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de obter practicamente o 95 por
cento de apoios asembleares. A
Asemblea non só votou o candidato
–lembremos que somos a única forza
política que eliximos candidatura á
presidencia do Goberno nun acto
asembleario-, senón que tamén apro-
bou un documento político en que
claramente se contempla a aposta
do nacionalismo galego por liderar
o País. Que a única forza política
galega que ten o autogoberno no seu
código xenético fose maioritaria en
Galiza sería o normal nunha nación
sen Estado que aspira á maioría de
edade. A facer real o normal vaise
dedicar nos próximos meses o BNG.
A iso e a achegar propostas e enerxía
para o País saír fortalecido da crise
do neoliberalismo.

O BNG está nas mellores condicións
para liderar políticamente Galiza e
para contribuír decisivamente a que
o país gañe a batalla da crise. Está
nas mellores condicións porque é o
temario nacionalista o que marca a
axenda política do país –financia-
mento autonómico, normalización
do galego, necesidade dunha lei de
caixas…- e porque, como se acaba
de pór de relevo na tramitación dos
orzamentos do Estado, nunca a
representación xenuína de Galiza, a
nacionalista, tivo tanto peso na
escena estatal. O BNG vén ademais
de protagonizar un proceso asem-
blear verdadeiramente modélico,
cunha participación altísima da mili-
tanza no proceso de escolla do
candidato á presidencia da Xunta de
Galiza, que será Anxo Quintana logo

As políticas de
igualdade a fondo

Nacionalismo e igualdade son
sinónimos en Galiza. Así o está a
demostrar o BNG desde o Goberno
galego. O BNG ao Día oferécevos
neste número un completo dossier
sobre as políticas que nesta materia
se teñen promovido desde o Executivo
de Galiza. Con el iniciamos unha serie
de reportaxes dedicadas a divulgar
os aspectos máis salientábeis da
acción do nacionalismo galego no
Goberno do País nesta lexislatura que
xa ten os meses contados.
A conclusión deste primeiro dossier
é nidia: tivo que chegar o BNG ao
Goberno para que por vez primeira
se puxesen en marcha políticas
públicas destinadas a garantir a
igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres, precondición
necesaria para que en rigor se poda
falar de democracia.
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Negociar até o último minuto
Os contactos entre o BNG e o Goberno
central para chegar a un acordo sobre
os Orzamentos Xerais do Estado 2009
comezaron coas entrevistas entre
Francisco Jorquera e o portavoz parla-
mentar do PSOE, José Antonio Alonso,

Jorquera mantivo o pulso até o final para conseguir un acordo de foto finish

final. Apuráronse os tempos nunha
negociación en que Jorquera mantivo
o pulso até esgotar a hora estabelecida
para rexistrar unha emenda á totali-
dade que remataba o 17 de Outubro
ás 14.00 horas.

Os resultados da tensión de última
hora á vista están. O BNG demostrou
que é decisivo na política estatal se o

Goberno quería Orzamentos para o 2009,
e os nacionalistas galegos pecharon un
acordo que “é bon para Galiza”: a transfe-
rencia das competencias pendentes antes
da data do 15 de Decembro, a creación
da Subcomisión de Seguimento das
Infraestruturas galegas tamén antes do
15 de Decembro, unha mellora na dota-
ción para a aplicación da Lei de Depen-
dencia no territorio galego, e un incre-
mento de 125 millóns dos investimentos
territorializados para Galiza. Os parlamen-
tares nacionalistas decidiron respaldar
as contas do Estado “por responsa-
bilidade” e “por seren úteis para o país”
despois do acordo acadado  co Goberno.
Na decisión pesou a crise económica,
xa que “nun contexto así a devolución
dos Orzamentos ao Goberno non sería
a mellor solución”. E desde logo, foi fun-
damental o feito de lograr “acordos posi-
tivos para Galiza que, ademais, respostan
a demandas unánimes”.
 O éxito do BNG en materia orzamentaria
puxo de relevo as incoherencias do PP
coas súas críticas, paradoxos que Jor-
quera se encarregou de botar por terra:
“É curioso que aqueles que en Madrid
nos acusan de obter un trato de favor
para Galiza, critícannos no país por non
termos sido aínda máis exixentes”, foron
as palabras que adicou ás bancadas
populares o día da súa intervención no
Pleno da Cámara.

na primeira semana de Outubro. Mais
o pacto –con entrevista con Zapatero
de por medio- decidiuse na carreira

Francisco Jorquera mantivo unha entrevista co presidente do Goberno do Estado durante a negociación orzamentaria

EIXO ATLÁNTICO VIGO-PONTEVEDRA
EIXO ATLÁNTICO FERROL-A CORUÑA
EIXO ATLÁNTICO VIGO-FRONTEIRA PORTUGUESA
Alta Velocidade  OURENSE-LUGO
Alta Velocidade LUGO-A CORUÑA
CONVENIO COA  XUNTA CONSTRUCIÓN CENTRO COREOGRÁFICO GALEGO
CONVENIO COA XUNTA PARA ACTUACIÓNS RESTAURACIÓN PATRIMONIO
CONVENIO COA XUNTA PARA EQUIPAMENTO BIBLIOTECAS NODAIS
FUNDACIÓN FOMENTO DA CALIDADE E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO GALIZA
PROGRAMA DESENVOLVEMENTO RURAL GALIZA
ACCESOS FERROVIARIOS PORTO EXTERIOR FERROL E A CORUÑA

As partidas de maior alcance
20.000.000
15.000.000
  6.000.000
 1.000.000
 1.000.000
 2.000.000
 2.500.000
 1.200.000
 3.000.000
18.000.000
 2.000.000

CONCEPTO IMPORTE ¤



3

Moito máis que infraestruturas
Proxecto de Orzamentos Xerais do
Estado para o 2009:
Acórdase presentar, na tramitación do
proxecto de lei dos Orzamentos Xerais
do Estado para o 2009 e de común acor-
do, as emendas correspondentes que
permitan elevar o investimento inicial en
Galiza previsto no citado proxecto de lei
nunha cifra, como mínimo, de 124 millóns.

Para a execución do presente acordo
levaranse a cabo as seguintes actua-
cións:
- O Grupo Parlamentar Socialista asinará

conxuntamente co Bloque Nacionalista
Galego, as emendas correspondentes
ao Proxecto de Lei de Orzamentos Xera-
is do Estado para o 2009.

- O Bloque Nacionalista Galego votará
en contra das emendas de totalidade
que se presenten. O BNG votará, ao
longo de toda a tramitación parlamentar
dos Orzamentos, a favor das emendas
do Grupo Parlamentar Socialista e vota-
rá as emendas parciais que poidan
submeter a votación os restantes gru-
pos parlamentares en igual sentido que
o faga o Grupo Parlamentar Socialista.

- O Bloque Nacionalista Galego votará
favorabelmente o articulado da Lei de
Orzamentos e cada unha das súas
seccións.

O Bloque Nacionalista Galego e o Grupo
Parlamentar Socialista chegaron a un
acordo sobre os Orzamentos Xerais do
Estado 2009, sobre a base dos seguin-
tes puntos:

1. Completar o traspaso de compe-
tencias:
Acórdase adoptar as medidas nece-
sarias para proceder á efectividade dos
traspasos de competencias pendentes
e xa acordadas entre o Estado e Galiza:
a titularidade de arquivos, bibliotecas
e museus de titularidade do Estado, a
xestión de bolsas e axudas ao estudo;
a titularidade de determinados bens da
Seguridade Social adscritos a servizos
transferidos á Xunta na provincia de
Ourense, así como da titularidade do
castelo de Monterrei e das torres de A
Porqueira e Sandiás, o saldo da débeda
de superficie que o Estado ten con
Galiza e a inspección de traballo. A
convocatoria da Comisión Mixta de
Transferencias para levar a cabo estos
traspasos celebraráse antes do 15 de
decembro de 2008.

