08, onde os asistentes
poderán gozar de grupos de música
folc galega (Berrogüetto e Quem-
pallou); dos suecos The International
Noise Conspiracy -un grupo de punk-
rock con letras subversivas e iróni-
cas-; dunha figura internacional con-
sagrada como o cantante cubano
Pablo Milanés; do bluesman ferrolán

A oferta máis potente do verán para incondicionais, curiosos/as, despistados/as e emerxentes

presentación, Guillermo Fernández,
de Berrogüetto, destacou a ilusión
que supuña tocar o mesmo día que
Pablo Milanés e lembrou que será a
primeira vez que toquen en Santiago
coa nova formación, na que Xabier

Díaz substitúe a anterior cantante,
Guadi Galego.

Galería das Ideas
Como todos os anos, non só haberá
música no Festigal, senón que o
público poderá asistir a numerosos
debates na Galería das Ideas (un sobre

o centenario do falecemento de Curros
Enríquez, outro baixo o título “Neoli-
beralismo e Alternativas á crise” e
tamén sobre os tres anos do naciona-
lismo no goberno da Xunta). Ao tempo,
presentaranse varios libros, entre eles
os últimos de Manuel Rivas e Camilo
Nogueira. Ou a tradución galega de O
segundo sexo de Simone de Beauvoir,
que será apresentada por Carme Adán,
secretaria xeral de Igualdade. Non
podemos esquecer tampouco a Galería
Audiovisual, na que se presentarán até
19 obras na Sala Nasa. Destaca a curta
1977 de Peque Varela, premiada en
Cans e que irá a concurso no Festival
de Sundance (USA). Por primeira vez,
o Festigal contará cun espazo dedicado
á cultura tradicional galega, e así
mesmo, os asistentes poderán ver a
exposición “Os tempos son chegados”,
sobre os 100 anos do noso himno na-
cional.

      Acharás toda
a información que
precisas en
www.festigal.com

A criatividade e o espírito xoldeiro están á orde do día no Festigal

Pablo Milanés, un dos reclamos da presente edición do Festigal
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Esta banda sueca é coñecida polo seu
discurso antiglobalización. T(I)NC pre-
sentan este ano un novo álbum. Estarán
no campus sur na noite do 24. Triun-
faron no 2002 con temas como
“Capitalism stole my virginity”. Respon-
den Denis Lyxzén (cantante) e Inge
Johansonn (guitarra)
Que poderemos escoitar no voso novo
disco?
É o mellor disco que nunca fixeramos!
Este verán tocaremos algunhas das
novas cancións nesta xira.
Como vedes a situación mundial,
sobre todo coas guerras imperiais no
Medio Oriente?
A guerra e a ocupación americanas de
Iraq duran xa cinco anos, e segundo
algunhas fontes calcúlase que morre-
ron perto de 1 millón de civís iraquís.
Nós animamos á xente a informarse
por vías alternativas aos medios contro-
lados polas grandes corporacións.
Que opinades das novas leis que vén
de aprobar a Unión Europea sobre o
tempo de traballo e a retención de
inmigrantes?
Estamos totalmente en contra. É un

“A xente ten que buscar
 información por vías alternativas”

The (International) Noise Conspiracy, un dos pratos fortes do Festigal

A Galería das Ideas do Festigal reunirá
o día 25 a Manuel Antelo, Bieito
Lobeira, Martiño Santos, Rubén Cela,
Xosé Emilio Vicente -quen foron secre-
tarios xerais de Galiza Nova-, así como
a Ana Pontón, responsábel de Políticas
para a Mocidade na Executiva e Iria
Aboi, actual secretaria xeral, para falar
sobre os 20 anos desta organización.
Santos afiliouse a Galiza Nova en Cor-
cubión con 15 anos e foi secretario
xeral entre 1996 e 2000.
Que poderán ver os e as que asistan
a esta galería?
Unha revisión dunha organización que
é foito do traballo de moita xente, dun
traballo complexo que se fixo con
recursos limitados e que finalmente
saíu adiante. Galiza Nova é herdeira do
movemento estudiantil que puxo en
marcha o nacionalismo galego, de

“Galiza Nova traballou con medios limitados e tivo éxito”
Martiño Santos, ponente nunha das mesas da GalerÍa das Ideas

Estudantes Revolucionarios Galegos
(ERGA). Nun momento dado decidiuse
traballar en todos os ámbitos que
interesaban á sociedade galega, e non
só no ensino (emprego, antimi-
litarismo, ambiente...) Poderemos
revisar unha experiencia exitosa, que
tivo froitos concretos en cada locali-
dade, conseguindo novas infraestru-
turas, casas da mocidade, melloras
nos centros de ensino... así como na
formación de cadros nacionalistas.
Hai grandes cambios entre a época
na que foches secretario xeral e a
actual?
Había un ámbito de actuación política
no que hoxe xa non traballamos, posto
que se suprimiu o servizo militar
obrigatorio, que era o movemento de
obxección de conciencia, de insumi-
sión e de apoio aos insumisos presos

-moitos deles nacionalistas-. Tamén
había que enviar faxes, correo urxente,
xa que non estaban tan estendidas as
novas tecnoloxías. Lembro que merquei
o meu primeiro móbil pagando a prazos
e por decisión orgánica.

Armed Love é o último álbum publicado pola banda sueca

paso atrás nas conquistas sociais dos
obreiros. É impensábel que se apro-
ben leis en pleno século XXI que nos
retrotraen ao século XIX. Por certo
que en Suecia, no noso país, se acaba
de aprobar unha lei semellante á
“Patriot Act” norteamericana que
autoriza ao Estado a tomar numerosas
medidas de vixiancia por supostas
“ameazas terroristas”.

Coñecedes algo sobre o nacionalismo
galego e a cultura do noso país?
Sabemos que Galiza foi unha das zonas
do Estado máis castigadas durante a
ditadura do xeneral Franco e agardamos
coñecer máis na nosa visita.
Por último, roubou o capitalismo a vosa
virxinidade?
Figurativamente falando, si. Pero tam-
pouco estivo tan mal.

