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O 1 de Marzo, Galiza terá tamén a
oportunidade de apostar por un
modelo alternativo de política
económica e de políticas anticrise.
En Galiza quen encarna ese modelo
é o nacionalismo, que sempre
cuestionou as políticas neoliberais,
privatizadoras e de adoración acrítica
do mercado que gobernos centrais
dun e doutro signo viñeron
practicando sen solución de
continuidade nas últimas décadas.

Cos deberes feitos
O BNG comparece perante o pobo

O 1 de Marzo, os galegos e as galegas
terán a oportunidade de apostar por
máis Galiza nas urnas. O Bloque
Nacionalista Galego afronta as xa
inminentes eleccións galegas cunha
vocación clara, a de liderar o próximo
Goberno e completar así o cambio
t r a n s f o r m a d o r  q u e  v é n
protagonizando desde hai catro anos
no País. O BNG é unha forza en
ascenso e unha forza que cada vez é
vista por máis galegos e galegas
como a mellor garantía de defensa
dos intereses do País e das súas
maiorías sociais.
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Anxo Quintana, após o seu discurso de clausura da Asemblea Nacional

O 1 de Marzo, Máis Galiza
O BNG afronta as xa inminentes galegas 09 coa vocación clara de liderar o Goberno

cos deberes feitos, cun balanzo de
xestión transformadora que atinxiu
áreas tan sensíbeis do País como os
sectores produtivos ou os servizos
públicos de benestar. Neste número
do Benegá ao Día continuamos a
analisar ese traballo do nacionalismo
desde o Goberno galego. Desta volta
dedicamos o noso dossier ás políticas
de vivenda. Por vez primeira e grazas
ao nacionalismo, Galiza ten un
Goberno que entende que non se
pode facer negocio especulativo co
dereito que todos e todas temos a
unha vivenda digna.
Os próximos meses exixirán do
nacionalismo un traballo de intensa
mobilización para facer chegar as
nosas propostas ao pobo galego, un
pobo que cada día ten máis claro que
debe tomar nas súas mans as redeas
do seu futuro.
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“A xente quere máis nacionalismo no Goberno”
das xerais do pasado mes de Marzo,
“procesos en que o nacionalismo foi
quen de frear o avanzo do bipartidismo
estatal na nosa nación”. Desta volta
Ansede detecta “unha grande
mobilización” da base social que dá
suporte ao nacionalismo galego. “Cada
vez hai máis sectores sociais na nosa
nación que teñen claro que o
autogoberno só ten sentido se o dirixe
unha forza política propia do País”,
afirma. “Iso é máis necesario se cabe
nestes tempos de grave crise
económica. Precisamos de máis
autogoberno para reforzármonos como
nación, mais tamén para defender os
intereses das maiorías sociais, das
clases traballadoras do noso país”,
engade.

Con que obxectivo enfrenta o BNG as
próximas eleccións galegas?
Cun obxectivo moi claro: o de liderar
o próximo Goberno. Ese é o obxectivo
que nos marcamos todos e todas no
documento político que aprobamos na
p a s a d a  A s e m b l e a  N a c i o n a l
Extraordinaria. O autogoberno só pode
alcanzar todas as súas potencialidades
se quen o dirixe acredita realmente nel.
O autogoberno non funciona se
previamente un ten que chamar a
Madrid para ver se o que aquí se fai
non tropeza coas estratexías dalí. O
BNG non ten nengunha dependencia
e só serve os intereses do pobo galego.

Alberte Ansede Estraviz (Vilasantar,
1957) concede a súa primeira entrevista
ao Benegá ao Día xusto cando nos
achegamos á campaña eleitoral das
galegas 09. Non será a súa primeira
campaña como secretar io de
Organización do BNG, xa ten a
experiencia das municipais de 2007 e

Alberte Ansede, secretario de Organización do BNG

Cada día hai máis galegos e galegas que
teñen claro isto que estou dicendo, o
que me leva a prognosticar que o BNG
está en condicións de exercer o liderado
na política galega.

Desde o punto de vista nacional, en
que consistiría ese l iderado?
Basicamente en impulsar novos avanzos
na construción dun poder político propio
que se corresponda coa nación que
somos. Necesitamos un novo Estatuto
e todos e todas sabemos que para
conseguilo a clave está en que o pobo
galego aposte por máis nacionalismo.
Necesitamos un novo Estatuto porque
co vixente o poder político galego non
ten competencias suficientes para
garantir o benestar dos cidadáns e das
c idadás  e  non ten  tampouco
competencias suficientes para que a
nación galega se desenvolva ao nível das
outras nacións sen Estado, Catalunya e
Euskadi. Non é de recibo que a estas
alturas o galego non teña a mesma
consideración xurídica que o castellano
en Galiza. Non pode ser que a estas
alturas non teñamos competencias sobre
salvamento marítimo ou sobre o tránsito.
Non pode ser que continuemos a vivir a
ficción de que o Estado presente como
“axudas solidarias” a Galiza o que son
simplesmente transferencias monetarias
procedentes dos nosos proprios
impostos, que Madrid se nega a que
recademos nós.

Que balanzo fas da primeira experiencia do BNG ao fronte do Goberno do País?
Un balanzo inequivocamente positivo. Fomos a forza verdadeiramente transformadora do Goberno de Galiza. Fuximos en
todo momento do continuismo a respecto da herdanza do PP, a respecto de 16 anos de Goberno Fraga que colocaron o
País nunha situación francamente calamitosa. O BNG non está en política simplesmente para xestionar o existente, está para
transformar as cousas e para facer avanzar a nosa nación.

Que avanzos concretos porías en destaque?
O que penso que fixo o nacionalismo no Goberno foi pór o País en valor. En Medio Rural demostramos que o campo ten
futuro económico e social. Fomos quen de articular e desenvolver un auténtico Sistema Galego de Benestar Social. En
Industria deseñamos unha política enerxética propia que remata con décadas de espolio e de colonización dos nosos recursos
naturais. En Vivenda impulsamos políticas públicas en defensa dos menos favorecidos desde o criterio de que o mercado
por si so asigna mal os recursos e só favorece aos especuladores. En Cultura erguimos a industria cultural do País e
revitalizamos a tradición popular.

“Estamos en política para transformar as cousas”

Alberte Ansede, durante un Consello Nacional
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“Somos a única forza política que ten
o seu centro de decisión en Galiza, o
que é tanto como dicir que somos a
única forza política sen ataduras”,
enfatiza o secretario de Organización
do BNG.

Pensas que existe unha demanda
social a favor da profundización do
que nós lle chamamos o cambio
galego?
Penso que hai moita xente que quere
ir a máis. Xente que fai un balanzo moi
positivo das realizacións destes catro
anos, pero que coida que se pode pisar
o acelerador. Nós tamén queremos
máis. Coido que temos demostrado
abondo que representamos o cambio
real fronte ás políticas do pasado do
PP. Somos a encarnación do cambio
transformador. Dixemos desde o
principio que non se trataba de cambiar
de xestores, tratábase de cambiar de
políticas.

Que tarefas consideras prioritarias
para un novo mandato ao fronte do
Goberno de Galiza?
Hai dous eixos básicos. O do
desenvolvimento nacional e o do
desenvolvimento social. No que atinxe
ao primeiro, este país necesita
inaprazabelmente dotarse dun Estatuto
de Nación. Necesitamos dun poder
político con máis competencias e
capacidades. Das tres nacións sen
Estado somos probabelmente os que
máis necesitamos dun reforzo claro do
poder político propio. O eixo social ten
a ver basicamente coas políticas
públicas que se deben implementar

“Somos a única forza política sen ataduras”
“Con máis autogoberno teremos as ferramentas adecuadas para combater a crise”

para combater con éxito a crise do
modelo neoliberal. Os dous eixos
compleméntanse. En Galiza non hai
receita máis eficaz para combater a
crise que reforzar o autogoberno. Un
poder político autocentrado e con
capacidade de intervención na
economía é xusto a antítese do modelo
de  descontro l  da  economía
especulativa e transnacionalizada que
está na orixe da crise económica que
estamos a sofrer.