2. Seguimento dos Investimentos do
Estado na Galiza:
Acórdase promover e impulsar, no
seno da Comisión Bilateral de Coopera-
ción, a creación, antes do 15 de decem-

bro de 2008, dunha Subcomisión de
Seguimento e Información dos investi-
mentos da Administración Xeral do
Estado que afecten a Galiza, que se
ocupará de avaliar as infraestructuras
de Galiza e a súa execución orzamen-
taria. Esta Subcomisión estará presidi-
da polos responsábeis que designen
a Consellaría de Política Territorial da
Xunta e o Ministerio de Fomento.

3. Dependencia:
Acórdase adoptar as medidas necesa-
rias ao obxecto de facilitar e posibilitar
a percepción das dotacións a Galiza
en materia de dependencia, tanto as
correspondentes ao actual exercicio
2008 como as que se prevén no Pro-
xecto de Orzamentos Xerais do Estado
para o 2009. Estas medidas basea-
ranse nos principios de estabilidade
(garantía de compromisos financeiros
de carácter plurianual), suficiencia,
respecto ás competencias autonó-
micas e determinación dos recursos
a distribuir en función da realidade
demográfica, social, económica e
territorial de cada comunidade. Os
responsábeis dos Departamentos
competentes de ambas Administra-
cións reuniranse antes do 30 de no-
vembro de 2008.
4. Investimentos contemplados no

Os dous deputados do BNG conseguen un acordo orzamentario que reforza o autogoberno galego

Olaia Fernández Davila e Francisco Jorquera negociaron a mellora dos orzamentos con José Blanco
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Máis control público para enfrentar a crise
rar que o crédito chegue ás empresas
é através do ICO.
En esencia, pedíronse ao Goberno
maiores mecanismos de control públi-
co, máis garantías de que os fondos
van chegar ás familias e ás pequenas
empresas. “Pedimos que os poderes

Unha semana antes de que o Congreso
dos Deputados debatise e votase a
convalidación dos dous Decretos finan-
cieros de axuda á banca, o portavoz
do BNG na Cámara, Francisco Jorquera,
reuniuse co Presidente do Goberno
español e xa nese encontro lle anunciou
o desacordo do BNG con estas medi-
das. “Temos importantes diferenzas
coas medidas propostas”, aseverou
Jorquera despois da súa xunta con
Zapatero, razón pola que lle trasladou
a necesidade de tramitar ambos
decretos como proxectos de lei co
obxectivo de lles introducir melloras e
modificacións.

O pasado 21 de outubro, a Cámara
celebrou un pleno dedicado en exclu-
siva ao Real Decreto polo que se crea
un Fondo para a Adquisición de Activos
Financeiros de entre 30.000 e 50.000
millóns, e ao Real Decreto polo que se
conceden avais para novas operacións
de financiamento por 100.000 milllóns.
Non prosperou a proposta nacionalista
para que os Decretos fosen tramitados
como proxectos de lei. En consecuen-
cia, o BNG votou en contra do primeiro
deles e se abstivo no segundo.

O BNG discrepa
coas formas e co fondo

Na súa intervención na sesión plenaria,
Jorquera deixou clara a discrepancia
do BNG tanto “co camiño elexido como
co método, proposto”. No que atinxe
ao método, “non resposta a procede-
mentos democráticos”, de aí a súa críti-
ca de que se aproben medidas finan-
ceiras así de costas ao Parlamento, e
que “as coñezan antes os banqueiros
que os representantes parlamentares”.

Respeito ao contido dos Decretos, o
deputado do BNG puxo de manifesto
o desacordo dos nacionalistas galegos
co método porque “non é transparente.
Non hai xeito de saber se o diñeiro pú-
blico que se inxecta á banca estará
destinado a garantir o crédito ás fami-
lias e ás empresas ou, pola contra, será
para abonar as débedas dos bancos”.
Para o BNG, a mellor maneira de asegu-

O Goberno do Estado entrega 50.000 millóns de euros á banca sen suficientes garantías

públicos se responsabilicen da xestión
porque estamos a falar de compro-
meter fondos públicos”, foron as pala-
bras de Jorquera.
Ademais, o portavoz nacionalista apun-
tou á necesidade de o Estado participar
nos Consellos de Administración das
entidades financeiras xa que lles vai
proporcionar máis capital. En resumo,
a toma de participación pública no
capital dos bancos a fin de tutelar o
destino dos fondos. É a vía escollida
por países do entorno europeo, e a vía

que preconizan economistas de pres-
tixio como Paul Krugman que “advogan
pola práctica de políticas intensas en
investimento público”.
Hai que recuperar o espazo público
Jorquera ten claro que o camiño a seguir
non debe ser o de adelgazar o sistema

público, senón o de recuperar territorio.
Neste sentido, espetoulle a Zapatero que
“é máis necesario que nunca recuperar
o espazo público”. Lanzou unha adver-
tencia ao Presidente do Goberno sobre
o que está a pasar cos bancos, xa que
“en situacións estremas os gardiáns do
dogma piden o rescate do Estado, mais
o papel do Estado debe ser o de garantir
que a mobilización de recursos públicos
vaia ás maiorías e non a socializar as
perdas que o afán de lucro e a especu-
lación orixinaron”.

A crise golpeou primeiro os mercados bursatis e agora xa bate tamén na economía real
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Que balanzo fas destes máis de tres
anos de labor?
Positivo, por primeira vez faise un
traballo serio e innovador de igualdade
en Galiza, sendo moitas veces
referentes para o resto do Estado, como
no ámbito da violencia de xénero ou
na ciencia e investigación. Até a che-
gada do nacionalismo ao goberno non
existían políticas de Igualdade e o que
se realizaba non tiña óptica galega nin
estaba pensado desde as mulleres
galegas e para as mulleres galegas. Foi
de grande relevancia que esta compe-
tencia se residenciase na Vicepresi-
dencia, o que permitiu facer un traballo
transversal moi importante como se
pode ver nas políticas que desenvolve-
ron as Consellarías do BNG.

Cales son os eixos fundamentais do
labor desenvolvido?
O obxectivo da lexislatura foi facer da
igualdade o motor da innovación. Para
iso, foi fundamental tentar de aumentar
a participación social e laboral das
mulleres. De aí que destinasemos boa
parte dos recursos a crear servizos
públicos como as galescolas, dado que
atopamos un país sen ningún tipo de
vertebración e sen prazas para a primei-
ra infancia.
Asemade quixemos traballar coas
propias mulleres fomentando o aso-
ciacionismo e introducindo a pers-
pectiva de xénero e de país na rede
asociativa que existía. Para iso desen-
volvimos Tempos de Mulleres ou os
equipos de igualdade nas oficinas de
I+B.
No ámbito da violencia de xénero desti-
namos 10 veces máis orzamento; aos
recursos, servizos e programas que se
crearon quixemos darlle vocación de
continuidade a través da Lei Galega
para a Prevención e o Tratamento Inte-
gral da Violencia de Xénero que desen-
volve todo o ámbito social desde unha
óptica galega.