Martiño Santos
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O portavoz do BNG no Congreso dos
Deputados, Francisco Jorquera, con-
cede esta entrevista ao Benegá ao Día
transcorridos tres meses da toma de
posesión do novo Goberno español. O
deputado nacionalista ve con preocu-
pación o escoramento do PSOE cara a
posturas cada vez máis centralistas e
neoliberais.
Canto á estratexia do BNG a respecto
das eleccións galegas Jorquera subliña
que o único xeito de que o cambio
galego avance máis rápido “é conse-
guindo que o goberno galego estea lide-
rado por unha forza política propria,
como o BNG, cun presidente naciona-
lista á seu fronte”.
Pasaron xa os 100 días de graza para
o novo Goberno Central. Cal é a ava-
liación que fai o BNG?
Os primeiros signos desta lexislatura
teñen elementos preocupantes. O PSOE
interpretou mal os resultados das
eleccións, polo feito de revalidar a súa
victoria de 2004 e, acto seguido, verse
o PP subsumido nunha crise interna
que o mantivo ausente no seu labor de
oposición nos primeiros meses. In-
tentou gobernar coma se tivese maioría
absoluta e nas súas primeiras actua-
cións hai síntomas dun xiro cara a
posicións involutivas. O intento de ir a
unha política de grandes pactos do
Estado PSOE- PP, as medidas de axuste
para facer fronte á crise ou o cambio
nas políticas de inmigración son algúns
exemplos.
Porén, nas últimas sesións do Congreso
xa se puxo en evidencia  a  súa situación
de debilidade parlamentar que non á
mellor para un goberno que ten que
facer fronte a unha grave crise econó-
mica. O BNG ten disposición a dialogar
e a chegar acordos co PSOE, mais eses

“O cambio só será máis profundo
  se o BNG lidera o Goberno galego”

Francisco Jorquera, coordenador executivo e portavoz do BNG no Congreso

Francisco Jorquera posa na sala de imprensa da Sede Nacional

Cales están a ser os obxectivos prioritarios de actuación do BNG nas Cortes do Estado?
No eido do autogoberno, incrementar a nosa suficiencia e autonomía financeira,  traspasar as competencias pendentes, e
delegar en Galiza as competencias de Salvamento Marítimo e Tráfico e Seguridade Viaria.
No eido dos investimentos do Estado en Galiza, que está lexislatura represente un avanzo importante para o Estado saldar
á débeda histórica con Galiza.
No eido socio- económico, unha aposta decidida polas políticas de gasto social e polo apoio á economía productiva,
prestándolle importancia singular a que Galiza poida desenvolver plenamente as súas capacidades en campos como o sector
naval civil, as enerxías renovábeis ou o sector leiteiro.
Un cuarto aspecto é a necesidade de avanzarmos en dereitos democráticos. Neste sentido, demandamos que se reforme
o voto dos residentes ausentes para rematar cun auténtico escándalo antidemocrático.

posíbeis acordos pasan por unha
reorientación das súas políticas.
As políticas para facer fronte á crise
teñen que pasar por unha intervención
máis decidida dos poderes públicos,
apostando polo apoio á economía
produtiva, como o BNG está a facer no
Goberno de Galiza, e  por uns orza-
mentos expansivos que intensifiquen o
gasto en materia social e en infraes-
tructuras físicas, para que actúen como
un reactivador da economía e eviten
que os custes da crise recaian nas clases
populares ou en países como Galiza,
que aínda acumulan importantes déficits
en materia de infraestruturas. Calquera
acordo de certa estabilidade co PSOE
no Estado supeditámolo tamén a que
demandas compartidas pola sociedade
galega, como a reforma do voto dos
chamados residentes ausentes ou a
transferencia de tráfico e salvamento
marítimo, sexan asumidas.

As tarefas do nacionalismo en Madrid

Até que ponto influíron os congresos
estatais de PP e PSOE na política de
alianzas destes partidos coas forzas
nacionalistas, e en concreto co BNG?
No que atinxe ao Congreso do PP, se a
nova etapa que anuncia Rajoy se vai traducir
nun PP instalado en posicións máis ra-
zoábeis e democráticas, benvido sexa.
Porén, de momento o único que houbo
foron xestos pouco críbeis O PP segue
a facer bandeira de infundios como que
o castelán está en perigo en Galiza. Rajoy
foi designado no seu día líder do PP por
Aznar e parece pouco verosímil que el
poda liquidar agora a herdanza do
aznarismo.No  que atinxe ao PSOE  todo
apunta a que o Congreso Federal vai ser
un congreso para maior gloria de Zapa-
tero aínda que xa están transcendendo
debates que cuestionan o xiro cara a
posicións menos comprometidas co
avanzo social.
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Coméntanos cómo afronta o BNG o
25 de Xullo deste ano?
O Día da Patria Galega para o BNG
sempre é unha data de enorme impor-
tancia pois alén de ser unha xornada
de afirmación da existencia de Galiza
como nación é unha data en que o
nacionalismo galego fai balanzo do
curso político que remata e dos retos
políticos para o curso vindeiro.

“O 25-X amosará que Galiza quer
  máis nacionalismo”

O 25 de Xullo deste ano vai estar
marcado pola proximidade das eleccións
autonómicas. O nacionalismo galego
ten agora unha ferramenta preciosa
para seguir construíndo nación, tamén
desde o goberno. Neste senso estamos
a desenvolver unha intensa campaña
de divulgación da  acción do naciona-
lismo no Goberno galego con dous
eixos primordiais: o impulso ás políticas
de transformación e a nosa achega
básica para garantir que o Goberno ga-
lego se comporte como tal, con criterios
autónomos e apostando por tirarlle o
máximo partido ás potencialidades do
autogoberno, fronte á tendencia das
forzas estatais de reducir o Goberno
galego ben a unha especie de dele-
gación do goberno central en Galiza,
ben a unha especie de superdeputación.
Nesta liña, as próximas eleccións

autonómicas representan unha opor-
tunidade de afondar nestes eixes
facendo que por primeira vez o go-
berno galego estea liderado por unha
forza política propria, como o BNG,
cun presidente nacionalista á súa
fronte.
Hai voces que din que o ritmo de
cambio puido ser maior. Cal é o ba-
lanzo que fas do Goberno Bipartito?

Creo que todos os nacionalistas
gostaríamos de que os cambios fosen
máis acelerados, máis profundos, pero
a sociedade galega percibe que é o
BNG quen aporta tensión transfor-
madora ao goberno.
Na miña opinión o balanzo é razoábel
e estase a traballar na dirección axei-
tada. O importante é que o norte ao
queremos tender está claro. Así o
revelan as políticas industriais, como
no caso do sector eólico, onde por
primeira vez hai un deseño para que
os nosos recursos naturais non sexan
expoliados e revertan no progreso do
país; as políticas en materia de servi-
zos sociais, onde se están edificando
os piares dun sistema galego de
benestar fronte ao modelo meramente
asistencial que caracterizou a etapa
anterior.
Vémolo tamén nas políticas para o
campo onde por primeira vez hai un
deseño para a posta en valor do noso
agro, ou tamén  nas políticas de pro-
moción de vivenda pública e de poten-
ciación das seleccións deportivas
nacionais.
Agora o que se necesita é completar
a acción destes catro anos na vindeira
lexislatura cun nacionalismo prepon-
derante dentro do Goberno para que
estes cambios se materialicen defini-
tivamente.