Que medidas concretas se inserirían
neses dous eixos?
Necesitamos máis autogoberno para
mellorar os servizos públicos. Por
pormos un exemplo, debemos apostar

por unha rede educativa pública de
calidade. Necesitamos unha Policía
Galega integral, unha nova organización
administrativa e territorial do País, máis
avances na normalización do galego e
na súa equiparación xurídica real co
español... No que ten a ver coa crise, o
fundamental é reforzarmos a capacidade
de intervención do sector público galego
na economía para poñela ao servizo das
maiorías sociais. Achamos necesaria
unha Lei de Caixas de Aforro que
posibilite unha auténtica política
financeira ao servizo da economía
produtiva e defendemos a criación dun
Instituto Galego de Crédito que actúe a
xeito de banca pública galega.

“Necesitamos un presidente que acredite no País”
Ansede remarca que o BNG se apresenta o 1 de Marzo perante o pobo con tres activos básicos: “O  traballo xa feito, un
proxecto político con perfil propio e ao servizo do País e un candidato a presidente do Goberno que representa a confianza
en nós mesmos como galegos e galegas”.
-Galiza é das nacións sen Estado a única que aínda non tivo un presidente nacionalista ...
-E iso tivo sen dúbida repercusións no escaso peso que a nosa nación tivo e ten no Estado. Pensamos que agora é o momento
de darmos un salto cualitativo e de pasarmos a liderar o Goberno cun presidente nacionalista. Necesitamos un presidente
que acredite no País. Anxo Quintana representa a dignidade e a autoestima do pobo galego. Ten demostrado capacidade
de xestión e firmeza nos intereses do País. É quen mellor representa as arelas das maiorías sociais do noso pobo e ten canda
el a un equipo de persoas preparadas e con capacidade para asumir as responsabilidades do Goberno.

Alberte Ansede, durante a presentación dos actos do pasado 25 de xullo
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“O BNG nin se vende nin se enruga”
O portavoz nacional do BNG, Anxo
Quintana, afirmou o pasado sábado
20, durante a súa intervención nun
encontro co Consello Nacional e
alcaldes e cargos institucionais, que o
BNG “nin se vende nin se enruga”.
Asegurou que os nacionalistas seguirán
adiante co camiño aberto de cambio

As decisións tómanse nas institucións democráticas e non en ámbitos mediáticos ou empresariais

infraestructuras como a AP-9, unha
infraestructura "básica, estructural e
fundamental" para Galiza. "Así o
proporemos no noso programa
eleitoral e a xente sabe que cando nos
propoñemos a lgo  acabamos
conseguíndoo".
Para o líder nacionalista, o próximo

período eleitoral chega no mellor
momento político da historia do
nacionalismo galego, “prometemos o
cambio e que Galiza fora respeitada e
decisiva en Madrid e o BNG cumpriu
e a xente isto o valora”.

Compromisos e cumprimentos
Agora cómpre, engadiu, pór en valor
estes cumprimentos e compromisos
de tal xeito que exista o maior apoio
da xente para conseguir aínda máis
cambio, máis transformación e máis
presenza de Galiza no Estado, “O BNG
é unha forza que cumpre e o BNG
quere máis cambio”.
Anxo Quintana fixo un repaso polas
distintas áreas de xestión nacionalista
e algúns dos seus logros, salientando
a rede pública de Servizos Sociais e
o Sistema Galego de Benestar, pois
tivo que ser o BNG o que os puxera
en marcha e Galiza poidera contar
cunha rede de servizos e programas
neste ámbito. Para Quintana, un
cambio transformador é tamén unha
política cultural que por primeira vez

ten en conta a identidade do País e non
se avergonza dela ou unha política de
Vivenda que pensa na xente e non no
ladrillo e na especulación.
Asemade, referiuse a aqueles espazos
que todo o mundo cría perdidos para a
economía e que se puxeron en valor para
xerar riqueza, en referencia ao  medio
rural. Neste sentido, pediu que se fixera
un exercicio e se comparara os DOGs
de hai uns anos cos desta lexislatura,
pois se no pasado todas as ordes
publicadas ían dirixidas ao abandono do
rural agora é precisamente todo o
contrario.

Insistiu en defender o concurso eólico e
asegurou que todo o balbordo que está
a xerar se debe a que é unha aposta por
un modelo de explotación enerxética ao
servizo do país e é unha aposta que fai
o BNG, e iso é o que molesta, dixo.
O portavoz nacional do BNG tamén se
referiu á necesidade dun novo Estatuto
como prioridade para Galiza e fixo un
emprazamento ás restantes forzas
políticas para que digan claramente cal
é a súa posición ao respeito, advertindo
que non serven frases feitas senón
posicionamentos claros, “pois os
cidadáns queren saber o que se vai
facer”.

Galegas 09: a campaña da ilusión, a
confianza e o futuro

Quintana concluíu anunciando que esta
vai ser a campaña da ilusión, da confianza
e do futuro, “somos unha forza política
como o pobo galego, feitos a si memos”
que quere seguir o camiño emprendido
de cambio e transformación, conscientes
de que quedan moitos “kilómetros” por
diante, sen caer na “autocomplacencia”
pero si recoñecendo os logros, os
cumprimentos e coa garantía de que o
BNG cumpre.

transformador do País, un “gran
cambio revolucionario”, que, por
exemplo, no caso do concurso eólico,
se concreta en que, “por primeira vez
na historia do país unha decisión
económica importante para Galiza se
toma, con acertos e equivocacións, no
ámbito das institucións públicas
democráticas, que é onde hai que
tomalas, fronte ao que acontecía antes,
durante moitos anos, nos que as
decisións importantes se tomaban en
determinados ámbitos mediáticos ou
nos Consellos de Administración
dalgunha empresa e isto co BNG
acabouse”.
Quintana puxo en valor esta forma de
facer política, baseada na transparencia,
e a aposta por unha economía con
raíces fronte ao modelo vixente, “de
casino” e “especulación”. “Isto é o que
lle dá credibilidade ao BNG entre a
cidadanía para facer fronte ao actual
contexto de crise”, afirmou.
Neste sentido,  defendeu a intervención
pública para que os galegos teñan a
posibilidade, por exemplo, de recuperar

Quintana conversa con Fernando Blanco e Suárez Canal antes do Consello

      O BNG levará
no seu programa
o rescate público
da AP-9
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Teresa Táboas recíbenos no seu
despacho, á beira dunha sala de
reunións da que pendura o mapa de
Galiza de Domingo Fontán, a primeira
carta científica e topográfica do noso
país, rematada en 1834. Coméntanos
a súa convicción de que o departamento
de Vivenda e Solo non só ten que
planificar o futuro e xestionar o día a
d í a ,  s e n ó n  t a m é n  p r o d u c i r
coñecemento. Así, ensínanos libros
editados pola Consellaría sobre vivenda
pública, arquitectura no rural e outros
temas.

A nova Lei de Vivenda afírmase como
“código galego do dereito á
vivenda”...
É a primeira Lei de Vivenda que se fai
con ese obxectivo. A vixente até agora
aprobada polo PP en 2001, fala de
“vendedores e compradores”, é unha
lei mercantilista que só trataba asuntos
relacionados coa compravenda e en
xeral tiña moitas eivas. O BNG crea
unha lei galega eminentemente social
que fala de usuarios de vivenda. Elévase
por primeira vez a rango de lei a
rehabilitación, por exemplo.