Reptos cara ao futuro…
Son aínda moitos os reptos para conse-
guirmos a igualdade real entre homes
e mulleres. Teremos de seguir a reco-
ñecer o traballo diario das mulleres ga-
legas no rural, no mar, nas fábricas e

“Fixemos da igualdade o motor da innovación”
Carme Adán, Secretaria Xeral da Igualdade

superar esa fenda salarial que aínda
empece que as mulleres estean no
mercado laboral nas mesmas condi-
cións. A capacitación das mozas gale-
gas é moi alta e aínda continúan a
seren as máis prexudicadas para entrar
no mercado laboral. Debemos desen-
volver planos reais de inserción laboral
das mulleres e con vontade de cumpri-
mento desde o ámbito do traballo.
Talvez o repto máis importante sexa
conseguir unha verdadeira educación
en igualdade. Se non asumimos o
diferente trato en educación que da-
mos a nenos e nenas, dificilmente po-
deremos cambiar a asignación de

papeis sociais de homes e mulleres,
e previr definitivamente a violencia de
xénero.

Hai algunha iniciativa á que lle teñas
un especial apego?
Todas teñen algo, porque todas nos
permitiron o contacto directo coas
familias,crianzas, profisionais, coas
mulleres... pero era unha débeda
histórica coas mulleres galegas traba-
llar na recuperación da súa memoria.

Así o traballo conxunto coa Consellaría
de Cultura por recuperar vidas de mu-
lleres e dálas a coñecer, foi o noso contri-
buto  máis querido nesta lexislatura: es-
cribir a historia da nosa nación en femi-
nino. Creo que non podemos facer políti-
cas de igualdade de futuro sen recoñe-
cermos o traballo das mulleres que nos
precederon.

As nosas fillas terán que superar menos
prexuízos cando digan que queren xogar
ao fútbol?
O traballo que realizamos conxuntamente
Deporte e Igualdade non ten precedente
na Galiza. Non houbo unha selección

nacional que non tivese selección femi-
nina. Realizamos xornadas, apoiamos a
creación da primeira asociación de
mulleres deportistas, creamos unha orde
de subvencións para equipacións
femininas, a fundación Deporte Galego
fixo un estudo sobre a situación do de-
porte feminino, que decontado publica-
remos. Conseguir que “a igual esforzo,
igual recoñecemento” é un desexo que
coido non verán as nosas fillas, pero si
as nosas netas.

Carme Adán enfatiza que Galiza se dota de políticas de igualdade grazas á chegada do nacionalismo ao Goberno
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Garantir que todas as mulleres galegas
teñan acceso á información e aos recur-
sos que precisen no seu día a día é un
dos reptos aos que se enfrontou o
nacionalismo desde o Goberno e no
que se está a traballar con máis empeño
e atrancos nun país con características
poboacionais como as nosas. En

O nacionalismo comprométese
coas políticas de igualdade

rais, educativas e tamén o acceso  á
información ás vítimas de violencia de
xénero.
O SGI, tal e como explica a súa directora,
Ana Luisa Bouza, desprega un intenso
labor de colaboración interinstitucional
con case 200 concellos para cofinanciar
a prestación do servizo de información

resposta a estes problemas artellouse
o V Plan de Igualdade, que ten a súa
aplicación nunha serie de medidas,como
as oficinas de I+B, o teléfono das
mulleres, colaboración institucional, etc
As oficinas de I+B son unha rede que
conta xa con once pontos e que medrará
con outras cinco oficinas neste mesmo
ano. A principal novidade é o xeito
comarcalizado de intervención e de
dinamización do que participan os
equipos de Igualdade.
O Teléfono das Mulleres (900 400 273)
garante unha atención inmediata  en
cuestións xurídicas, psicolóxicas, labo-

e atención ás mulleres a través de distin-
tas fórmulas. Este programa ten un
orzamento que ronda os dous millóns
de euros.
De feito, tamén nos concellos, o nacio-
nalismo facilita o acceso á información
e aos recursos. Unha experiencia local
é o caso de Vigo, no incentivo de alterna-
tivas para as mulleres. Así o explica
Iolanda Veloso, concelleira de Igualdade,
quen subliña que xa están a dar “un
paso oferecendo novas alternativas de
socialización, formación e lecer a través
das asociacións veciñais, polo que
comezaremos unha nova oferta de cur-

sos e actividades que tamén quer implicar
os homes”.
“O emprendemento está na idiosincrasia
da muller galega”, tal e como o apunta
Ana Luisa Bouza, e isto non podía pasar
desapercibido para o nacionalismo. É
por isto que un terzo do orzamento do
SGI se destina ao apoio ao emprende-
mento feminino. Tres millóns de euros
investidos en accións como subvencións
directas para a consolidación de empre-
sas das que xa se beneficiaron 300
mulleres, a participación en foros inter-
nacionais, ou a capacitación en liderazgo,
un verdadeiro “adestramento para as
mulleres aprenderen a pór en valor as
súas habilidades e ocupar postos dos
que foron relegadas”.

O proxecto Emega

O proxecto Emega foi reorientado através
da Secretaría Xeral de Igualdade incidindo
no seu impacto. É un programa de sub-
vencións para a creación de empresas e
estímulo á integración das mulleres no
mundo laboral. Para darlle esta maior
dimensión apostouse por unha colabo-
ración con Medio Rural, en apoio á cotitu-
laridade das explotacións e abrindo  unha
nova liña: Emega-Mar.
Outra das accións que aposta pola trans-
versalidade das políticas de Igualdade
foi a creación da Unidade Muller e
Ciencia, coa colaboración da Consellaría
de Innovación e Industria, co obxectivo
de incrementar a visibilidade das mulleres
nos ámbitos científico e tecnolóxico. Este
proceso acompañarase coa creación dun
centro que terá como función o impulso
das iniciativas emprendedoras das
mulleres e que estará ubicado en Vigo.

En rede
www.igualdadebenestar.org nesta web
podedes consultar os dados das oficinas
de I+B www.unidadedamullereciencia.es

Na imaxe, unha das actividades do programa Unidade Muller e Ciencia

O BNG naceu co compromiso feminista para as políticas de igualdade no noso país. Este compromiso artellouse no goberno
centrando a acción na Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a través da Secretaría Xeral de Igualdade e o seu
organismo autónomo, o Servizo Galego de Igualdade (SGI). O nacionalismo no goberno mantén contacto co movemento
asociativo de mulleres e co sindicalismo para o impulso de programas específicos e accións destinadas a incorporar as
mulleres en igualdade ao mundo laboral

En  contacto directo co movemento asociativo e co sindicalismo
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“Coñecemos a realidade do país, por
iso non copiamos iniciativas e actuamos
de xeito valente con programas inno-
vadores que atacan os problemas reais
das mulleres”, así define Ana Luisa
Bouza, directora do SGI, o labor do na-
cionalismo en igualdade desde a súa
chegada ao goberno da Xunta. Tamén
apunta outro dado fundamental para
comprender as pautas que guían este
labor: “O BNG apostou por políticas
feministas e nós non traballamos coas
mulleres como persoas necesitadas,
facémolo na procura do seu empode-
ramento”.

Isto acádase con un traballo transversal
que xa ten implicado ás Consellarías de
Cultura e Deporte (seleccións nacionais
femininas), Innovación e Industria (Uni-
dade Muller e Ciencia), Vivenda e Solo
(apoio mulleres maltratadas) e Medio
Rural (apoio á cotitularidade e á incor-
poración de mozas ao agro). Un dos
eixos fundamentais deste labor pasa
por incrementar a participación das
mulleres na sociedade. A secretaria de
Acción Feminista da Executiva Nacional
do BNG, Rosario Fernández Velho, pon
en destaque que o principal logro do
nacionalismo desde a súa chegada á
Xunta neste eido é xustamente “colocar
na axenda política as prioridades do
feminismo e avanzar cara á adquisición
de novos dereitos”. Por primeira vez o
proxecto nacionalista das políticas de
igualdade se fixo realidade, un proxecto
polo que pularon as mulleres do BNG
desde hai muito tempo e que agora se
materializa a través do enlace do gober-
no e a organización.