Cales son os puntos en que o
BNG como organización debe
incidir para chegar nunha
situación de máis fortaleza ás
eleccións galegas?
Temos que seguir mellorando
a interacción entre a acción
gobernativa e a acción do BNG
como organización e a súa
relación coa base social.
Neste aspecto  avanzouse
substancialmente, mais a
adaptación dunha forza política
como é o BNG con moita
tradición de oposición a un
contexto de goberno sempre é
complexo, sempre crea
disfuncións, e polo tanto temos
que seguir mellorando neste
aspecto.

No que atinxe á explicación e
divulgación da nosa acción de
goberno temos que integrar a
explicación das iniciativas tan
importantes que puxemos en
marcha nun relato global, na
explicación do proxecto de País
que queremos construír.

“Temos que
comunicar ben
o proxecto de País
que queremos
construír”

“A sociedade ten claro que é o BNG quen achega tensión transformadora ao Goberno”

      O nacionalismo ten
agora desde o goberno
unha ferramenta
preciosa para
construír nación

      Avanzamos moito
na coordenación
Goberno-Bng, mais
hai que seguila
mellorando

F. Jorquera gostaría de que os cambios fosen máis profundos
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A ría do Burgo, formada pola desembo-
cadura do río Mero, sofre dende hai
anos un grave problema de contami-
nación provocado polo verquido de
augas residuais, unha eiva crónica que
se agudizou nos últimos meses, até o
punto de levar á Consellaría de Pesca
a prohibir a venda de marisco proce-
dente da ría.

Por unha Ría do Burgo limpa

Arredor da ría concéntrase unha po-
boación de máis de 400.000 habitantes,
repartidos nos concellos da Coruña,
Cambre, Culleredo e Oleiros, que verte
directamente as súas augas residuais
directamente ao mar sen depuración
algunha, ben na ría do Burgo ou en Bens.
As administracións central, autonómica
e local non se preocuparon de resolver
un problema de primeiro orde, como é
o da depuración das augas dunha po-
boación e industria crecente que se
concentra na ría, o que está a provocar
importantes consecuencias ambientais
e económicas sobre a pesca, o maris-
queo e o turismo.
Mostra desta gravidade é que, segundo
os dados da propia Consellaría de Medio
Ambiente, hai 32 puntos graves de
emisión de contaminantes e que se
supera en nove veces os niveis de conta-
minación permitidos para a extracción
e comercialización de moluscos.
Legalidade vulnerada
A situación vulnera totalmente a lega-
lidade, dende a Directiva 91/2007/CEE

central, o pobo decidiu tomar a iniciativa
e constituír o pasado 14 de marzo a
Plataforma en Defensa da Ría do Burgo,
un colectivo plural en que están
representados dende a Confraría de
Pescadores da Coruña, até asociacións
veciñais, sindicatos, asociacións profe-
sionais ou partidos políticos, como o
BNG que dende o primeiro día se impli-
cou na iniciativa.
As reivindicacións do Plataforma son
claras e de xustiza: unha firme actuación
por parte da Administración Central e
autonómica nas sancións aos causantes
directos e indirectos dos verquidos, a
finalización do proxecto integral de
saneamento para eliminar os focos de
contaminación e a posta en funciona-
mento urxente da Estación Depuradora
de Augas Residuais (EDAR) de Bens,
que en principio se prevé para o ano
2010, e cuxa posta en funcionamento
estaba prevista en principio para 2005.
A actividade reivindicativa da Plataforma
pola Defensa da ría do Burgo tivo un
punto culminante o pasado 21 de xuño,

que obriga a todas as aglomeracións
urbanas de máis de 15.000 habitantes
a depurar as súas augas dende o ano
2000, até a situación totalmente
inadmisíbel de que A Coruña sexa a
única cidade do Estado Español de máis
de 200.000 habitantes que carece de
saneamento das augas residuais.
Ante o desleixo da administración

O BNG intégrase nunha plataforma social para enfrentar un grave problema económico e ecolóxico

Apoio social á plataforma, plasmouse na manifestación do 21 de xuño

Recuperar a Ría do Burgo demanda dos veciños e das veciñas

      O 20 de setembro
está convocada unha
nova manifestación

todos os veciños e veciñas da comarca
temos dereito a unha ría do Bugo viva”.
En consecuencia, o BNG ten presentado
mocións coas reivindicacións da
Plataforma en Defensa da Ría do Burgo
nos concellos da comarca. As iniciativas
foron aprobadas na Coruña, Culleredo,
Sada, Arteixo e Cambre, mentres que no
concello de Oleiros non prosperou debido
á abstención do grupo municipal do PSOE.

cando centos de veciños e veciñas da
comarca se manifestaron polas rúas da
Coruña para esixir a recuperación da ría,
e que isto se materialice a través dos
próximos Orzamentos Xerais do Estado
con partidas específicas. 0 20 de se-
tembro está convocada unha nova mani-
festación para defender unha ría do Burgo
limpa para o goce de todos e todas.

Apoio decidido do BNG
O BNG comprometeuse dende o primeiro
momento coa causa dos veciños e
veciñas da ría do Burgo. Así, a formación
nacionalista conseguiu introducir nos
Orzamentos do Estado para 2008 unha
partida dun millón de euros para a rexe-
neración da Ría do Burgo.
A responsábel comarcal da formación
nacionalista, Silvia Seixas, subliña que
“o BNG decidiu integrarse dende o
primeiro momento na Plataforma porque
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O I Encontro Nacional de Pesca
reivindica o mar como “o futuro deste país”

A transferencia de competencias tórnase vital para o sector

O BNG celebrou o pasado mes de Xuño
o seu I Encontro Nacional de Pesca no
que reuniu a máis de 80 persoas do
sector de toda Galiza. A cita, que nace
con clara vocación de continuidade,

