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A campaña está a ser protagonizada
polas propostas do BNG. As forzas
políticas estatais demostran, mais
unha vez, que carecen de propostas
para a nosa nación. A súa depen-
dencia de Madrid fainas ser simples
eco da axenda política da capital do
Estado. Carecen de iniciativas pen-
sadas por e para Galiza. E para eles
a campaña galega é só un episodio
máis do seu confronto estatal.
En troca, Galiza é a única razón de
ser do BNG. Unha Lei de Caixa de
Aforros, a criación dun Instituto
Galego de Crédito, a intervención
pública na AP-9, o complemento
autonómico para os desempregados,
a criación de postos de traballo nos

O 1 de Marzo, Galiza xógase moito.
Non é unha data para tomala á lixeira.
É unha data para a participación
masiva de todos os que aspiramos a
que a sociedade galega sexa unha
sociedade máis xusta e máis respec-
tada no conxunto do Estado. O 1 de
Marzo os galegos e as galegas teñen
perante si a hipótese de converter en
irreversíbeis os avanzos que se foron
producindo no País grazas á presenza
do BNG no Goberno. O 1 de Marzo,
a sociedade galega debe apostar a
favor do futuro e en contra do pasado,
en contra dun PP cada día máis entre-
gado ao sector máis reaccionario e
españolista da Dereita madrileña.
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Queremos máis Autogoberno e Benestar
As propostas do BNG protagonizan a axenda da campaña

servizos de benestar especialmente
dirixidos ás mulleres, son algunhas
das propostas que o nacionalismo
ten plantexado en campaña. Enfrente,
o a nada ou a pura descualificación.

O BNG encamíñase cara a un grande
resultado eleitoral porque a sociedade
galega ten percibido nos últimos anos
que existe un claro vencello entre o
autogoberno e o benestar. E non é
posíbel un autogoberno real se non
se exerce desde unha forza política
propia do País. Unha forza política
que non recibe ordes de Madrid e
que só serve a un soberano, o pobo
galego.
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“As franquicias de Madrid non poden decidir por nós”
para estruturar as súas comunicacións.
Temos que decidir desde o noso país
que infraestruturas portuarias, ferro-
viarias e de estradas necesitamos e
como as coordenamos. Non podemos
permitir que volvan suceder cousas
como que desde Madrid se privatice a
AP-9, o noso eixo de comunicación
máis importante”.
Vivenda e urbanismo

“Non podemos permitir que dúas forzas
políticas que son franquicias de Madrid
decidan por nós. Non somos periferia
de nada, somos o centro do noso
propio mundo. Nós fomos as mans de
América e de Europa e podemos
conseguir o que nos propoñamos,
tamén aquí.”
Infraestruturas
“Galiza ten que autogobernarse, tamén

Teresa Táboas, número un por Pontevedra

“A primeira Lei de Vivenda foi feita polos
nacionalistas no goberno e desde o
coñecemento do noso. Esta lei por pri-
meira vez presta atención á rehabilitación,
porque apostamos por coidar e recuperar
o patrimonio construído para evitar a
presión excesiva sobre o territorio. Unha
nación susténtase tamén sobre un
territorio e este é finito. Co BNG, rematou
o urbanismo de variña máxica que fai
ricos a catro”.
Voto exterior
“Como filla de emigrantes que son, podo
asegurarvos que o que nunca faremos
os nacionalistas, por respecto aos
emigrados, é coller as carabelas para ir
polos votos a América. O que queremos
é facer políticas para que ninguén se vexa
forzado a marchar do país”.
Agradecemento á militancia
“Quero agradecer aos compañeiros e
compañeiras das comarcas de Ponte-
vedra a inmensa honra de escollerme
como cabeza de lista. Vou traballar para
obter os mellores resultados.”

“O do concurso eólico é un modelo de
concurso público, transparente, no que
se analisan todas as propostas e
aquelas que resultan nun maior bene-
ficio público. Agora un 14,28% dos
muíños perténcenlles aos galegos e
galegas, mentres que dos anteriores
gobernos do PP cero”.
"En absoluto renunciamos ao traslado
de ENCE. A celulosa ten a limitación
de 2018 e polo tanto tense que marchar
dalí e penso que o razoábel é buscar
unha alternativa que permita facelo
canto antes".