Tempos de Mulleres, un novo
programa para o asociacionismo

Era preciso cambiar as dinámicas de
relación co asociacionismo feminino
promovidas desde o goberno. Conchi
Blanco, a coordenadora do programa
Tempos de Mulleres desenvolvido pola
Secretaría Xeral da Igualdade, sabe ben
do que fala. “As mulleres do rural preci-
saban un novo modelo, as familias emi-
gran porque a formación e os servizos
están centralizados”, explica, e neste
contexto, o programa que coordina crea

O empoderamento é a resposta

“espazos para falar moi necesarios,
porque hoxe en día a sociedade rural
está cada vez máis individualizada,
espazos para relacionarse, formarse e
alimentar a súa autoestima”.
O programa adáptase ás necesidades
das usuarias, “non teñen que desprazá-
rense porque as dinamizadoras levan o
programa ao seu entorno”.
No presente ano colaborouse coas
Consellarías do BNG no Goberno Galego
e logrouse incorporar a Tempos de Mu-
lleres máis de 300 asociacións de todo o
país coa participación de 11.500 mulleres.

Arlinga. As redeiras, un oficio de
nación

O goberno galego responde ás deman-
das das mulleres redeiras co programa
Arlinga. É sen dúbida o mellor exemplo
de cómo a Administración Pública pode
apoiar unha iniciativa dun colectivo de
mulleres. As redeiras galegas, que non
foron consideradas nin valoradas,
constituíron unha federación a través
das súas asociacións e pediron cola-
boración ao BNG. Igualdade creou
Arlinga, programa de formación en
igualdade no que participan 400 mulle-

res de 14 asociacións. Impartíronse
cursos de formación en igualdade e terá
como resultado a posta en marcha dunha
cooperativa de servizos que xestionará
a propia federación.

Consello Galego das Mulleres, un novo
espazo participativo

O asociacionismo galego vai ter o espazo
acaído á súa realidade e con dinámicas
propias no Consello Galego das Mulleres.
Será un proceso longo que xa botou a
andar con diferentes encontros de tra-
ballo entre Igualdade e representantes
das asociacións para “consensuar o pro-
xecto”, explica Carme Adán, “porque pa-
ra nós é fundamental que se faga dun
xeito moi participativo e democrático
para as mulleres se sentiren de verdade
representadas”. O Consello será un orga-
nismo institucional con carácter consul-
tivo e terá unha presidencia alterna da
escolla das mulleres no marco da asem-
blea constituínte.

En rede
Toda a información sobre estes programas
en www.igualdadegaliza.org

Máis de 11.500 mulleres teñen participado no programa  Tempos de Mulleres

Avanzando en dereitos cívicos
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O labor desenvolvido desde o naciona-
lismo na Xunta para o tratamento da
violencia machista comezou por asumir
una focaxe feminista desta proble-
mática, impulsando unha lei que contou
coa participación das mulleres, a Lei

Feminismo en acción
contra a violencia machista

Galega para a prevención e o trata-
mento Integral da Violencia de Xénero,
aprobada por unanimidade no Parla-
mento Galego.
Esta lei permitiu o acceso das mulleres
en situación de violencia de xénero a
un recurso económico, o chamado
salario da liberdade, que foi concedido
a 676 mulleres, e serviu tamén para im-
pulsar a formación e coordenación dos
profesionais. Será a creación dun centro
para as mulleres que sofren violencia
de xénero, un recurso integral de aten-
ción indispensábel e que se porá en
marcha por primeira vez na Galiza. A
lei é o eixo sobre o que xiran todas as
políticas levadas adiante nesta materia

e inclúe achegas absolutamente novi-
dosas como o feito de que non sexa
necesario ter unha orde de protección
para ser beneficiaria das axudas, ou o
traballo feito en prevención.
Asemade, outra das liñas de traballo

Unha lei moi ambiciosa e programas que envolven distintas áreas de xestión, estratexia para protexer as mulleres

iniciado polo Goberno foi  procurar a
sensibilización da sociedade e o com-
promiso dos medios de comunicación
através dun protocolo que regula  os
procedementos de información nos
casos de violencia de xénero. A trans-
versalidade nas políticas de igualdade
permitiu que 95 mulleres recibisen
axudas para mercar ou alugar a súa
vivenda –en colaboración coa Conse-
llaría de Vivenda e Solo-, e perto de
500 participasen en diferentes progra-
mas de emprego para vítimas de violen-
cia machista.

Unha experiencia local
A traxectoria do BNG na área municipal

de igualdade tense traducido en múltiples
iniciativas, e ten destacado a vontade de
colaboración co movimento asociativo
de mulleres. Un dos exemplos é a Rede
Veciñal contra os maos tratos, en Vigo.
Isto foi o xermolo de Rodela, un programa
de acompañamento xestionado polo SGI
para mulleres que sofren a violencia
machista. A secretaria xeral de Igualdade,
Carme Adán, explica que se trata dunha
iniciativa que “non tenciona substituír
as técnicas e o persoal profesional, senón
que dá soporte e acompañamento a quen
o necesite”. Máis de 60 persoas volun-
tarias participan nesta iniciativa que naceu
como xeito de canalizar e facer visíbel o
rexeitamento social á violencia de xénero
cara á novas formas de acción cidadá.

A concellaría nacionalista de Igualdade
de Vigo, que ten como responsábel a
Iolanda Veloso, iniciou unha reforma
completa dos servizos de asistencia. Así,
Veloso explica que as vítimas contan con
tres pisos cedidos pola Consellaría de
Vivenda e un centro de emerxencia dentro
da Rede Galega de Acollemento, “que
pretende ser un servizo áxil para atender
as mulleres”. Estas accións acompa-
ñáronse de campañas de sensibilización
xerais que inclúen a colocación dun mar-
cador dixital nunha céntrica rúa da cidade,
que recolle o número de vítimas. Estase
a traballar nos centros de ensino, incor-
porando a poboación inmigrante e os
homes, para “envolver a todos na loita
contra a violencia de xénero”.

En rede
O portal Rodela centraliza a xestión das
solicitudes de acompañamento a vítimas
www. rodela.eu, www.igualdadevigo.org
para coñecer o labor desenvolvido desde
esta concellaría nacionalista

Na web www.cop.es/copgalicia.es do
Colexio Oficial de Psicólogos de Galiza
pódese atopar información sobre o
programa de atención psicolóxica ás
vítimas de violencia.

A política nacionalista contra a violencia machista traduciuse nunha lei que contou coa participación das mulleres
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Responsabilidade compartida, así se
define o termo corresponsabilidade.
Algo tan fácil de explicar é ben difícil
de aplicar na práctica. O reparto do tem-
po entre homes e mulleres en condi-
cións de igualdade continúa a ser unha
materia pendente no día a día. Dende a
Secretaría Xeral da Igualdade fan espe-
cial fincapé en que non se trata tanto
dun problema de “conciliación”, como
de “corresponsabilidade”, porque é un
labor compartido entre homes, mulle-
res, empresas e Administración. Para
acadar este obxectivo, o goberno galego
puxou cara adiante iniciativas como a
subvención da redución de xornada la-
boral para homes e familias monopa-
rentais, iniciativa que está a ter unha
exitosa acollida.