Militantes e responsábeis de áreas de
Goberno do BNG na Xunta de Galiza
reafirmaron o “compromiso claro e de-
cidido” da formación nacionalista para
conseguir o acceso universal a Internet
e para promover o uso de software
libre.
Así se recolle nas conclusións da I Xor-
nada Municipal sobre a Sociedade da
Información e as Novas Tecnoloxías,
organizada pola Secretaría de Acción
Municipal do BNG, e que se celebrou
o 28 de Xuño no Hotel Congreso, en
Santiago de Compostela.
Estender Internet ao rural galego. Os
participantes subliñaron que “malia
que nin os concellos nin o BNG dende
a Xunta de Galiza contan con compe-
tencias directas en materia de teleco-
municacións, o nacionalismo está em-
peñado en dotar de acceso á banda
larga a aquelas zonas abandonadas
polas teleoperadoras, especialmente

I Xornada Municipal sobre as Novas Tecnoloxías
no noso medio rural, que son as que
máis sofren a fenda dixital”. Así, salien-
taron os convenios asinados pola
Consellaría de Innovación e Industria

contou coas intervencións de Miguel
Pazos, patrón maior da Confraría de
Pontevedra, Pablo Villar, da Confraría
de Cangas, e unha mesa redonda en
que se analisou a situación actual do

sector, ademais da intervención do
portavoz nacional, Anxo Quintana.
Os participantes coincidiron en sinalar
que Galiza non pode vivir de costas ao
mar porque calquer proxecto de futuro
desta nación ten de pasar polo mundo
da pesca. Neste sentido, tanto Pazos
como Villar e Quintana lanzaron unha
mensaxe positiva e insistiron na nece-
sidade de que haxa “vontade política”
para tirar o sector adiante, dado que xa
existen as potencialidades grazas a un
“ecosistema privilexiado”.

Por iso cómpre que Galiza teña as com-
petencias que nos permitan incidir na
etiquetaxe, o control das importacións,
as inspeccións dos buques, o Salvamento
Marítimo, a fixación das potencias de
motores de cada embarcación, etc...
A saída da crise que pasa o sector pa-
saría, segundo indicaron os participantes,
por un incremento da produción, un con-
trol dos prezos e a redución dos custes.

con máis dunha dúcia de concellos
para a implantación de redes Wimax,
que permitan achegar internet sen fíos
e en boas condicións de prezo e cali-
dade á xente do rural, ou os programas
de formación a través da Rede de

O Encontro Nacional de Pesca –na imaxe, os seus ponentes- nace con clara vocación de continuidade

A xornada demandou o acceso universal a internet

Dinamización da Sociedade da Infor-
mación ou a captación de financiamento
europeo para o desenvolvemento das
vilas dixitais.
Neste sentido, criticaron o incumpri-
mento do convenio subscrito entre o
Ministerio de Industria e Telefónica para
a extensión da banda larga no rural
galego e cualificaron de “irreais” os dados
aportados polo Goberno central que sitúan
a cobertura de internet no rural galego no
95% dos núcleos de poboación.

Compromiso co software libre
Outra das conclusións a salientar é o
compromiso do BNG dende o goberno
galego na promoción do software libre.
A este respeito,  hai que salientar inicia-
tivas da Consellaría de Innovación e
Industria como o impulso de Mancomun,
o centro de referencia e servizos de
software libre de Galiza.
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A proba do algodón para o talante

Por consenso e sen demoras, a Pro-
posición de Lei para urxir no Congreso
a reforma da Lei de Réxime Eleitoral
Xeral para regular o voto emigrante é
finalmente unha realidade tras a súa
aprobación definitiva no pleno extraor-
dinario que a Cámara galega celebrará
este mes de Xullo.
Trátase dunha proposta de País que a
estas alturas da Historia, a estas alturas
do século XXI, non debería ter que ser
noticia, pois é, cando menos, surrea-
lista, “terceiromundista”, impropio dun-

ha sociedade supostamente avanzada
e democrática seguir convivindo con
procesos eleitorais carentes de
garantías, onde os mortos poden
votar, os votos se poden mercar e as
campañas son máis recordadas polas
“festas dos pasaportes” ou os
“affaires” de axentes eleitorais que
pola lícita presentación dos programas
e propostas de cada formación política.
Non é un debate novo, é un debate
cíclico que as forzas estatais, que se
turnan para beneficiarse deste “voto”,

Se o Goberno do Estado ten vontade política, a reforma do voto emigrante entrará en vigor antes das galegas

A portavoz de Sanidade, Cristina
Ferreiro, rexistrou dúas iniciativas en
que se aposta por unha reformulación
do complemento de exclusividade
médico que gañaría profesionais para
a sanidade pública e evitaría “compor-
tamentos oportunistas”.
Na liña da “aposta contundente do BNG
por potenciar a adicacion exclusiva”,
esta iniciativa beneficiaría o sistema, o
médico e, sobre todo, o paciente: “O
profesional terá máis tempo para o
seu traballo, para a docencia e forma-
ción; axudaría a diminuír as listas de
espera; potenciaría e rendibilizaría

A Iniciativa

Iago Tabarés e Carlos Aymerich chaman a que a reforma entre en vigor xa para as próximas galegas

retoman de xeito interesado e partidario
sempre que anda próximo un novo
proceso eleitoral. Para o BNG, porén, foi,
é e será unha prioridade, por convicción
e por coherencia.
O BNG levou a iniciativa da proposta de
consenso que agora se presenta no
Congreso mais antes de chegar até aquí,
e mal que lles pese a quen declararon
que o retraso na presentación da mesma,
era responsabilidade dos nacionalistas,
traballou decote e moitas veces en soli-
tario para pór fin ás corruptelas e escán-
dalos que arrodean o voto no exterior.
Un traballo no que, ademais, o BNG nun-
ca entrou en contradicción segundo
estivera no Goberno ou na oposición.

Unha manifestación de vontade
Para o portavoz de Emigración, Iago
Tabarés, e para o portavoz do grupo
parlamentar, Carlos Aymerich, estamos
máis que ante un trámite lexislativo ante
unha manifestación de vontade que ten
que efectivizarse en Madrid, onde non
valen demoras nin coartadas que impidan
que a reforma entre en vigor para as
próximas eleicións autonómicas galegas.
Se o Goberno do Estado quere, a reforma
será realidade antes de que se abran os
colexios electorais o próximo mes de
Marzo. A pelota está no seu tellado.

os recursos humanos e técnicos, ao
ter o hospital unha actividade máis
prolongada e, sobre todo, evitará
esperas dos pacientes”.
Esta potenciación suporía un incre-
mento dos cartos percibidos na
actualidade polos médicos e ligaría
este complemento a un aumento de
horas de traballo de tarde con horario
planificado.
A adicación exclusiva axudará a elimi-
nar da sanidade pública “compor-
tamentos oportunistas” que aparecen
de xeito máis probábel cando o/a
profesional compaxina a actividade

Aposta pola dedicación exclusiva
médica na sanidade pública

pública coa consulta privada. Falamos
de: baixo esforzo na realización de tarefas;
desvío de pacientes e apropiación
indebida de recursos públicos, xa que
se pode utilizar equipamento público
para tratar a pacientes privados.