Crise económica
“O Estado ten que garantir que o
investimento no sector financeiro che-
gue a quen o necesita: os cidadáns e
as empresas. A actual crise demostra
que hai que cambiar o modelo: as
economías especulativas foron un timo
a grande escala. Temos que volver á

“Temos que volver á economía produtiva”

Teresa Táboas sorrí desde a tribuna de oradores e oradoras

Fernando Blanco, número un por Lugo

economía produtiva”.
“A ausencia dun Instituto de Crédito
Oficial galego ou dunha banca pública
condiciona claramente a nosa
capacidade de reacción. É, polo tanto,
imprescindíbel a creación dun instituto
galego de crédito oficial para
garantirlles crédito ás empresas e ás
familias".

Sector do automóbil
"A solución pasa por un novo Plan
Renove onde haxa unha parte de
subvención directa e garantirlle o
financiamento aos consumidores. O
actual Plan Vive do Goberno é clara-
mente insuficiente"

Astano
“O BNG é a forza política que se ten
caracterizado estes anos por defender
o retorno de Astano á construción civil
e por defender a viabilidade do sector

naval. Outros ollaron para outro lado ou
non fixeron absolutamente nada a prol
dun sector estratéxico da nosa economía
nacional”.

Fernando Blanco, durante a súa intervención na Convención
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“Nestas eleccións imos a por todas”
“O sentir na rúa é que o BNG vai
ascender nestas eleccións. O que queda
por ver é canto e agora queda o traballo
para que esta ascensión sexa o meiran-
de posíbel. Esta é a única incógnita
que hai que despexar nestas eleccións
porque é evidente que o PP non vai
gobernar e todos lle outorgan ao PSOE
unha representación parecida á que xa
ten. O nacionalismo está no mellor
momento político da súa historia. Agora
o que convén é mobilizar todos os
esforzos para aproveitar esta grandísi-
ma oportunidade histórica e o BNG,
ante unhas expectativas así, non se
pon límites no seu ascenso nin nas
súas pretensións”.
Balanzo de Goberno
“Fago un balanzo moi positivo do labor
do BNG na Xunta.  Quedan moitas máis
cousas por facer que as que xa se fixe-
ron e convén que nos esixamos a nós
mesmos máis. Por iso queremos máis
avances, máis futuro.
Pero, para podermos conquistar novas
metas, debemos facelo sobre bases
sólidas que consisten en valorar acaida-
mente os logros conquistados. Temos
feito avances e transformacións estru-
turais moi importantes que agora hai
que consolidar”.
Proxecto para o próximo mandato
“Hai tres ámbitos nos que o noso pro-
xecto para a próxima lexislatura se
desenvolve. O primeiro é facer política
para a xente.
Fálase demasiado dos bancos, da bolsa
e das grandes operacións financeiras

Anxo Quintana, candidato do BNG á presidencia do Goberno

e pouco da xente que está no paro, a
que non durme pensando en como
pagar a súa hipoteca a final de mes.
Ésa é a xente que ao BNG lle interesa,
para a que queremos facer política e

por iso temos que consolidar o
Sistema Galego de Benestar e o Plan
Sectorial de Vivenda protexida, por iso
é importante seguir xerando em-prego
e fortalecer os sectores estraté-xicos
como o naval, pondo en marcha o
estaleiro de Astano en Fene; por iso é
tan importante conseguirmos na próxima
lexislatura ter un grupo lácteo.”
Políticas transformadoras e de País
“En segundo lugar, o BNG é un
proxecto transformador. Non nos
conformamos con xestionar o
presente. Queremos transformar a
realidade a favor das maiorías sociais.