Na mesma liña encádrase o Plano de
Fomento de Corresponsabilidade nas
empresas,  no que xa hai 50 firmas
titorizadas con un servizo de diagnóstico
e asesoramento que axuda a facer un
Plan de Corresponsabilidade á medida
das necesidades de cada caso. Ase-
made, co fin de que se cumpran estes
acordos asinouse un convenio coas
forzas sindicais e a CEG para impulsar
a negociación colectiva en clave de
xénero.
Desde o Servizo Galego de Igualdade
(SGI) estase a desenvolver un impor-
tante labor neste eido. Tal e como
explica a súa directora, a nacionalista
Ana Luisa Bouza, existen toda unha
serie de cursos e obradoiros que se
realizan tanto en colaboración coa
Dirección Xeral de Xuventude, como
cos concellos e nos que se tratan, sobre
todo, a necesidade de partillar as res-
ponsabilidades e rachar con esquemas
do pasado.

Moito por facer
O certo é que fica moito por facer e
nunha situación de crise económica
como a actual é cando máis se evi-
dencia. Marga Corral, da CIG-Muller,
explica que “se a crise afecta a calquera,
moito máis incide na muller que, a cotío,
achega o segundo salario dun fogar e,
en moitos casos, ten de solicitar unha
redución da xornada para dedicarse ao

Cando o día ten máis de 24 horas
coidado dos meniños ou maiores”. De
aí a importancia de “apoiar a conciliación
en momentos críticos coma éste, para
as mulleres non teren de abandonar os
seus postos de traballo”.
Corral apoia medidas como as levadas
adiante polo goberno galego para que
“os homes se incorporen ao día a día
do coidado dos meniños ou de fami-
liares dependentes”, mais tamén incide
na importancia de estes Plans de Corres-
ponsabilidade se xeralizaren: “A patronal
segue sen entender a filosofía de que
unha persoa feliz é máis produtiva”,
explica, de aí que continúen a pór pexas
nos permisos de maternidade ou de

O reparto de tempo entre homes e mulleres é unha asignatura aínda pendente

paternidade. “Cómpre aplicar unha nova
política de flexibilidade horaria”, explica.

Galescolas, unha ferramenta para a
igualdade
As galescolas son un proxecto educativo
de calidade que posibilita a conciliación
da vida persoal, familiar e laboral e
pensado para a realidade galega. Cando
o BNG chegou ao goberno da Xunta
existían 6.595 prazas na educación
pública infantil e a día de hoxe hai

10.909 prazas públicas para idades de
0 a 3 nun total de 73 centros repartidos
polo país e a cifra chegará a 85 galescolas
a finais deste ano 2008.
Os grandes reptos da rede de galescolas
pasan pola súa expansión e consoli-
dación. Neste ano 2008 púxose en
marcha o primeiro Plano de Formación
para Profesionais e en xuño celebrouse
o I Congreso de Educación Infantil con
máis de 500 participantes. “Estamos a
falar dun proxecto educativo de país, cun
grao de aceptación enorme e moita
satisfacción por parte das persoas que
traballan nel”. A rede ten tamén de
estenderse e, desde Igualdade, son cons-

cientes deste traballo, “cómpre facer un
esforzo no reequilibrio territorial”. Ao
final da lexislatura haberá 121 galescolas
e máis de 12.000 prazas de escolas pú-
blicas infantís.

En rede
www.corresponsabilidade.net, poderedes
atopar toda a información sobre o Plan
de Fomento da Corresponsabilidade e a
titorización de empresas.
www.galescolas.net, primeiro portal

As galescolas posibilitan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral
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“Sabes, Conchi?, neste bar son todos
do Bloque, díxolle a miña tía á súa
cuñada. Conchi, como quen oe chover,
masticaba a súa tapa da ría e regaba
os bocados de Barrantes agaseosado.
-Dígoche que son todos do Bloque,
insistiu a miña tía, ao ver que a súa
cuñada seguía allea ao comentario e
pendente do refrixerio.
Nisto interveu Conchi, mentres metía
o palillo, desta volta nun trozo de lacón:
“Si, xa oín, que son todos do mesmo
edificio, do mesmo bloque, mira que
ben, bos veciños e co bar debaixo da
casa”.
Esta conversa “parábola” que hai días
Rabudo envorcou no seu Blog e que foi
real nalgún lugar do extrarradio de Vigo
ben podería terse dado tamén o
domingo 5 de Outubro –día da celebra-
ción da Asemblea Nacional Extraor-
dinaria do BNG- polos mesóns e
restaurantes próximos ao Pazo de
Congresos de Santiago, nos que as
incógnitas doutros procesos asem-
bleares cederon protagonismo a xanta-
res tranquilos, como o proxecto trans-
formador de Anxo Quintana, de xente
“normal”, de xente do “edificio”,  que
pode ser do Bloque e que o é sen ter nada
a ver con prexuízos nen estereotipos.
Houbo moito ruxe ruxe nos pasillos de
San Lázaro por parte dos xornalistas -
ávidos de atopar a nota discordante coa
que poder ilustrar con algo de cor (e
se é oscura mellor) a información da
Asamblea- sobre se esta “normalidade”

Orgullos@s de ser do Bloque

ten a ver con certa perda dalgúns sinais
de identidade, obviando que dende hai
tempo, moito antes incluso de chegar
ao Goberno, o BNG encetou ese “pro-
xecto transformador”, aberto a toda a
sociedade, co que agora aspira a facer de
Quin un “presidente para a nosa Nación”.
Porque nin o BNG ten cornos e rabo,
nin os fillos de pais nacionalistas, como
Miguel, que se resistía a ficar na gardería
cos outros cativos, levaba un Non ou

Crónica de ambiente dun evento que deu un novo impulso ao proxecto transformador do BNG

unha Estrela na frente, nin as rapazas
de Galiza Nova, efectivamente, locían
pano palestino.... nin as de Galiza Nova
nin as outras, ese importante 41 por
cento de mulleres que tiveron voz e voto
nesta cita extraordinaria, porque o BNG

é quen de rachar tópicos, no ético e no
estético, é capaz de ser asumido e res-
pectado na sociedade, dende Conchi aos
directores das Caixas, sen renunciar a
ser “bloqueiro e estar orgulloso de selo”,
como espetou Anxo Quintana no discurso
de presentación da súa candidatura,
nunha intervención que será recordada
por ter sido especialmente persoal e
humana.
Timidez estrema
Algo inusual nun líder, confesouno el
mesmo, de timidez extrema, unha timidez
e un rubor que lle impedían trasladar
dende a tribuna as súas cualidades e
defectos, “que tamén os teño”. O que si
fixo foi reafirmar a súa condición de
nacionalista orgulloso e agradecido por
ser o representante de todos os que así
se sinten.
Escoitáronse, porén, certas críticas e
referencias a esta Asamblea como con-
greso á “búlgara” ou á “austro-húngara”,
zanxouse a cuestión definíndoa como
unha “xuntanza á galega, feita con sen-
tidiño, unidade e compromiso”, o fidel
reflexo dun modelo de nacionalismo
“tranquilo, realista e alonxado de extre-
mismos”, un modelo de nacionalismo e
de nacionalistas “Perigosamente Nor-
mais”, como diría a escritora Anxos Su-
mai, e, xa se sabe, a normalidade, ás

veces, desconcerta o maniqueo e pon
en alerta a quen nega que vida e política
son como a enerxía, non se crean nin se
destrúen, senón que deben ser procesos
en permanente transformación e evolu-
ción continua.