Cristina Ferreiro
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“A crise non é opinábel, é unha eviden-
cia”, así de rotundo se manifestou hai
uns días Anxo Quintana, portavoz na-
cional do BNG, ante unhas irrespon-
sábeis declaracións de José Luis Ro-
dríguez Zapatero que atentan contra a
intelixencia de calquera e contra a
paciencia de quen está a padecer a alta
inflación, a suba dos tipos de interese,

Fútbol é Fútbol e Crise non é un eufemismo

dos prezos ao consumo, o paro…. A
actual situación económica non se pode
resolver nin acudindo ao María Moliner
nin coa victoria da selección española

O BNG leva unha batería de iniciativas anticrise ao Pleno da Cámara

na Eurocopa –tan manipulada polo
españolismo, tanto na súa versión
neocon como progre- fútbol debe ser
fútbol e pretender outro tipo de tras-
lación entra no límite de trasladarnos
pero aos tempos da anterior victoria
(1964).
E porque a crise é unha “evidencia” e
o BNG non é alleo a ela, este período
de sesións que agora remata incluiu
practicamente en todos os seus de-
bates algunha iniciativa relativa á actual
situación, tanto no que ten a ver co
modelo de desenvolvemento econó-
mico, como co emprego, a suba dos
combustíbeis, a tarifa eléctrica, etc.
Como portavoz de Economía, Carlos
Aymerich dirixiuse en distintas oca-
sións ao presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño, para que, cando menos
en Galiza, si se lle chame ás cousas
polo seu nome e se adopten medidas
para paliar a perda de poder adquisitivo
dos galegos fronte á suba dos prezos.
Criticouse tamén a falta de previsión
do goberno central ante a suba dos
prezos dos combustíbeis e a súa pega-
da nos petos dos consumidores e que
Fadesa pretenda negociar o ERE en
Madrid para evitar a presión social e
facilitar así o despedimento de 60
traballadores.
Asemade, denunciouse que, a través
das páxinas do IGAPE, a Xunta estivese
utilizando o baixo custe laboral de
Galiza para atraer a inversión extran-
xeira, unha fórmula que, logo de que
o BNG a tirase á luz pública, obrigou
a Pérez Touriño a corrixir o seu conse-
lleiro e a desautorizala.

Segunda canle da TVG e un novo múltiplex
A deputada Modesta Riobó perguntou ao director xeral da CRTVG, Benigno
Sánchez, pola posta en funcionamento da segunda canle da TVG que debería
comezar a súa emisión o Día da Patria Galega. Benigno Sánchez eludiu dar datas
e inidicou que o proxecto está aínda nunha primeira fase. Neste mesmo eido, o
BNG conqueriu a aprobación dunha proposición non de lei para crear un novo
múltiplex na Galiza.

A fibromialxia como enfermidade invalidante
O Pleno do Parlamento aprobou de xeito unánime unha proposición non de lei
elaborada por Ana Pontón para instar a que a fibromialxia se considere enfermidade
incapacitante e sexa tida en conta na avaliación das minusvalías. A iniciativa insta
tamén a promover a adaptación dos postos de traballo ás necesidades das per-
soas que teñen esta enfermidade.

Uns din unha cifra e outros, outra
distinta, o que está claro é que todos
os cidadáns veremos como neste
mes de Xullo sobe a nosa factura da
enerxía eléctrica. O portavoz
parlamentar nacionalista en materia
de Enerxía, Fernando Blanco Parga,
achéganos algunhas das claves desta
situación.

Un 11,3 por cento, un 5,9 por cento..
canto nos vai subir a factura da luz?
Depende da tarifa que se tivese
contratada. Na páxina web do INEGA
hai un simulador a disposición dos
ususarios/as para que cada quen
comprobe canto vai supor esta suba
realmente. O único certo é que
Zapatero está a faltar á verdade sobre
este tema e dá cifras erróneas para
manter á xente tranquila. A suba pode
ir desde un 7,81 por cento nas per-
soas que teñen contratada a potencia
203 até perto do 40 por cento para
as persoas que tiñan tarifa nocturna.
Os galegos e galegas están a
padecer cada ano subas nesta
factura, cal é o motivo?
A raíz do problema é a regulación
eléctrica actual, que foi imposta polo
PP e que o PSOE non se atreveu a
tocar, e que precisa ser revisada con
urxencia, nomeadamente nos
mecanismos para a casación da oferta
e a demanda de enerxía e a fixación
do prezo do mercado.
Cal é a proposta do BNG sobre a
tarifa nocturna?
Apostamos polo seu mantemento e,
en caso contrario, pola creación
dunha tarifa social "real", é dicer, que
se estabeleza en función dos ingresos
dos usuarios, e non da potencia
contratada.

Fernando
Blanco Parga

A crise xa está a provocar conflitos sociais

Breves

“Zapatero falta á
verdade sobre a
tarifa eléctrica”
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O BNG intensifica
a marcaxe sobre Fomento

maior control das descargas de peixe
e intensificar os controis sanitarios
para cumprir coas normas aplicadas á
frota comunitaria.

Acordo parlamentario para pór prazos ao AVE, contra a vontade do PSOE

A Ministra de Fomento abriu a caixa
de Pandora o día que compareceu
no Congreso coa súa negativa a ase-
gurar os prazos do AVE galego. E iso
que o BNG llo requeriu unha e outra
vez.  Ese foi o motivo de os parlamen-
tares Francisco Jorquera e Xosé
Manuel Bouza decidiren multiplicar os
esforzos en aras a clarexar a situación.