Tómanse medidase contra o chamado
“acoso inmobiliario”...
Si, para evitar o acoso á xente que vive
nos centros históricos de cidades e
vilas, que son sobre todo persoas
maiores. A nosa vontade é que estas
vivendas se rehabiliten e non se deixen
esmorecer para botar a xente fóra, ao
tempo que recoñecemos o dereito dos
inquilinos a un realoxo temporal. Así,
puxemos en marcha un fondo social co
que completaríamos a diferenza entre
o prezo do vello aluguer e do novo, se
o inqui l ino non alcanza unha
determinada renda. Esta medida tamén

“Facemos política
  de vivenda con criterio de País”

criterios de país, en base á demanda
real de vivenda a prezo limitado. As
novas bolsas de solo van estar
planificadas e construídas con criterios
de altísima calidade; tanto nas vivendas
como no referente á dotación de zonas
verdes e equipamentos. Estamos
especialmente orgullosos de que fose
o nacionalismo o que introducise unha
política de vivenda deseñada con
criterios de país, nin localistas nin feitos
desde Madrid para todo o Estado.

protexe o noso patrimonio histórico e,
por tanto, a nosa identidade como
nación.

En que consiste o Plano Sectorial de
Vivenda Protexida, do que se vai poñer
en marcha a súa primeira fase?
Baséase nunha modificación da Lei de
Ordenación do Territorio de 1985, que
nos permitirá dispor de solo residencial
en concellos con independencia da
situación do planeamento municipal. A
principal virtude é que se está a facer
planificación en profundidade con

Como afecta a crise á planificación
feita até agora?
Nós traballamos cun cronograma
ambicioso pero realista. Con este plano
sectorial imos dar resposta a un 20%
da demanda de vivenda. Porén, tamén
apostamos pola rehabilitación e
renovación dos parques de vivenda xa
existentes, mediante obras como
integrar elevadores en edificios
construídos nos anos 70.
No tocante ao acceso ao crédito, que é
un problema co que se atopan as

empresas do sector e os propios
compradores de vivenda, queremos que
desde o Estado, que é o competente
nesta materia, se asegure que quer os
compradores quer as promotoras de
vivenda protexidas teñan acceso ao
crédito. Pola nosa parte, unha vez
aprobado o Plano Sectorial, buscaremos
a complicidade das caixas galegas para
facer un grande pacto pola vivenda.
Na rede entrevista completa en:
www.bng-galiza.org

Teresa Táboas, conselleira de Vivenda

Teresa Táboas di que a Lei de Vivenda é unha lei eminentemente social

      O Plano Sectorial
de Vivenda Protexida
dá resposta a un 20
por cento da demanda
de novas moradas
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O BNG impulsou desde o Goberno da
Xunta a posta en marcha dunha política
social de vivenda co obxectivo de
facilitar o acceso a unha vivenda ás
rendas con máis dificultades e ás rendas
medias do País. Unha tarefa na que
estaba case todo por facer, quer do
ponto de vista lexislativo quer do ponto
de vista da adopción de medidas de
fomento e de apoio directo ás familias.

Na práctica, a pretensión é procurar o
acceso á vivenda sen que iso implique
un esforzo superior ao 30 por cento
dos ingresos familiares ou persoais,
tanto a través da compra como do
aluguer, ou con medidas de apoio á
rehabilitación, que permita incrementar
as condicións de habitabilidade e de
confort da vivenda e, por tanto, mellorar
o nivel de vida dos residentes das
vivendas rehabilitadas.

En apenas catro anos de actuación de
Goberno, o balance é importante:
37.400 vivendas protexidas ou
rehabilitadas e un investimento de 372,1
millóns de euros. A esta cifra hai que
sumar 24 millóns de euros en fomento
do aluguer a través do Programa de
Vivenda en Aluguer, que permitiu
subvencionar o aluguer de 3.157
familias. Igualmente importante o
investimento de 33,4 millóns de euros
na xestión de 540.000 metros cadrados
de solo residencial, -adquirido e
urbanizado con recursos públicos-, para
a construción de vivenda protexida.

Acarón das medidas de fomento e de
apoio directo,  unha política social de
vivenda precisa dun marco normativo
pensado para protexer o cidadán. En
coherencia, a Consellaría de Vivenda e

Unha política social de vivenda pensada
Solo impulsou propostas lexislativas e
normativas para facer efectivo o dereito
a unha vivenda.
Entre as máis relevantes, a Lei de
Medidas Urxentes en Materia de Vivenda

e Solo, que implica duplicar do 20 ao
40% a reserva de solo para vivenda
protexida prevista nos planos de
ordenación municipal nos concellos que
superen os 20.000 habitantes.

Púxose en marcha o Rexistro de
Demandantes de Vivenda Protexida, que
 transparenta e garante a igualdade de
condicións no acceso a unha vivenda
protexida e evita o cobro de sobreprezos,
así como as Normas do Hábitat Galego,
que incrementan a calidade de todas as
vivendas que se constrúen en Galiza.
Apartir de agora as moradas contarán
no noso País con máis superficie, terán
unha mellor iluminación natural, unha
maior accesibilidade, serán máis
sustentábeis ambientalmente e estarán
mellor integradas no entorno.

Desde as Normas do Hábitat até os programas de aluguer, o programa de medidas impulsadas polo BNG rachou

A respecto da Lei de Vivenda,
recentemente aprobada no Parlamento
Galego, cumpre dicir que está pensada
como un estatuto galego da vivenda. Por
primeira vez se regula para evitar o acoso

      O obxectivo é
que co 30 por cento
dos ingresos se poda
acceder a unha
vivenda digna

inmobiliario, se promove a rehabilitación,
se estabelece o deber de manter as
vivendas en perfecto estado de
habitabilidade coas axudas precisas para
facilitar esta conservación, se crea un
rexistro de promotores para ganar en
transparencia, se incorporan medidas
para evitar a fraude na vivenda protexida
ou se eleva a rango de lei a superficie
mínima das vivendas que se constrúan
en Galiza, entre outros aspectos.

Esta armazón normativa da política social
de vivenda complétase co Plano Sectorial
de Vivenda, agora en tramitación, un
instrumento de ordenación do territorio
cuxo obxectivo é obter solo residencial
para vivenda protexida, tendo en conta
que foi a especulación co solo un dos
principais impedimentos para poder
acceder a unha vivenda. En todo o país,

Táboas visita unha promoción de vivenda protexida en Navia, Vigo
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-En que consiste a política de solo
empresarial desenvolvida pola
Consellería?
A chegada do BNG ao Goberno supuxo
un xiro de 180 graos na creación de
solo apto para a instalación de
empresas, con dous obxectivos moi
claros: atender a demanda real das
empresas e fomentar o reequilibrio
territorial entre a Galiza atlántica e a
Galiza interior. Son dúas premisas
obvias, pero que no se cumpriron no
pasado. Puxemos en marcha o
Programa Galiza Suma que implica a
planificación e creación de  parques
empresariais ben dimensionados e con
servizos propios do século XXI.

-Como afrontaron o feito de ter
parques construídos nos que as
empresas no chegaban a instalarse?
-Esa situación era consecuencia dunha
dobre variábel: a execución de parques
onde non existía demanda, atendendo
a peticións de oportunismo político, ou
a retención artificial de parcelas para
especular en segundas ou posteriores
vendas. Puxemos fin a ambas
disfuncións. Por un lado, planificando
con rigor; daí que centrásemos os
esforzos na creación de parques
empresariais nas grandes cidades e nas
súas áreas de influencia.
Por outro lado, cortamos a posibilidade
de especular co solo empresarial através
de contratos de compravenda de
parcelas. A empresa que aspira a unha
parcela debe presentar un proxecto
empresarial razoado, explicar para que
precisa ese solo urbanizado con
recursos públicos. Unha vez que se lle
vende a parcela, ten un máximo dun
ano para solicitar a licenza de obra,e

dous anos para construír a parcela; en
caso contrario, a parcela reverte para a
Administración cunha penalización do
20 por cento e volve a estar en venda
ese solo para unha nova empresa.