O Pazo de Congresos de Santiago acolleu a cita asemblearia

Delegados e delegadas exercen o seu dereito ao voto
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A Asemblea Nacional Extraordinaria
emprestou un abrumador apoio ao
Documento Político que se submetía a
súa consideración. O texto superou o
97 por cento de votos afirmativos no
máximo órgao de decisión do Bloque
Nacionalista Galego. Así ficou patente,
e de maneira inapelábel, a aposta que
a formación nacionalista fai por liderar
o País. O Documento Político expresa
 a vontade inequívoca do BNG de levar
a súa “vocación hexemónica” a asumir
“o liderado  político do goberno e do
país”. O obxectivo é nidio: un goberno
galego cun presidente nacionalista á fronte.
A Asemblea Nacional Extraordinaria
deixou sentado que o avanzo eleitoral
do BNG é unha condición esencial para
“inviabilizar os deseños claramente
recentralizadores que as forzas políticas
estatais tentan aplicar, ao abeiro do
proceso de globalización”. O naciona-
lismo é por tanto a chave mestra nas
mans de Galiza para evitar que o bipar-
tidismo estatal acade acordos de fundo
sobre os elementos fulcrais que irán
definir a vindeira lexislatura. Isto é: a
xestión da recesión económica produto
da desfeita neoliberal, o debate para un

Preparad@s para liderar o País

Novo Estatuto e a hipotética reforma da
Lei Eleitoral.
Da Asemblea Nacional Extraordinaria
saiu extraordinariamente fortalecido o
liderado que representa Anxo Quintana
perante a sociedade galega. O portavoz
nacional repite como candidato e desta
volta cun apoio superior ao 95 por cento

Só o avanzo do nacionalismo pode desbaratar hipotéticos acordos de fondo entre os partidos estatais

dos delegados e das delegadas, no
proceso máis participativo e máis
representativo da historia da organización
frentista. Anxo Quintana é o único líder
galego eleito polo conxunto da súa orga-
nización logo dun percorrido en que, nas
súas distintas fases, tomou parte toda a
militanza do Bloque Nacionalista Galego.

A Asemblea Nacional Extraordinaria fixou
tamén os criterios básicos que deben
conformar a acción nacionalista de go-
berno na próxima lexislatura, que clara-
mente debe ser a da consolidación, até
o facer irreversíbel, do cambio galego.
A grandes rasgos, a Asemblea Nacional
Extraordinaria estabeleceu, entre outras,
alternativas programáticas de tanto calado
como a Lei de Caixas de Aforro, a poten-
ciación dos servizos públicos básicos
(ensino, sanidade, servizos sociais), o
avanzo cara á un marco galego de rela-
cións laborais, a execución dunha nova
política ambiental, a conformación dun
espazo informativo e a audiovisual galego,
o estabelecimento dunha nova organi-
zación administrativa do País que supere
a división provincial, a criación dunha
policía galega integral ou o desenvol-
vimento de políticas de normalización da
lingua galega en todos os ámbitos.

Guía para o futuro

Alberte Ansede, Mª Xosé Bravo e Rosana Pérez, durante unha sesión plenaria da Asemblea Nacional
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O autogoberno comeza pola facenda
Galiza é o país do Estado que máis precisa un cambio no modelo de financiamento

Nos próximos meses debería culminar
a revisión do sistema de financiamento
autonómico, un proceso rodeado de
polémica e de preconceitos interesados,
como o mito da solidariedade do Esta-
do ou a imposibilidade dunha Galiza
autosuficiente dende o ponto de vista
financeiro.
A realidade incuestionábel é que o
actual sistema de financiamento auto-
nómico prexudica claramente a Galiza:
entre 1999 e 2006 os recursos obtidos
por Galiza incrementáronse un 79,2%,
moi por debaixo do 100,4% de media
do resto das CCAA ou do 121,8% de
Madrid.
Esta situación prexudicial para o noso
país prodúcese dentro dun modelo de
Estado, como é o español, en que a
Administración Central descentralizou
a favor das Comunidades Autónomas
unha parte do gasto (arredor do 35%
por cento do total) pero retén os
ingresos, recadando a maior parte dos
impostos que pagamos as galegas e
galegos.

Este sistema permítelle ao Estado
aparecer como gran benefactor de
Galiza devolvéndonos só unha parte

do que recada e dándolle a aparencia
de solidariedade. De aí tamén a teima
do Goberno Central de estabelecer
como punto de partida na negociación,
de xeito unilateral, que o Estado ten
que xestionar, como mínimo, o 50%

do gasto de todas as administracións
públicas, cando esta porcentaxe
excede, con moito, o monto econó-
mico das súas competencias. En
definitiva, preténdese consolidar a
nosa dependencia do Estado, presen-
tando a reforma do financiamento
autonómico como un debate entre
comunidades ricas e comunidades

- Un cálculo rigoroso do custo efectivo da prestación dos servizos en Galiza, ponderando debidamente criterios como a
dispersión ou o avellentamento da poboación.

- Autosuficiencia financeira: cubrir o custo dos servizos públicos cos impostos que pagamos os galegos e galegas. Para isto
débese estabelecer unha porcentaxe suficiente de cesión a Galiza dos impostos estatais, como mínimo do 80%, porcentaxe
que non ten que ser a mesma para todas as Comunidades Autónomas.

- Autonomía fiscal: tanto no plano normativo como executivo. Creación dunha Axencia Tributaria Galega que xestione todos
os tributos devengados en Galiza.

- Separar debates: non se deben mesturar nin vincular, de xeito interesado, a reforma do sistema de financiamento das
Comunidades Autónomas coa revisión do Fundo de Compensación Interterritorial, e menos coa necesaria reforma do
financiamento local.

As demandas básicas do BNG

pobres, cun Goberno Central que exerce
de xusto e imprescindíbel árbitro, cando
o auténtico debate é entre Comunidades
Autónomas e Estado. Neste contexto,
Galiza debe formular unha proposta
propia de país, non de partido, que conte

co respaldo das forzas políticas galegas.
E debe facelo negociando en Madrid de
xeito bilateral un modelo que responda
aos nosos intereses e á nosa realidade
específica.
Está demostrado, e os datos así o
confirman, que a política do “café para
todos” que se pretende impoñer como
inevitábel é negativa para Galiza.

Sen un cambio no modelo de financiamento, o goberno galego terá moito máis difícil promover a economía produtiva

     Entre 1999 e 2006
os recursos obtidos
por Galiza incremen-
táronse un 79,2 %,
moi por debaixo do
100,4 % de media do
resto das CCAA
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Ao portavoz do BNG no Congreso,
Francisco Jorquera, moveuno o ob-
xectivo de acadar a ansiada norma-
lización lingüística do galego; por iso,
o pasado 17 de Setembro, formulou
esta pregunta ao Presidente do Go-
berno español no Pleno da Cámara:
“Que medidas vai adoptar o Presi-
dente do Executivo para garantir o
respecto da Administración central
aos dereitos dos galegofalantes?”.
Como se aínda non soubese de que
ía a cousa, Zapatero despachouse
cunha enumeración de leis aprobadas
na anterior lexislatura coa pretensión
de facer ver un avanzo na utilización
do galego na Administración central.
Mesmo se atreveu coa lei orgánica
de Educación.
A resposta do mandatario deu pé  á
explicitación da denuncia dos feitos.
Jorquera púxolle de manifesto as
reiteradas vulneracións, infraccións

O Estado segue sen
garantir os dereitos do galego

efectiva a cooficialidade das linguas”.
No concreto, sinalou a Jorquera que
no que atinxe á tramitación de expe-
dientes por infracción de tráfico se
“están a tomar xa as medidas en todo
o sistema informático para que se
dispoña do mesmo en formato bilingüe
a partir do vindeiro ano”.