Relación bilateral co Estado
No Pleno do Senado, o senador do
BNG interpelou á Ministra de Fomento
sobre o Lubián- Ourense. Álvarez
asegurou que este tramo de conexión
coa Meseta “estará rematado no
horizonte do ano 2012”. Bouza consi-
derou que “a Ministra volvía caer na
inconcreción” e “se non se acompaña
dun compromiso orzamentario claro
e dunha axilización dos trámites, na
falta de realismo”.
Alegou o senador que “cos dados
obxectivos é imposíbel que se rema-
ten as obras en tres anos” e salientou

A deputada do BNG, Olaia Fernández
Davila, tivo nestas semanas unha
especial adicación ao sector pes-
queiro, afectado por unha grave crise
que pon en cuestión o seu futuro.
Ademais de presentar iniciativas
parlamentares no Congreso, mantivo
encontros con Cepesca e coa Plata-
forma do sector pesqueiro para escoi-
tar as súas reivindicacións e trasla-
dalas á Cámara.
Un dos éxitos da deputada naciona-
lista no seu labor en defensa deste
sector estratéxico para Galiza foi a
aprobación na Comisión de Pesca
dunha proposición non de lei con

que “neste tramo aínda non se aprobou
o proxecto de obras, da entrada a
Ourense aínda non hai trazado definitivo
e da estación intermodal da cidade non
sabemos nada”.

Xosé Manuel
Pérez Bouza

Davila logra apoios para axudar ao sector pesqueiro
medidas concretas para facer fronte
aos problemas do sector pesqueiro.
Batería de medidas
Entre as medidas que se contemplan
na iniciativa aprobada figuran: a
aprobación de mecanismo de
compensación pola suba dos prezos
dos combustíbeis, aplicar os mes-
mos criterios de exención de impos-
tos que ten o gasoil a outros combus-
tíbeis utilizados pola pesca de
baixura, proceder ao pago das axudas
de minimis comprometidas, facer
efectivo o pago das axudas á para-
lización temporal da frota que parou
no 2007, control dos prezos en lonxa,

No Congreso, Jorquera logrou a apro-
bación da súa proposición non de lei
para que se cumpran os prazos: a tota-
lidade do Eixo Atlántico no 2013 e o
enlace coa Meseta no 2012. A iniciativa
nacionalista saiu adiante con 20 votos
favorábeis e os 18 votos en contra dun
PSOE que tivo que subemeterse á
disciplina do Ministerio de Fomento.
O acordo tamén pon data ao inicio das
obras entre Ferrol-A Coruña, saída sur
de Vigo até Tui e os tramos de Zamora-
Lubián e Lubián-Ourense, que deben
comezar no 2009. Inclúe asemade o
compromiso gubernamental de exe-
cutar o 100 por cento das partidas dos
Orzamentos 2008.

Ademais, e na mesma sesión, o
deputado nacionalista transaccionou
un acordo co PP para na actual Comi-
sión Bilateral de Cooperación Estado-
Galiza se crera unha Subcomisión de
avaliación das infraestruturas galegas.

O sector pesqueiro está a sofrer a crise
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O BNG votou en contra do Tratado de
Lisboa no Congreso dos Deputados
por ser un texto que sacraliza a Europa
dos Estados, abraza o neoliberalismo
e non dá nengunha opción ao libre
desenvolvimento das nacións sen
Estado.

En realidade, a elaboración do Tratado
de Lisboa responde a unha estratexia
fraudulenta de Bruxelas, que quer facer
aparecer como novo o que no fondo
non deixa de ser un calco do Tratado
Constitucional que no seu día foi rexei-
tado en referendo por holandeses e
franceses. A manobra sofreu un durísi-
mo revés ao non terse superado o exa-
me do referendo –desta volta o único
previsto- en Irlanda. En Éire só se
opuxeron á ratificación do Tratado os
nacionalistas anti-imperialistas do Sinn
Féin, os únicos que sintonizaron coa
vontade popular.
O día anterior á votación do Tratado de
Lisboa no Pleno do Congreso, Jorquera
xa advertiu ao presidente do Goberno
español, José Luis Rodríguez Zapatero,
quen comparecía polo último Consello

  As razóns do
“Non” ao Tratado de Lisboa

O BNG oponse ao novo deseño da UE por sacralizar a Europa dos Estados

Europeo, que “non se pode construír
unha Europa prescindindo do que
pensan os europeos”. E chamou a
atención sobre o distanciamento de
moitos cidadáns do rumbo que está
a tomar a UE.
Aludiu ás dúas últimas polémicas
actuacións da UE, unha en materia de
inmigración –a reclusión até 18 meses
dos inmigrantes en campos de inter-
namento- e a outra no ámbito laboral
–a elevación até as 65 horas do tope
máximo da xornada laboral semanal-
para sinalar que “son síntomas que,
engadidos a outros, nos indican que
a Europa social se está bater en
retirada”.
Non esqueceu a mención ao “Non” do
pobo irlandés, o único país que sub-
meteu o mencionado Tratado a refe-
réndum, e así non dubidou en facerlle
ver a Zapatero que “o certo é que moi-
tos Estados evitaron recorrer á vía da
consulta popular porque saben que
existen moitas posibilidades de que
resulte rexeitado”.

Cambio de rumbo
Por iso pediu un “cambio de rumbo
da UE e para facer posíbel ese cambio
de dirección votaremos non á ratifica-
ción deste Tratado”. O BNG aposta
por unha Europa máis social, máis
democrática, que se constrúa desde
o respecto e o artellamento de toda a
súa diversidade nacional. Criticou o
modelo económico porque “toda a

Os aspectos máis regresivos do Tratado de Lisboa son os seguintes:
- Ataca os dereitos laborais, xa que avanza nunha dirección de desprotección dos traballadores en cuestións como o

despedimento sen causa xusta, a negociación colectiva ou a limitación horaria da xornada laboral.
- Supeditación á economía de mercado.
- O défice democrático. Pretende retomar o Tratado Constitucional derrotado nos referéndums de Franza e Holanda. Concede

un papel menor ao Parlamento Europeo ao transferir como norma a iniciativa lexislativa á Comisión en detrimento do
Parlamento. Ademais, a Carta de Dereitos Fundamentais está a anos luz da Declaración Universal dos Dereitos, da Carta
Europea de Dereitos Sociais e mesmo da Constitución española.

- O Tratado configúrase de costas á diversidade nacional, lingüística e cultural e só recoñece os Estados como suxeitos de
dereitos políticos. É unha Europa dos Estados e non dos pobos. A participación das entidades subestatais fica limitada ao
Comité das Rexións onde conviven concellos, rexións administrativas e outros.

- No lingüístico ignora a Carta Europea de Linguas Minoritarias e só asume como linguas oficiais as dos Estados.
- Estabelece á OTAN como fundamento para a defensa colectiva dos Estados membros condenando a Europa a un papel

subalterno.