-Que parques empresariais se están
a desenvolver a día de hoxe?
-Temos construídos ou en execución
un total de 17,9 millóns de metros
cadrados de solo empresarial en todo
o país cun investimento total de  415
millóns de euros no que vai de
lexislatura. Cifra moi relevante se temos
en conta que en 16 anos,  a
Administración anterior xestionou 10
millóns de metros cadrados de solo
empresarial.

A aposta da Consellaría céntrase nas
áreas de maior demanda: na Coruña
estamos a punto de iniciar as obras de
urbanización do Parque Empresarial de
Arteixo, 1,4 millóns de metros cadrados
e as obras de urbanización xa foron
contratadas por un investimento de 33,2
millóns de ¤. Na comarca de Santiago,
co Parque Empresarial da Sionlla, con
1,3 millóns de metros, e adxudicamos
as obras por 24,5 millóns de euros.

Na área de influencia de Vigo, estamos
urbanizando o Parque Empresarial de
Mos, 800.000 metros cadrados cun
investimento de 17,8 millóns de euros
ou o Parque Empresarial da Reigosa,
na Comarca de Pontevedra, 492.000 m,
cun investimento de 10,6 millóns de
euros. En Lugo estamos urbanizando o
Parque Empresarial das Gándaras, 2,2
millóns de metros cadrados, tamén en
obras cun investimento de 23,7 millóns
de euros.

radicalmente coa herdanza do PP

nas rendas medias e baixas

En Ourense estamos a levar a cabo unha
actuación emblemática, o Parque
Empresarial Val da Rabeda, de 4 millóns
de metros cadrados a desenvolver en
dez anos, xa temos investido 21 millóns
de ¤ no denominado Campus Industrial,
cun millón de metros cadrados, xa
reservados na súa totalidade para unha
importante empresa do téxtil.

e durante o período 2009-2017, o Plano
Sectorial suporá a xestión de 8,7 millóns
de metros cadrados de solo residencial
para  45.000 vivendas protexidas. O

investimento público previsto ascende
a 1.500 millóns de euros, e o
desenvolvemento do plan suporá unha
carga de traballo vinculada a execución

de 300.000 empregos directos e
indirectos, aspecto moi relevante dada
a actual  s i tuación económica.

Daniel  Pino, director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo

“Cortamos a posibilidade de especular co solo empresarial”

Daniel Pino, durante unha comparecencia informátiva
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As políticas do BNG en materia de
vivenda non se limitan, como é lóxico,
á Consellaría de Vivenda e Solo, senón
que poden ser avaliadas nos diferentes
concellos nos que o nacionalismo
galego goberna. Hoxe en día, hai
responsábeis nacionalistas á fronte de
concellarías relacionadas coa vivenda,
o urbanismo, a rehabilitación ou os
cascos históricos en cinco das sete
principais cidades galegas: Vigo, A
Coruña,  Sant iago,  Ourense e
Pontevedra.

Revivir os cascos antigos
O BNG, desde o goberno municipal de
Vigo, está apostando pola mellora e
rehabilitación do casco vello desta
cidade, tras moitas décadas de continuo
e constante deterioro. As actuacións
que se están a desenvolver a través do
Consorcio do Casco Vello (participado
ao 90 por cento pola Consellaría de
Vivenda e no 10 por cento polo concello
de Vigo) teñen permitido até o momento
a adquisición de 44 edificios cun
orzamento próximo aos 10 millóns de
euros. O tenente alcalde do BNG e
responsábel desta área, Santi
Domínguez, sinala que “os andamios
que empezan a encher as rúas do Casco
Vello son o mellor exemplo de que desta
vai”. Os nacionalistas están levando
adiante, xunto con esta liña de traballo,
unha pol í t ica de mel lora das
infraestruturas, de dinamización
comercial e en definitiva de renovar a
imaxe do barrio. Nas vindeiras semanas
porase en marcha o novo corpo de

Rehabilitando o espazo público nunhas cidades

“Coidadores do Casco Vello”, persoal
especializado que se encargará de
acompañar, asesorar e apoiar os veciños
e veciñas -maioritariamente xente maior-
 nos seus problemas cotiás
Mario López Rico, concelleiro de
Rehabilitación da Coruña, sinala que
“esta concellaría trata de aplicar unha
política de rehabilitación de barrios
populares e realizar un esforzo para
conseguir fondos e facer xestión para
conservar o patrimonio histórico”. O
proxecto estrela desta área gobernada
polo BNG é a rehabilitación da Cidade
Vella coruñesa, na que se están
investindo importantes esforzos. Sinala
tamén López Rico que desde a entrada
dos nacionalistas no goberno se
configurou unha Empresa Pública
Municipal de Vivenda. Así mesmo, en
colaboración coa Consellaría hai
declaradas tres Áreas de Rehabilitación
Integral (ARIs): as vivendas do Carme,
a zona de Fernández Latorre e a de
Sagrada Familia. “Queremos apostar
por unha reurbanización de calidade
que estimule a rehabilitación privada,
aínda que cunha intervención pública
cada vez máis decidida, sobre todo nos
bens patrimoniais catalogados”,
asegura.
Na capital galega, Santiago de
Compostela, é a nacionalista Olga
Pedreira a que xestiona a concellaría de
Rehabilitación e Cidade Histórica. O
BNG está a facer unha aposta forte pola
reurbanización de espazos públicos en
catro áreas da Cidade Histórica situadas

O nacionalismo galego está a aplicar políticas transformadoras no medio urbano desde as institucións

extramuros, é dicir na periferia do antigo
recinto amurallado de Compostela. As
zonas son Cruceiro do Gaio, o ámbito
de San Clemente-Carretas, a zona de
Belvís e a Rúa do Espirito Santo e está
previsto que a Consellaría de Vivenda
invista, mediante un convenio, 3.5
millóns de euros. Así mesmo, está
declarada Área de Rehabilitación Integral
o Barrio de Vista Alegre. As distintas
administracións investirán nel máis de
5 millóns. Estase a avanzar na declaración
dunha segunda ARI en Pontepedriña.

En Ourense, o tenente alcalde, Álex
Sánchez Vidal, sinala que “desde a nosa
chegada ao goberno municipal de
Ourense, tivemos clara a necesidade
urxente de apostar por políticas de
vivenda sustentábeis baseadas  na
rehabilitación”. En Ourense existen áreas
de rehabilitación no Casco Histórico e
Seixalbo, nas que se acadaron unha
media de  120 intervencións ao ano. “Esa
filosofía, ese xeito de traballar e eses
logros queremos agora trasladalos aos
barrios; que os privilexios cos que
durante anos contaron as áreas máis
céntricas da cidade deixen de selo para
converterse nun dereito de todos os
cidadáns”, asegura o edil responsábel
de Vivenda. O BNG, desde o goberno
municipal, impulsará a rehabilitación de
1.500 vivendas en zonas estratéxicas; o
barrio da Ponte, o Polvorín, as Camelias
e Cruceiro Quebrado. “Son o primeiro
paso dunhas actuacións para as que xa
 consignamos 1,7 millóns de euros nos

Táboas, na presentación de O Casco Vello revive

Obras de rehabilitación no barrio da Tinería, en Lugo
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orzamentos do vindeiro ano e aos que
aínda é preciso engadir as axudas da
Consellería de Vivenda”, afirma Sánchez
Vidal.