A súa seguinte afirmación supuxo un
recoñecemento en toda regra do
baixísimo nivel en que se atopa o
galego no ámbito da policía e da garda
civil. Zapatero indicou que se “está a
facer un esforzo no ámbito das forzas
e corpos de seguridade do Estado para
facilitar e posibilitar o uso do galego”.

e incumprimentos do Estado para
coa lingua galega. Lembroulle a
“negativa da Policía e da Garda Civil
a admitir certificados académicos
oficiais en galego aos alunos que
queren opositar a prazas nestes
corpos”. Trouxo á memoria a vulne-
ración reiterada da toponimia galega
nas webs da Administración, nos
sinais de tráfico e nas estacións ferro-
viarias, a ausencia de versións en
galego en páxinas web de ministerios
e outros órgaos, e salientou a “pre-
senza absolutamente marxinal do
galego na Administración de Xustiza”.

O “esforzo” do Goberno
Ante a evidencia, Zapatero dixo
“tomar nota” para “dar as instrucións
oportunas”. Na liña da súa acos-
tumada dinámica de boas palabras,
o presidente do Goberno manifestou
a súa disposición a que “se faga

Jorquera interpela directamente a Zapatero no Pleno do Congreso

A comisión de Economía e Facenda
do Senado aprobou unha moción do
senador Xosé Manuel Pérez Bouza en
que lle demanda ao Goberno que
remate coa discriminación fiscal
contra o sector vacún de leite, unha
situación que repercute moi negativa-
mente en Galiza, onde hai case 15.000
explotacións e unhas 30.000 persoas
que cotizan a Facenda por este sector.

A iniciativa, aprobada unicamente coa
oposición do PSOE, insta ao Goberno
a que "reduza para o período impo-
sitivo 2008 os índices de rendemento

Pérez Bouza defende o sector
vacún da discriminación fiscal

Pérez Bouza, durante unha rolda de prensa

neto aplicábeis no método de estima-
ción obxetiva do IRPF para o vacún
de leite e a que compense aos coti-
zantes por esta actividade polo des-
favorábel trato fiscal que sufriron na
Declaración da Renda correspondente
ao exercicio 2007.

Ademais, aprobou outra iniciativa do
BNG pola que se se lle solicita ao
Goberno que "repoña as reducións
por adquisición de gasóleo agrícola,
plásticos e fertilizantes que se viñan
aplicando na declaración do IRPF aos
agricultores".

     Zapatero respon-
deu a Jorquera como
se non soubese de
que ía a cousa
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“Os orzamentos galegos están
  pensados para combater a crise”

Carlos Aymerich, portavoz do Grupo Parlamentar do BNG

Iniciouse xa a andaina parlamentar do
proxecto de orzamentos galegos para
2009.
Os orzamentos 2009 chegan ao Pazo
do Hórreo marcados pola crise econó-
mica. O portavoz parlamentar do BNG,
Carlos Aymerich, debúllanolos nesta
entrevista.
Como cualificarías os orzamentos
galegos para 2009?
Son uns orzamentos realistas, porque
parten dunha proxección realista do
que é a crise económica e das conse-

cuencias que vai ter na economía ga-
lega no ano 2009, mais, ao tempo,
tamén son ambiciosos, porque priori-
zan os obxectivos dos recursos públi-
cos e conteñen o gasto improdutivo e,
deste xeito, poden constituír unha ferra-
menta útil para lle facer frente á crise.
A crise económica marca a actualidade
e tamén inflúe nas contas galegas
Entrou en crise o modelo neoliberal e,
nesta situación, os gobernos actúan
dun ou doutro xeito. Nós avaliamos de
xeito moi crítico algunhas das actua-
cións do Goberno central. Entedemos
que o que se está a facer é transfundir
sangue a un enfermo sen corrixir a
hemorraxia e, polo tanto, este tema
merecería unha valoración máis
demorada. Dedicamos fondos públicos
a axudar a empresas sen garantías
reais de que eses recursos pagados
polos contribuíntes vaian chegar

realmente ás empresas e ás familias.
Que se dediquen 150.000 millóns de
euros de diñeiro público a salvar ou
liberar riscos de entidades bancarias
pon de manifesto outra cousa: que hai
cartos. Eses cartos que se dedican
aos bancos poderíanse dedicar á
mellora da protección social, mellora
do financiamento da lei de depen-
dencia, a atención ás necesidades da
maioría social.
Estamos a falar dunha crise mundial
e, evidentemente, nós non podemos

resolvela. Temos competencias
limitadas en materia económica, se
ben mobilizamos unha cantidade de
recursos apreciábel, case 12.000
millóns de euros. En todo caso, si
podemos facer algo regulando
entidades de crédito como as caixas
de aforro, tal e como recolle o pacto
de goberno. Esa regulación non sería
para politizalas, como está a suceder
no espectáculo penoso que estamos
a ver en Caja Madrid, senón para que
estas caixas de aforro actúen ao
servizo dunha estratexia de país de
apoio á economía produtiva e á crea-
ción de emprego.
Cales son as prioridades dos orza-
mentos galegos?
A previsión de crecemento do 1,3% é
prudente, mais vai depender da
actividade económica do segundo
semestre. Son unhas cifras austeras,

11.417,4 millóns de euros, 3.287 millóns
de euros en investimentos, como
corresponde á situación actual. As cifras
priorizan a economía produtiva e a
protección social. Son 5.066 millóns de
euros os que destinan ao benestar e a
cubrir as necesidades dos cidadáns
galegos, dos que sobrancea o investi-
mento en dependencia e servizos sociais
que acada os 570 millóns de euros, o
que supón un incremento superior ao
50% dos fondos propios destinados aos
dependentes (134 millóns de euros), coa
consolidación do complemento autonó-
mico de pensións non contributivas e a
continuidade do esforzo investidor na
construción de novas infraestruturas
sociais a través do Consorcio Galego de
Servizos Sociais.
No que atinxe a Vivenda e Solo, os
orzamentos consolidados da Consellaría,
o IGVS e as Xestur ascenden a 231 mi-
llóns de euros, destacando as actuacións
en materia de solo industrial, construción
e promoción de vivenda protexida,
rehabilitación e fomento do acceso á
vivenda.

No eixo da economía produtiva cómpre
salientar o esforzo en I+D+i e Sociedade
da Información, cun incremento do 7,7%
e que acada en 2009 175 millóns de
euros e 198 millóns para o apoio á
actividade industrial. Tamén na economía
produtiva, haberá 640 millóns de euros
destinados á Consellaría do Medio Rural
e cos que se proseguirán programas
como o Banco de Terras, o contrato de
explotación sustentábel, o LEADER, o
desenvolvemento rural e a nova política
forestal.

En rede
Podes ver a entrevista íntegra en
http://bnggaliza.org/opencms/opencm
s/BNG/global/contidos/novas/teletipos/
nova_0571.html?uri=/BNG/global/secc
ions/portada/index.html

     Increméntanse nun
50 por cento os fondos
propios destinados aos
e ás dependentes

Carlos Aymerich é tamén portavoz parlamentar do BNG en materia económica
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A Mariña reclama un porto comercial
A provincia de Lugo, e especialmente
a comarca da Mariña, ven demandando
ao Goberno do Estado dende hai máis
de vinte anos e de forma unánime a
apertura dun porto comercial que lle
permita aproveitar a súa situación
privilexiada no tránsito internacional
de mercadorías e actuar como foco de
crecemento económico.