      Non se pode
construír Europa
prescindindo do que
pensan os europeus O BNG rexeitou no seu día o tratado constitucional

arquitectura europea está supeditada á
defensa dun modelo económico obse-
sionado por supeditar calquer conside-
ración ás regras do mercado, socavando
a capacidade dos poderes públicos de
intervir na regulación da economía”. Non
é partidario o BNG do divorcio entre po-
lítica e economía, “non estamos a favor
do submetimento das persoas ao mer-
cado”, dado que os nacionalistas galegos
apostan por unha economía ao servizo
da cidadanía, pero, puntualizou, o Tratado
avanza noutra dirección.

Europa, na dirección equivocada
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O vicepresidente do Goberno galego,
Anxo Quintana, e a conselleira de
Vivenda e Solo, Teresa Táboas,
adiantaron o 18 de Xuño as liñas do I
Plan Sectorial Galego de Solo
Residencial para Vivenda Protexida,
que permitirá a construción de 45.000

45.000 novas
vivendas protexidas en 10 anos

novas vivendas de protección pública
no noso País en dez anos, a
mobilización de investimentos por 5.200
millóns de euros. Estímase  tamén a
creación de 300.000 postos de traballo
ao longo da década de vixencia do plan.
Para Quintana, este Plan Sectorial,
pioneiro no Estado, supón “unha
medida innovadora que vai moito máis
alá das axudas e intervencións puntuais
e procura consecuencias estruturais no
mercado da vivenda”. Trátase, segundo
dixo, “de paliar a falta de solo residencial
nos concellos que facía inviábel a
construción dun volume de vivendas
de protección suficiente”. O obxectivo
é “oferecer unha resposta a unha das
máximas preocupacións dos cidadáns:
o acceso a unha vivenda digna a prezos
razoábeis”.
O Plan vai permitir á Administración
autonómica dispoñer de solo residencial
suficiente para a construción de vivenda
protexida, superando as limitacións dos
plans urbanísticos municipais, xa que

a distribución das actuacións en función
das necesidades de vivenda.

A planificación do solo contemplado
nesta iniciativa realizouse tendo en
conta a distribución xeográfica da
demanda actual, segundo os datos do
Rexistro Público de Demandantes de
Vivenda Pública, entre outros instru-
mentos.  En función destas necesida-
des, distinguíronse unha serie de Áreas
Funcionais supramunicipais delimitadas
tendo en conta o mercado de traballo
e da vivenda.
Así, establecéronse 30 Áreas Funcionais
que se poden dividir en tres grupos ou
categorías en función das súas
dinámicas económicas e sociais : un

grupo de 7 Áreas Funcionais que
constitúen as zonas máis dinámicas
e poboadas do país, e se corres-
ponden coas grandes cidades; un
grupo de Áreas Funcionais de transi-
ción cun dinamismo moderado e
menor tamaño de superficie e
poboación; e, por último, un tipo de
Áreas Funcionais cun menor dina-
mismo. Este instrumento actuará
fundamentalmente naquelas zonas de
elevada demanda e nas que non hai
solos dispoñíbeis aptos para a
construción de vivenda protexida.
8,7 millóns de metros cadrados
Este Plan Sectorial vai cubrir un total
de 8,7 millóns de metros cadrados
de solo, que van posibilitar a cons-
trución de máis de 45.000 novas
vivendas protexidas na próxima
década: 30.500 de aquí a 2012 e
14.600 entre 2013 e 2017. Polo tanto,
a través desta medida cubrirase o 20
por cento das necesidades estimadas
de vivenda protexida en Galiza, cifra
que coincide coa demanda actual e
urxente deste tipo de vivenda.
O volume de negocio que se vai xerar
ascende a 5.200 millóns de euros, o
que fai que este plan de vivenda se
constitúa nun excelente instrumento
fronte á crise económica, que como
se sabe se ten cebado especialmente
sobre o sector da construción.

Espazos urbanos de calidade
Teresa Táboas explica que “o Plan
entende a vivenda como parte da
construción da cidade, por iso
pretende ser tamén unha oportu-
nidade para mellorar a calidade dos
contornos urbanos nos que se
localicen as vivendas e facer cidade
de calidade”. Neste senso, explicou
que busca acadar a cohesión social,
pondo especial empeño en que as
vivendas protexidas construídas
cheguen efectivamente ás persoas
que máis o precisan. Promoverase
tamén a convivencia de persoas de
grupos económicos, sociais e
culturais diversos, evitando a se-
gregación espacial que poida conducir
á exclusión social.

a partir de agora será posible cualificar
solo residencial naqueles concellos do
país nos que se precise, con inde-
pendencia de que conten ou non con
planeamento urbanístico.
Áreas funcionais
Quintana explicou que o Plan procura

Unha actuación de choque contra a crise económica

       Vanse investir 5.200
millóns de euros durante
a década de vixencia do
plan

 Anxo Quintana e Teresa Táboas, durante un acto oficial
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Si hai unha saída á crise económica
favorábel a Galiza. Primeiro o que hai
é que facer o exercicio de chamarlle as
cousas polo seu nome. O que estamos
a viver é unha crise económica pura e
dura. Unha crise que ten a ver co fra-
caso do paradigma neoliberal. No
mundo e no Estado español. Un para-
digma neoliberal que en Madrid abra-
zaron primeiro os neocons de Aznar
(con Rato á cabeza) e logo os social-
liberais de Zapatero (con Solbes ao
mando). É obvio que se o neolibe-
ralismo é a causa da crise, non poden
ser recetas neoliberais as que nos fagan
saír dela. Hai que procurar noutras
direccións. En Galiza na dirección do
nacionalismo galego.
O nacionalismo galego ten un potente
discurso económico e, ademais, clara-
mente alternativo ao ortodoxo. Poñer
en valor a base material do País, a súa
capacidade de producir, sempre foi un
sinal de identidade do nacionalismo en
Galiza, fronte a aqueles que, en con-
traste, favoreceron sempre políticas
que indefectibelmente se acababan
traducindo no esganamento da econo-
mía produtiva do noso país (peche de
explotacións agrogandeiras, serias
limitacións ao sector naval, perda de
mercados para a pesca). Ser naciona-

A saída nacionalista á crise económica
parlamentar sen precedentes para fis-
calizar a acción do Goberno central a
respecto das “series dificuldades econó-
micas” que enfrentamos no Estado e en

lista en Galiza significa defender a
criación de riqueza fronte a aqueles que
apostan pola economía especulativa,
polos subsidios e polo paradigma da