Pontevedra, premio nacional de
Patrimonio
En Pontevedra, os nacionalistas levan
xestionando o urbanismo municipal
nove anos. É un labor relevante e

pensadas para vivir, traballar e disfrutar
valorado en todos os sectores sociais,
e que fixo que a cidade recibise este
ano o Premio Nacional de Cultura na
modalidade de Patrimonio, pola súa
tarefa de reforma urbana. Falamos con
César Mosqueira, concelleiro de
Urbanismo, quen sinala que a política
seguida até agora foi “realizar fortes
investimentos no espazo público, para
que a iniciativa privada actúe a posteriori

municipais e en coordenación coa Consellaría de Vivenda e Solo

nos edificios”. “Os exemplos están á
vista: sobre todo no casco histórico e
no centro, pero tamén nos barrios da
Moureira e San Antoniño”, afirma.
Asemade,  na cidade de Pontevedra
estabeleceuse unha ARI en Estribela, e
vanse poñer en marcha vivendas de
promoción pública en Valdecorbos; en
ambos os dous casos en colaboración
coa consellaría de Vivenda.

A Consellaría ten feito unha forte
aposta pola rehabilitación como
alternativa á nova construción. Por
que motivo?
Porque Galiza dispón dun rico
patrimonio construído que é necesario
recuperar, tanto nas vilas como nas
cidades e nos conxuntos históricos. E
un xeito tamén de desenvolvemento
sustentábel, porque non é preciso
seguirmos a ocupar territorio alí onde
haxa edificacións que recuperar, e
tamén constitúe unha maneira de
preservar a nosa identidade como pobo.
Somos a primeira comunidade en
rehabilitación do Estado. Os datos son
elocuentes: 22.089 vivendas foron ou
están sendo rehabil i tadas con
financiamento da Consellaría a través
das diferentes liñas de axuda á
rehabilitación, o que implica un
investimento de 171 millóns de euros
que beneficia as familias residentes
nesas 22.089 vivendas.
Tamén debemos ter en conta a
capacidade de xerar actividade
económica da rehabilitación, xa que por
cada euro de subvención pública se
triplica o volume de negocio, que
beneficia sobre todo a pequenas e
medias empresas especializadas
galegas, con grande capacidade de crear
emprego.
A rehabilitación inclúe barrios
construídos nos 60 e 70, por primeira
vez, non só cascos históricos. Por que
se opta por isto?
Porque o patrimonio é todo, os núcleos
rurais, os cascos históricos, as vilas

costeiras, e tamén os barrios da xente
traballadora dos anos 60 e 70, que
ademais, adoitan ter espazos públicos
dunha enorme calidade que se perdeu
co paso do tempo. A rehabilitación ten
de se acometer tamén nestes barrios
para recuperar toda esa vivenda que,
unha vez rehabilitada, adquire unhas
grandes condicións de habitabilidade e
confort, tanto en interiores como en
exteriores.
É dicir, que a política de rehabilitación
chega aos cidadáns a través de varios
programas.
Efectivamente. Están declaradas 42
áreas de rehabilitación integral en 32
concellos do país para centros históricos
e barrios da segunda metade do século
XX, pero tamén a través do Programa
de rehabilitación no medio rural, do
Programa remate exterior de vivendas,
das axudas para infravivenda, e das
actuacións de rehabilitación executadas
directamente pola Consellería, como
por exemplo A Tinería, no centro
histórico de Lugo, onde temos adquirido
medio centenar de edificios dos que xa
están rehabilitados a maior parte, ou no
Casco Vello de Vigo, onde temos
adquirido 40 inmóbeis para a súa total
recuperación.  Unha vez rehabilitados
ofértanse en aluguer a prezos moi
inferiores aos do mercado para as
familias ou demandantes con máis
dificultades.

Que ten de facer un propietario que
aposte por rehabilitar unha vivenda?

Se a vivenda está nunha área de
rehabilitación integral, sexa centro
histórico ou barrio do século XX-, o
mellor é dirixirse ás oficinas de
rehabilitación de cada Concello, onde se
lle facilitará toda a información. Se a
vivenda está no medio rural ou son
inmóbeis illados en vilas ou cidades, é
ben acudir á delegación provincial máis
próxima para solicitar información. As
axudas á fondo perdido oscilan entre
9.000 e 30.000 euros.

Como está a ser a colaboración cos
concellos neste ámbito?
É boa e moi necesaria, porque a
implicación dos concellos é fundamental.
Desde a Consellaría financiamos a
dotación de oficinas municipais de
rehabilitación.

Encarna Otero, directora xeral de Fomento e Calidade da Vivenda

“Hai que recuperar o patrimonio construído”

Encarna Otero salienta que Galiza é a
primeira comunidade en rehabilitación do Estado
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A voltas coa economía
O BNG dá o debate coas súas alternativas a prol do cambio de modelo

O pleno do Senado aprobou por unanimidade unha moción do senador do BNG,
Xosé Manuel Pérez Bouza, pola que insta ao Goberno a depurar o Censo Eleitoral
de Residentes Ausentes (CERA), antes das próximas eleccións galegas.
A día 1 de novembro, o CERA está integrado por 33.798 eleitores en Galiza, o que
supón o 27% do total dos inscritos no Estado español (1.233.568 persoas).
Xosé Manuel Pérez Bouza advertiu de que “tanto o BNG como o pobo galego esixen
que nas eleccións galegas previstas para marzo de 2009 o voto da cidadanía galega
no exterior se poida exercer sen nengunha sombra de fraude, de xeito que ninguén
poda pór en dúbida o resultado eleitoral”.

Logro do BNG no Senado sobre o voto exterior

Estabilizar os prezos
do leite en orixe
A Comisión de Medio Rural do
Congreso aprobou unha proposición
da deputada Olaia Fernández Davila
para o Goberno arbitrar mecanismos
que aseguren a estabilidade dos
prezos do leite en orixe. Emprázase
tamén ao Executivo a mellorar os
mecanismos de control sobre os
produtos lácteos procedentes de
intercambios comunitarios.

Os tempos
de resposta no mar
A pesar dos votos en contra do PSOE,
Jorquera logrou a luz verde para a
súa proposición non de lei en que
insta ao Goberno a mellorar a
adaptación ao Sistema Mundial de
Socorro para reducir os tempos de
resposta no mar. Esta iniciativa do
BNG foi aprobada dez días antes do
naufraxio do pesqueiro “Rosamar”
fronte a Burela.

Seguimento
dos maltratadores
Á raiz do caso de violencia machista
de Ponte Caldelas, Davila dirixiu unha
iniciativa ao Goberno para pedirlle
que mellore os dispositivos de
seguimento dos maltratadores e,
sobre todo, para que amplíe o espazo
de protección das vítimas de violencia
de xénero.

A crise económica é unha realidade
incontestábel nas rúas, mais tamén está
a ser a columna vertebral pola que
transitan todos os debates no Congreso
dos  Deputados .  Ás  med idas
económicas “a contagotas” do Goberno
hai que sumar a comparecencia do
presidente do Executivo español o 27
de novembro.

Un debate que o portavoz do BNG
aproveitou dobremente ao expresar a
posición dos nacionalistas galegos e
trasladar a Zapatero propostas
concretas. Partindo da coñecida frase
de  Durao  Bar roso  “med idas
excepcionais ante unha situación
excepcional”, Jorquera demandou ao
presidente español unha medida
excepcional para enfrontar a crise:

“defenda na UE que o asteleiro de
Navantia Fene volte á construción naval
civil porque podería absorver parte do
desemprego que se xera noutros
sectores”.
Zapa te ro  r eco l l eu  a  l uva  e
comprometeuse co BNG a “plantexar
unha nova ofensiva” no ámbito europeo
para este asteleiro estratéxico retornar
á construción de barcos civís. Incluso
foi máis alá e recoñeceu a Jorquera
que “é un momento apropiado” para
levar á UE este tema.