 A ubicación idónea é o Porto Comercial
de San Cibrao, dependente da Auto-
ridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
Construído polo Instituto Nacional de
Industria (INI), hoxe en día está
explorado en réxime de monopolio pola
multinacional do aluminio ALCOA,
cunha concesión que remata no ano

2023. Porén, ALCOA só utiliza o dique
sul mentres que o dique norte fica sen
aproveitar.
Hai que ter en conta, tal como puxeron
de manifesto diversos estudos, que a
posta en funcionamento do dique norte
significaría habilitar un peirao de
atraque de 500 metros que permitiría
a entrada de mercantes de 62.000
toneladas. E todo iso, cun investimento
de non máis de 10 millóns de euros.
A ninguén se lle escapa o papel activo
que esta infraestrutura xogaría na
dinamización económica do norte
galego, abaratando os gastos de
loxística de boa parte do sector indus-
trial da zona que se ven obrigados a
utilizar os portos de Vigo, Coruña e
Xixón.
A posta en funcionamento e a
liberalización do dique norte de ALCOA
ten un carácter estratéxico para o
conxunto da Mariña e da provincia de
Lugo na medida en que nos conecta
coas autovías marítimas europeas.

O BNG consegue un pronunciamento favorábel do Congreso

O BNG ven liderando esta demanda
social, conseguindo o pronunciamento
unánime de todos os grupos políticos
da Deputación de Lugo e do Parlamento
Galego.
O pasado 6 de setembro centos de
manifestantes, entre os que se atopaban
o conselleiro de Innovación e Industria,
Fernando Blanco, e o portavoz do BNG

Esta demanda unánime da comarca da
Mariña ten sido totalmente desatendida
polos sucesivos gobernos tanto do PP
como do PSOE, co infundado argumento
de que “podería quebrar as expectativas
de ALCOA”.
O que non quere recoñecer o Goberno
é que os portos galegos de interese xeral
son un lucrativo negocio para o Estado
que desvía case a metade da recadación
para investila nos grandes portos de
Barcelona, Valencia, Alxeciras ou Bilbao.

     Os portos galegos
de interese xeral son
un lucrativo negocio
para o Estado

“Esta loita ímola gañar”
no Congreso dos Deputados, Fran-
cisco Jorquera, participaron en San
Cibrao nunha marcha e nunha concen-
tración organizadas polo BNG para
reclamar a apertura do dique norte ao
tráfico comercial.
A campaña reivindicativa do BNG vai
continuar a través da presentación de
mocións nos concellos da comarca e

co reparto de máis de 3.000 cartaces en
estabelecementos e valados. Un primeiro
chanzo nesta batalla foi o conseguido o
pasado 25 de setembro polo portavoz
do BNG no Congreso dos Deputados,
Francisco Jorquera. O deputado nacio-
nalista logrou que se aprobase unha
iniciativa do BNG pola que se insta ao
Goberno a “realizar as negociacións
oportunas coa empresa multinacional
Alcoa para abrir ao tráfico comercial xeral
o porto de San Cibrao”.
Asemade, e en aras a obter o apoio de
todos os grupos do Congreso, o depu-
tado do BNG aceitou transaccionar un
segundo ponto polo que se insta ao
Goberno a que “nun prazo de seis meses,
realice os estudos de viabilidade técnica,
xurídica e económica necesarios para
avaliar a posibilidade de transformar o
actual dique Norte do porto de San Cibrao
en peirao para abrilo ao tráfico comercial”.
O camiño non será fácil, pero tal como
subliña o responsábel comarcal do BNG,
Ramón Ermida, “a loita social acaba de
comezar e esta loita dámola para gañala”.

Concentración celebrada o pasado 6 de setembro en
San Cibrao, na que participaron, entre outros, Fernando
Blanco e Francisco Jorquera

A mobilización social, novamente chave
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A Contracapa

María Yañez é unha das responsábeis do vídeoblog de Anxo
Quintana, fai o seu traballo desde a empresa A Navalla Suíza,
que se montou “nunha comida en Ourense” é vén sendo “máis
un equipo de traballo que unha empresa”.

Que ten de especial Quin.tv?
Ben, que o BNG estivese disposto a tomar esta iniciativa é
moi relevante. Non é que sexa o primeiro vídeoblog dun
político galego, podiamos dicir que é o primeiro vblog dun
galego, máis alá dalgún  friqui no youtube. O vídeo de
internet está asociado a algo perralleiro, amateur, cutre  e
nós queriamos demostrar que tamén se poden facer cousas
con calidade mesmo superior á televisión.

A repercusión de Quin.tv está a ser impresionante...
Non nos estrañou a acollida tan positiva que tivo, porque
levamos xa un tempo nisto e coñecemos ben a comunidade
internauta galega. É unha comunidade pequena, porque a
porcentaxe de usuarios de internet é máis baixa que en
outros sitios, mais é moi participativa. Por exemplo en
Chuza hai 3.000 usuarios.

Este vídeoblog vai dirixido a un público obxectivo, a un
target específico, non?
Si, pensamos que o target vai máis alá de militantes ou
simpatizantes do BNG e se dirixe a un público interesado nas
novas tecnoloxías. Para esta xente, o feito de facer un vblog
e coidalo, actualizalo con regularidade... é unha forma que ten
o político de demostrarlles que ten interese nas novas tecnoloxías
e na comunidade.

Juan Varela, en periodistas21, louvou o vblog...
Si, Juan Varela, -quen por certo é de Betanzos- é un dos
maiores expertos en comunicación política en rede e,
efectivamente, foi o primeiro en falar positivamente do noso
traballo.

Como se distribúen os contidos?
Pretendemos facer a un tempo contidos atemporais, máis
xenéricos e por outra parte seguir a actualidade política. Na
primeira categoría están por exemplo a conversa con Antón
Reixa ou a sección de Transformando Galiza. Son vídeos
en que o político fala do que lle peta, mais sen ter de estar
pegado á actualidade. Non queriamos facer contidos
demasiado efémeros, nese sentido, parecémonos máis a
unha canle de televisión por internet que a un blog
convencional.

E a moderación dos comentarios, como se leva?
Aínda non censuramos nin o primeiro comentario, xa que temos
un sistema de automoderación baseado no karma, é dicir, que
os propios usuarios votan os comentarios que lle gustan ou non
lle gustan. Igual hai un ou dous comentarios ocultos debido aos
votos negativos dos demais usuarios. Loxicamente, esta web
conta con administradores, é dicir, nós, que nos reservamos o
dereito lexítimo e necesario a borrar calquera comentario
atentatorio contra a dignidade das persoas para evitar que iso
se converta nunha “casa de trolls”.

“Quin.tv supera en
  calidade a tele convencional”

María Yáñez, unha das responsábeis do vblog de Anxo Quintana
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Campaña “Con máis autogoberno, unha economía
ao servizo da xente”
Actos en Vigo (venres 14); Santiago (martes 18);
Ferrol (venres 21); Pontevedra (xoves 27); A Coruña
(venres 28); Ourense (luns 1 de decembro). Haberá
un acto en Lugo nunha data por determinar.

Transformando Galiza
Continúa o seu percorrido polo país a exposición
sobre o labor de goberno do BNG. Entre os días 10
e 23 de novembro estará nos seguintes lugares: Teo,
Mondoñedo, Cervo,  Ames, Padrón, Monforte, Vigo,
Soutomaior, Gondomar e Baiona.

María Yáñez é un dos referentes do xornalismo dixital en Galiza