A criazón de riqueza en beneficio das maiorías sociais é a alternativa ás políticas especulativas de Rato e Solbes

A suba do prezo dos artigos de primeira necesidade está a agravar a crise económica

dependencia. Ser nacionalista en Galiza
significa defender o dereito a viver con
dignidade no propio país fronte a
aqueles que non fan noxos á pers-
pectiva de que a nosa man de obra
máis cualificada se vexa obrigada a
emigrar.
Ofensiva parlamentar
O BNG está a lanzar unha ofensiva

Galiza, en expresión eufemística dun
Rodríguez Zapatero que, nunha fuxida
cara a ningures, segue sen aceitar a dura
realidade. A ofensiva parlamentar non se
esgota na crítica, senón que é basica-
mente propositiva. Trátase de pór en
evidencia o esgotamento dun modelo –o
preconizado por Rato e Solbes- e erguer
unha alternativa.

O recetario do
Goberno español
Nada novo baixo o sol. O recetario do Goberno español
responde ao catecismo neoliberal de toda a vida: rebaixa
de impostos ás rendas máis altas (supresión do Imposto
de Patrimonio, entrega lineal de 400 euros con exclusión
de aqueles cuxos ingresos non os obrigan a apresentar a
declaración do IRPF) e inquietantes globos sonda
(vehiculizados polo Banco de España) sobre eventuais
decretazos futuros nas moi sensíbeis materias das pensións
e o mercado laboral.
Pensamento neoliberal
Sobre a suba dos prezos, o discurso oficial é tamén
plenamente congruente co pensamento neoliberal: hai que
moderar os salarios, como se o Estado español non fose
o único dos da OCDE en que estes perderan poder adquisitivo
nos últimos anos. Por suposto non se fai nunca referencia
ao poder omnímodo dos oligopolios privados sobre sectores
estratéxicos da economía, desde as telecomunicacións até
a distribución de alimentos, onde a competencia é unha
pura entelequia e o que rixe é unha clara dictadura da oferta.

Outra política é posíbel,
a política galega
Os tópicos neoliberais –a economía xa non funciona por
ciclos, a mellor política industrial é a que non existe, o
mercado é sacrosanto, o déficit público sempre é negativo,
hai que desregulalo todo- están a ser claramente desmentidos
e desacreditados polos feitos. Mais iso non leva a que desde
o poder político no Estado se postule unha política alternativa.
As políticas alternativas existen e non só no plano da teoría.
Son aquelas que están a informar o traballo diario do
nacionalismo no Goberno galego.
O labor no goberno
Cando se aposta por un ambiciosísimo programa que porá
45.000 vivendas protexidas no mercado durante os próximos
10 anos, se está a facer unha política alternativa. Como
tamén se está a facer cando se promove un investimento
sen precedentes, e con participación pública, no sector
emerxente da enerxía eólica. Ou cando se pon en valor a
base material do campo galego, a ermo durante o fraguismo,
através de ferramentas como o Banco de Terra de Galiza.
Outra política é posíbel e se está a practicar en Galiza.
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A Contracapa

Lara Graña é unha das xornalistas de GZnacion.com, un
proxecto comunicativo de ideario nacionalista que leva máis
dun ano na rede e vai tirar unha edición impresa con fre-
cuencia mensal. Participará no Festigal 2008 como mode-
radora do debate “Neoliberalismo e alternativas á crise”,
no que intervirán a congresista do BNG Olaia Fernández
Davila, o economista Xavier Vence e Gustavo Quilaqueo,
do Partido Nacionalista e Autonomista Mapuche.

Como afrontas o repto de presidir unha mesa no Festigal?
Véxoo interesante dun punto de vista persoal e xornalístico.
Creo que ante a crise económica
estamos a escoitar discursos como os do Partido Popular
nos que se critican as consecuencias da crise ou se res-
ponsabiliza ao Goberno español, mais non se analisa que
esta é consecuencia dunha política económica neoliberal
que vén xa dos anos 90. É especialmente interesante a
presenza dun representante do pobo mapuche, xa que
representará a unha das principais vítimas da crise, como
son os países de América Latina e os pobos indíxenas. Un
amigo economista dime que un dos motivos polos que os
países desenvolvidos realizan políticas neoliberais é porque
os que máis as pagan son as nacións do Sur.

E ti que pensas da crise económica?
Aféctanos a todos, mais creo que a xente está a optar pola
individualización dos problemas, sen decatarse de que é
un problema máis estrutural que de conxuntura económica
ou política. Boa parte da culpa está na facilidade que permite
o sistema para a economía especulativa. En definitiva, creo
que imos ter un debate moi interesante, no que se van dicir
cousas que non se escoitan noutros foros e animo a todo
o mundo a asistir.

Como vai GZNacion?
Penso que é un medio necesario, sobre todo porque é un
medio alternativo. O tratamento dos temas ten unha óptica
distinta da que oferecen os medios convencionais, que se
limitan moitas veces a repetir o que din os representantes
políticos ou institucionais nas roldas de prensa. Sempre
tentamos darlle unha volta ás noticias. O medio web está
cada vez máis consolidado e agora tentaremos consolidarnos
como medio escrito.

Que nos podes contar do medio impreso?
A edición impresa parte dunha evolución lóxica do medio
web, que sempre ten certas limitacións, como a extensión

dos textos. Nesta edición impresa mensual imos tratar os mesmos
temas que no dixital, mais desde unha perspectiva máis
interpretativa, con máis espazo. Imos saír con En Movemento,
a publicación do Movemento polos Dereitos Civís, e penso que
se van complementar ben.

Que che parece o Festigal?
É unha das citas máis interesantes do verán, na que Galiza e a
mocidade son os protagonistas. Neste país temos demasiadas
festas só para comer, e hai que facer algo máis. Ademais o cartaz
dos concertos é do mellor que hai: Milanés, Quempallou,
Lamatumbá...

“Neste país xa hai demasiadas
  festas só para comer”

Lara Graña, moderadora na Galería das Ideas do Festigal 08
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Lara Graña traballa como xornalista en GZnación.com

24 e 25 de Xullo
Festigal. No Campus Sur da USC, con actos desde as 12.00.

25 de Xullo
Manifestación do Día da Patria Galega.
Sae da Alameda ás 12.00

26 de Xullo
Acto de Galeuscat. En Santiago, ás 11.00 horas.