Medidas pinga a pinga
O “contagotas” económico do Goberno
español, tal e como o define Jorquera,
 continuou o 11 de decembro coa
votación do Decreto que asigna 8.000
millóns para os concellos, nesta ocasión
respaldado polo BNG pero cunha serie
de matices.  Davila advertiu que estes
fundos “son un mero parche que non
reso lve  as  insuf ic ienc ias  do
financiamento local”, e non perdeu a
oportunidade de lembrar que non se
teñen en conta as especificidades
galegas da dispersión poboacional e o
envellecemento.
As súas críticas ao novo Decreto Lei
foron en dúas direccións: o nulo papel
das CC.AA. neste paquete económico
e o axustado prazo temporal para que
os concellos presenten os proxectos
para se beneficiar destes fundos. Por
iso demandou unha ampliación do
prazo porque “dubidamos que as
Administracións locais poidan ter os
proxectos debidamente preparados para
o 24 de xaneiro”.

      O BNG logra o
compromiso do
Goberno central de
demandar a Bruxelas
o retorno de Fene á
construcción naval
civil

Francisco Jorquera e Olaia Fernández Davila, nos seus escanos
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Fin de curso
para Montesquieu

O grupo parlamentar do BNG, clave no impulso do cambio galego

Como se dun fin de curso se tratara,
que ao cabo o é, os deputados e
deputadas chegaron aos últimos días
de actividade parlamentar, previa á súa
inminente disolución, cunha mistura
de sentimentos enfrentados, que se
fixeron explícitos nos tons e contidos
das súas intervencións. A satisfacción
polo traballo realizado e certo
nerviosismo pola proximidade da cita
eleitoral caracterizaron en xeral este
período de sesións e en particular os
últimos plenos, definitivos para coñecer

finalmente a data dos comicios e
enfrentarse á  campaña cuns
orzamentos aprobados e luz verde para
leis tan importantes como a de Vivenda
ou a de Servizos Sociais, impulsadas
polo nacionalismo.
A crise foi, sen dúbida, o debate máis
reincidente, co que o grupo do Partido
Popular ficou máis que retratado e
corroborou a evidencia destes catro
anos: a súa incapacidade para exercer
de oposición. Con Núñez Feijóo como
cabeza visíbel, o PP conseguiu, cecais,
protagonizar na Cámara algúns dos
enfrentamentos máis desafortunados,
facendo do debate de ideas e da lícita
discrepancia un esperpéntico sainete
no que tiveron cabida audis, supostas
neveiras, facturas, despachos e un
longo etcétera anecdotario fronte a
propostas concretas e construtivas
coas que facer valer o papel do
Parlamento como centro da vida
política.

Balance positivo
É hora de facer balance e o saldo, para
o BNG, é máis que positivo. Foron
moitas as voces escépticas que

puxeron en dúbida a marxe de
manobra  dos 13 deputados
nacionalistas dado o seu papel como
grupo que sustenta o Goberno, pero
o Bloque respeita moito a Montesquieu
e exerce a división de poderes como
corresponde. Un percorrido rápido e
“de memoria” lévanos a salientar o
papel dos deputados nacionalistas
presid indo as Comisións de
Investigación da Cidade da Cultura e
dos Incendios, o seu impulso e
aportacións á reforma do voto

emigrante e á ponencia do Estatuto,
que se finalmente foron proxectos
frustrados non é por culpa do BNG,
a defensa dos sectores produtivos,
da igualdade, das preocupacións máis
próximas á xente (locais e comarcais),
a “paciencia” persoal e institucional
fronte á “cruzada” contra a lingua, e
un longo etc do que xa case é historia
da VII Lexislatura, ante o novo
escenario que se abre co anuncio de
Pérez Touriño de eleccións o 1 de
Marzo.
Viron a luz máis de 50 leis, o que
supón, segundo Carlos Aymerich, un
importante sinal de que o Goberno
está comprometido cun proxecto
transformador da sociedade, que
exemplificou nas leis de Vivenda e de
Servizos Sociais. Fican cousas
pendentes, por suposto, como a nova
lei da CRTVG ou o novo regulamento
da Cámara, mais isto non cuestiona
que esta foi, en efecto, a lexislatura
do cambio galego, dun novo xeito de
entender e facer política que agora
precisa revalidar a confianza da
sociedade para consolidarse e seguir
traballando neste camiño.

Breves
Dedicación exclusiva
na sanidade pública
O pleno do Parlamento deu o visto
bon a unha proposta defendida pola
deputada Cristina Ferreiro para
potenciar a dedicación exclusiva dos
médicos na sanidade pública. Trátase
de apoiar os facultativos que deciden
adicar a súa actividade profesional
de xeito exclusivo ao sistema sanitario
público. Esta medida permitirá
incentivar a este persoal e mellorar
o aproveitamento dos recursos
posibilitando unha mellor xestión das
listas de espera.

Libres de transxénicos
O Bloque Nacionalista Galego
conseguiu o respaldo unánime da
Cámara para instar o Goberno a que
non contemple a produción de
cultivos transxénicos destinados ao
consumo humano e animal. A
iniciativa supón a incentivación das
producións agrogandeiras
tradicionais de calidade e as
ecolóxicas, garantindo a súa
protección xenética.

As peticións do
triatleta Gómez Noya
A Cámara aprobou unha iniciativa
nacionalista para que a Federación
Española de Triatlón e o Consello
Superior de Deportes atendan as
peticións do deportista Xavier Gómez
Noya a respeito dos espazos
publicitarios na vestimenta utilizada
nas competicións deportivas.

Un freo á suba
da tarifa eléctrica
O deputado Fernando Blanco Parga
vén desenvolvendo un intenso labor
a prol dunha nova regulación do
sector eléctrico con prezos máis
equitativos. O parlamentar levou a
pleno unha proposición non de lei en
que pide un calendario progresivo
para a liberalización de tarifas que
utilizan as pemes e a modificación
do sistema de casación de prezos no
mercado de xeración.

Bieito Lobeira e Carlos Aymerich, durante un pleno parlamentar
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Nace unha nova
comarca, Celanova-Baixa Limia
O pasado sábado, 13 de decembro
constituíse unha nova comarca do BNG:
a  de  Ce lanova-Ba ixa  L im ia .

A nova comarca, que até agora estaba
integrada como subcomarca na de
Ourense-O Carballiño, agrupa a un total
de 15 concellos (A Bola, Celanova,
Ramirás, Entrimo, Cartelle, Verea,
Muíños, A Merca, Bande, Lobeira,
Lobios, Gomesende, Padrenda, Quintela
de Leirado e Pontedeva).
A creación desta nova comarca de
Celanova-Baixa Limia responde ao feito
de que o BNG madurou notabelmente
nesta zona nos últimos anos, tanto
dende o punto de vista político, coa
formación de cadros e o incremento
da militancia, como desde o importante
avance eleitoral experimentado nas

ú l t i m a s  c o n v o c a t o r i a s .
Así, actualmente o BNG goberna en A
Bola, cogoberna en Lobios e
Gomesende e nas últimas eleccións
municipais foi a segunda forza en
Ramirás, Cartelle, Celanova e A Merca.
O BNG ten na nova comarca un total
de 35 concelleiros e concelleiras.
A responsábel comarcal de Celanova-
Baixa Limia elixida é a alcaldesa de A
Bola, Teresa Barxe, e a viceresponsábel
é Ana Belén Bande Domínguez.
Leopoldo Rodríguez é o responsábel
de Organización; Manuel Álvarez, de
Finanzas; de Comunicación, Xesús
Deibe, e de Acción Municipal, Xosé
Antonio Pérez.

A sede comarcal está na rúa Fernández
Losada, 10, de Celanova.

Entre os días 5 e 7 de Decembro tivo
lugar  o  encontro  ga lego de
movementos sociais, tras un período
de “xestación” de case once meses.
Finalmente, participaron nos debates,
actos e asembleas conxuntas máis de
80 colectivos e entidades sociais, con
perto de 1 000 asistentes. Un dos eixes

Éxito do I Foro Social Galego
temáticos do FSGal foi a cuestión da
soberanía e a diversidade fronte á
globalización e o imperialismo. Dese
xeito, houbo debates sobre a relación
entre Galiza e a Lusofonía, patrocinado
polo propio consello do Foro, e sobre
os dereitos dos falantes de galego,
coorganizado pola CIG e a Mesa pola

Normalización Lingüística.
A crise do modelo neoliberal deu pé
tamén a unha interesante palestra,
coorganizada pola Fundación Galiza
Sempre e a CIG, na que interviñeron Toni
Doménech, Xavier Vence, Xabier Macías
e Mari Carme López Santamariña. “O
fracaso do modelo neoliberal non implica
a derrota dos que o defenden”, apuntou
Vence. Ao día seguinte, tamén tivo lugar
un debate sobre a proposta da renda
básica no que actuaron como ponentes
Xosé Manuel Beiras, Daniel Raventós e
de novo Doménech. Este catedrático de
Filosofía Moral na facultade de
Económicas da UAB realizou unha
interesante revisión da historia económica
contemporánea  e  avogou por
“desmundializar a economía para
devolverlle a soberanía aos pobos” e por,
recuperando a Keynes, “aplicar a
eutanasia ás novas clases rentistas”.

A aula 11 de Filoloxía quedou pequena para o debate sobre “O neoliberalismo en crise: Cara a onde vai o sistema”?
Fotografia: X.M. Albán/FSGal

     Doménech
propuxo desmundializar
a economía
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A exitosa rota do camión GZ
83 vilas e cidades galegas visitadas,
máis de 40.000 visitantes, máis de
25.000 agasallos repartidos, 5.280
quilómetros percorridos. Este é o
b a l a n z o  d a  e x p o s i c i ó n
“Transformando Galiza”, unha mostra
itinerante que amosou á sociedade
galega o traballo feito polo BNG na
Xunta de Galiza nesta lexislatura.

O camión da exposición arrincou a
súa andaina o pasado 24 de xullo no
Festigal, en Santiago de Compostela,
e finalizou o seu percorrido o 30 de
novembro en Ordes (A Coruña).

Milleiros de quilómetros feitos para
amosarlle aos galegos e galegas, a
través de paneis informativos e
multimedia, as medidas levadas a
cabo polo BNG no Goberno Galego.
Política de proximidade para dar conta
do traballo feito ante a cidadanía, un
labor inxente (en política social, en
vivenda, no agro, na industria, no
apoio á nosa cultura...) que reflicte
ben ás claras unha realidade que é
“vox populi”: o BNG foi o auténtico
motor do cambio en Galiza, o que
aplicou medidas verdadeiramente
t r a n s f o r m a d o r a s  d e n d e  a
administración galega.

A sorpresa da xente apolítica

Un sentir que percibiu con claridade
Vanesa Asprón, militante do BNG que
acompañou á exposición itinerante

durante todo o seu percorrido: “A
xente tivo moi boa receptividade,
víaselle sorprendida polo traballo do
BNG, non só a xente militante ou
votante nosa, senón moita xente
apolítica ou votante doutros partidos
que tamén visitou a exposición”.

Existencias esgotadas

A exposición “Transformando Galiza” foi visitada por máis de 40.000 persoas en 83 vilas e cidades de todo o País

Vanesa Asprón salienta a excepcional
acollida que tivo a exposición nas vilas
medias e pequenas, “onde unha
exposición é algo máis excepcional e
esperta máis curiosidade:  houbo
lugares onde case acudiu todo o pobo”,
comenta.

Un verdadeiro “exitazo” foron as estadías de “Transformando Galiza” en Lugo, onde coincidindo co San Froilán se repartiron
máis de 3.000 agasallos en tres días; o Barco de Valdeorras, con máis de 1.500 agasallos nun día, ou Celanova, “onde, a
pesar de ser un día normal de semana, esgotamos todas as existencias”, di Vanessa.

Tamén houbo críticas, e mesmo algún intento de agresión que, afortunadamente non pasou a maiores.

En definitiva, unha exitosa experiencia de política de proximidade para informar de primeira man e, sobre todo, para escoitar
e percibir a voz da xente.

Vanesa Asprón, na imaxe con Anxo Quintana, fixo miles de quilómetros co Camión GZ
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O Bantegal cumpre con éxito o seu primeiro ano
O Banco de Terras de Galiza
(BANTEGAL) vén de cumprir con éxito
o seu primeiro ano de funcionamento.
Inscribíronse máis de 7.000 fincas, das
que máis de 830 están cedidas ou en
trámite de cesión para o seu
aproveitamento agrario.
A Consellaría do Medio Rural fixo
realidade esta histórica demanda do
BNG que ten un obxectivo moi definido:
crear riqueza e emprego mediante o
a lugue i ro  de  f incas agrar ias
abandonadas ou improdutivas.
O BANTEGAL favorece, por tanto, o
aproveitamento da Superficie Agraria
Útil actualmente abandonada para as
explotacións poderen incrementar o
seu tamaño e para ofrecerlle terra aos
mozos e mozas que queiran
incorporarse á actividade agrogandeira.
Mentres  a  media europea de Superficie
Agraria Útil (SAU) é a metade da
superficie de cada  territorio,  en  Galiza
 representa só un cuarto do total e,
ademais, herdamos 200.000 hectáreas
sen aproveitar porque durante os
gobernos do PP  se fomentou con
descaro o seu abandono.

“É unha iniciativa que os gandeiros
  viñamos reclamando dende hai moitos anos”

Arredor de 7.000 fincas  xa se inscribiron e delas máis de 830 están cedidas para o seu aproveitamento agrario

Manuel Carbia é o propietario de
Gandaría Louzao SL, unha explotación
de carne e leite de 100 cabezas, situada
en Santeles (A Estrada).

Por que recorreu ao Banco de Terras?
Porque deste xeito saímos gañando
todos, tanto eu como a Comunidade
de Montes á que lle quero alugar as
terras. Tamén porque gaña a sociedade
pois xeramos riqueza e contribuímos
para un medio rural vivo e sustentábel.

Que lle parece esta iniciativa?
É unha aposta arriscada por parte da
Administración porque falar en Galiza
de propiedade da terra é algo case
sagrado, pero absolutamente necesaria.
Os agricultores e gandeiros levabamos

Vantaxes para o propietario
-A inscrición das fincas no BANTEGAL
é voluntaria.
-Garánteselle ao propietario o cobro
dunha renda de aluguer.
-Garánteselle a devolución da finca
nas mesmas condicións de uso cando
remate o período de arrendamento.

Vantaxes para o agricultor
-Ten un período garantido do 5 anos

reclamando isto desde hai moitos
anos.

Cómo se está a percibir esta
iniciativa no sector?

para o cultivo da leira.
-Hai uns prezos de referencia fixados
pola Xunta, coa participación de
institucións, sindicatos agrarios e
cooperativas que se revisan cada ano.

Como alugar ou depositar fincas no
BANTEGAL?
- A través da web , onde se poden facer
todas as xestións.
- Nas Oficinas Agrarias Comarcais

Penso que teñen que empezar a aparecer
casos, e unha vez que a xente comprobe
o seu éxito, empezará a multiplicarse a
incorporación de parcelas ao BANTEGAL.

A que pensa dedicar a parcela que
quere alugar?
É un monte comunal dunhas 40
hectáreas que está situado a varios
quilómetros da miña explotación. Temos
o problema de que non temos suficiente
superficie para producir os alimentos
para o gando, o que fai que teñamos que
mercar cereais e pensos, cun elevado
custo para a explotación. A nosa idea é
colleitar herba seca, que actualmente
temos que mercar en Castela, e tamén
cereais, autoabastecéndonos e vendendo
os excedentes.

Manuel Carbia ten unha explotación de carne e leite
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“Benvidas sexan as liñas de baixo
custo, porque nos poñen en Europa
sen pasar por Madrid”. Por desgraza,
o autor desta frase non tivo en conta
a ausencia deste tipo de liñas entre
Galiza e Bruxelas, a oficiosa capital
desa “Europa” que vén significando,
no imaxinario colectivo, algo así como
un paraíso de orde e eficiencia. E é
que por desgraza, para chegar á cidade
onde teñen a súa sede a Comisión
Europea e parte do Parlamento hai que
seguir pasando pola capital do Reino
de España, é dicir, Madrid. E é que a
delegación galega organizada polo
BNG que se dirixiu a Europa a reunirse
con representantes comunitarios
chegou  alí o pasado 3 de Decembro
oito horas despois do agardado, tras
os problemas técnicos do avión de
Iberia; que se acumularon co atraso
habitual na famosa T4 do aeroporto
de Barajas.
Isto provocou a suspensión dalgún
dos actos previstos e o reacomodo do
resto na apretadísima axenda da viaxe
dos galegos. Porén, mantivéronse
todas as reunións entre  os
representantes de determinados
sectores produtivos da nosa economía
(mar, agro, naval)  e os membros da

O BNG defende en Bruxelas os sectores produtivos
Comisión Europea. Así, a xeira do
xoves 4 comezou cunha visita ás
instalacións da Eurocámara (non sen
certos problemas coa burocracia
comunitaria no control), onde foron
recibidos polo eurodeputado de CiU
Ignasi Guardans, elexido nas listas de
Galeuscat. Despois, en distintos puntos
das instalacións comunitarias, as
delegacións sectoriais mantiveron as
reunións previstas. Ás 19.15, saía de
novo o avión cara a Santiago, con
escala en Madrid.

Negociando sobre o veto de Astano

Houbo resultados positivos no
encontro mantido con Mehdi Hocine,
alto cargo da Dirección Xeral de
Competencia, quen anunciou que se
o Estado español o solicita se podería
reabrir o expediente comunitario que
veta a construción naval civil en Astano
debido ás axudas recibidas polos
esta le i ros  públ icos  es ta ta is .
Participaron no encontro Jesús Estaban
Varela Rivas e Manuel Polo da iniciativa
lexislativa popular de Fene para
recuperar o estaleiro, e Miguel Malvido,
secretario xeral da Federación do Metal
da CIG, así como o deputado Fernando

Unha delegación galega con representantes do agro, pesca, naval e novas tecnoloxías fixo presión en favor dos intereses do país

Blanco Parga. Así mesmo, a Comisión
Europea tamén abriu a vía á xestión
galega do espectro radioeléctrico; que
pasaría pola descentralización destas
competencias desde os Estados ás
comunidades autónomas, länder ou
equivalentes administrativos. De
momento, o principal obstáculo é a
oposición dos estados español e
alemán.

Conversas
con Joe Borg

A delegación galega entrevistouse co máximo
responsábel comunitario, o comisario maltés Joe Borg,
así como con Ernesto Penas, funcionario . Participaron
Xavier Aboi (CIG-Mar); Joaquín Gómez Blanco, patrón
da flota conxeladora en NAFO; Xosé Ríos, do consello
regulador Mexillón de Galiza; Torcuato Teixeira, secretario
xeral da organización de armadores PESGALICIA, e
Miguel Anxo Pazos Barros, mariscador e patrón maior
da confraría de Pontevedra. Por parte do BNG asistiron
Olaia Fernández Davila e Ana Miranda. En xeral, a
impresión foi boa; ante a receptividade de Borg aos
problemas concretos do sector en Galiza: seguranza e
condicións laborais dos traballadores e traballadoras
do mar; control das importacións de terceiros países e
investimentos na calidade das augas

Compensación
aos gandeiros
Após a reunión con Loretta Dormal-Marino, directora xeral
adxunta da Dirección Xeral de Agricultura e
Desenvolvemento Rural, Tereixa Paz destacou que os
responsábeis comunitarios consideraron factíbel aplicar
dúas demandas concretas da delegación galega; en
concreto,a posibilidade de compensar os gandeiros galegos
polo esforzo financeiro que tiveron que realizar para adquirir
cota e revisar o incremento lineal do 1 por cento de cota
por Estado. Participaron nesta delegación Xosé Manuel
Tellado, de AFRICOR LUGO; Rafael Méndez Guerra, de
AFRICOR PONTEVEDRA; José Luís Antuña, de Feiraco;
Francisco Seoane, da Cooperativa Central de Frades; Benigno
Pereira, propietario de Queixos Bama; Eva María Rodríguez,
da cooperativa CURSOVIME e Xosé Manuel Rodríguez, do
Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira
Sacra.

Davila, Ana Miranda, Joe Borg e Miguel Anxo Pazos
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A Contracapa

Aleixo Vilas pasa moito tempo no seu despacho no primeiro
andar da compostelá Avenida Rodríguez de Viguri 16. O
pasado 1 de decembro, o seu labor como responsábel do
gabinete de estudos económicos do BNG conduciuno á sala
circular do Auditorio de Galiza, onde se ocupou de coordenar
os aspectos técnicos da reunión dun grupo asesor de
economistas galegos coa Executiva Nacional do BNG para
analisar a situación e propoñer alternativas.

Os economistas non prediciron a dura crise que está a
comezar. Iso non os desacredita como científicos, por
así dicilo?
Poderiamos dicir que desacredita, en todo caso, o modelo
económico aplicado, é dicir, o neoliberalismo e os seus
fundamentos teóricos, o que se chama na xerga técnica
“modelo explicativo e preditivo”. Logo hai outras cuestións,
como que os académicos están moi especializados nun
eido concreto, mais falta unha comprensión estrutural dos
fenómenos; e tamén a influencia de factores moi diversos
nas crises económicas, entre eles os de tipo psicolóxico.
Ademais, hai que sinalar que economistas críticos como
os vencellados a ATTAC veñen alertando desde os 90 contra
os mecanismos perversos do sistema financieiro. En todo
caso, o capitalismo neoliberal xa demostrara a súa
incapacidade para repartir equitativamente a riqueza e
garantir un desenvolvemento respectuoso co ambiente.

Que balance fas da reunión deste grupo asesor coa
dirección do BNG?
Penso que foi un éxito. En primeiro lugar porque a gran
maioría dos convidados aceptaron colaborar; porque houbo
unha grande achega de ideas e por último porque se lle vai
dar continuidade ao traballo.

Sinceramente, unha reunión como esa non pode
converterse nunha feira?
Loxicamente, hai enfoques diferentes na ciencia económica
e neste grupo tampouco había unha posición homoxénea.
Si houbo puntos nos que se coincidiu de xeito unánime,
como a necesidade de aumentar o autogoberno para
estabelecer políticas propias e a de vincular as medidas que
se vaian tomar coa análise que se realice. Tamén houbo un
consenso maioritario en torno a incrementar o gasto social
con carácter anticíclico; sobre a necesidade de regular os
mercados financieiros e para aumentar a participación
pública na economía. Logo, se queremos entrar en

anécdotas, podiamos dicir que as  gañas de participar e achegar
ideas de algún dos convidados fixo que se alongase a reunión
máis do previsto.

A quen escollerías como asesor de cabeceira: Milton Friedman,
Lord John Maynard Keynes ou Karl Marx?
A Xavier Vence, por iso de apostar polo produto autóctono.

“A crise desacredita o modelo neoliberal”
Aleixo Vilas Castro, economista
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Cabodano de Castelao
O 7 de Xaneiro terá lugar en Rianxo a homenaxe do
BNG ao político nacionalista. Haberá un acto político
na Casa da Cultura, coa intervención de Anxo Quintana
e Adelina Ces e unha oferenda floral no monumento.

Convención Electoral Nacional
Será o 17 de Xaneiro en Santiago de Compostela

Aleixo Vilas, responsábel do gabinete de estudos económicos do BNG