Por iso queremos pór en marcha un
modelo económico diferente ao do PP.
Moitas empresas e familias atópanse
con problemas para conseguir crédito e
por iso é tan importante pór en marcha

      O BNG levará
no seu programa
o rescate público
da AP-9

Un exultante Quin saúda aos miles de asistentes á Convención Nacional

Un exultante Quin saúda aos miles de asistentes á Convención Nacional

un Instituto de Crédito Oficial de Galiza.”
“O terceiro aspecto é a defensa dos
intereses de País. Temos que conseguir
nos vindeiros catro anos que Galiza
ocupe o lugar institucional que lle
corresponde no Estado. Para iso é
necesario un Novo Estatuto que recoñeza
o noso carácter nacional, cun ámbito
competencial ambicioso, un modelo de
financiamento que permita executalo con
garantías e que lle dea ao galego o
mesmo estatus xurídico-político que o
castelán. O noso compromiso é que na
próxima lexislatura Galiza teña ese
Estatuto de Nación que precisa”.

“É importante para o futuro do país
que o nacionalismo teña máis peso e,
polo tanto, que poda desenvolver as
políticas de cambio transformador que
levamos no programa. Debemos ter
maior poder político, máis capacidade
de responsabilizarnos do noso futuro.
Estamos a ver como en moitos ámbitos
nos que o Estado ou a UE manteñen
as competencias, Galiza non consegue
pór en valor todo o seu potencial Para
sairmos desta situación de crise
precisamos máis capacidade de
responsabilizarnos do noso futuro”.

Fronte á crise
“Para facerlle frente ás consecuencias

Ana Pontón, número dous por A Coruña

“Galiza necesita máis poder político”
da crise é necesario poñer o acento
en aquelas políticas que teñen a ver
coa protección social.

Propostas para a mocidade
“Noutro dos ámbitos nos que traballei,
o da mocidade, esta lexislatura
demostrou que as políticas de
xuventude son algo máis que políticas
de tempo libre e de ocio e que, pola
contra, pódese aplicar un enfoque
transversal.  Algunhas das propostas
máis importantes teñen a ver coa
consolidación de proxectos postos en
marcha nesta lexislatura como a rede
de centros Quérote, ou a de locais de
Ensaio, medidas pioneiras na UE”.

Ana Pontón diríxese ao
atril para pronunciar o seu discurso
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“Galiza xógase moito neste proceso
electoral porque dar un salto cualitativo
e cuantitativo na determinación do
nacionalismo á hora de configurar as
políticas de goberno vai facer que moi-
tas se convertan en irreversíbeis e
outras redupliquen a súa intensidade
e a súa velocidade á hora de producir
transformación na sociedade” .

Galiza, proxecto con futuro
“Creo que vai ser unha das lexislaturas
máis relevantes probabelmente da
historia; por iso os nacionalistas temos
que estar ben pertrechados, ten que
ser a lexislatura do novo Estatuto de
Nación, vai ser a lexislatura do novo
modelo de financiamento,  na que po-
damos dunha vez por todas evidenciar
que Galiza é un proxecto con futuro,
aproveitando os seus sectores pro-
dutivos básicos, e polo tanto merece
a pena empeñar todo o esforzo persoal
nese labor e por suposto o colectivo
do Bloque”.

Medio Rural, elemento estratéxico
“Afrontamos con ilusión a campaña
electoral e con interese porque cremos
que esta vai ser a lexislatura da conso-
lidación do medio rural galego como
elemento estratéxico. Para os que sem-
pre pensamos e concebimos o medio
rural como un elemento fundamental

“Daremos un salto cualitativo o 1 de Marzo”
Alfredo Suárez Canal, número un por Ourense

iso sempre é unha tarefa ilusionante,
daí que mereza a pena traballar a tope”

Cambio de tendencia en Ourense
“Para unha provincia como Ourense
é fundamental que realmente se aposte
de forma decidida por unha forza
política que cando chegou ao goberno
demostrou capacidade de xestión, de
transformación e de compromiso coa
realidade social e coa situación dos
máis necesitados e nese sentido
cremos que a aposta debe ser redobrar

a representación do nacionalismo na
provincia, fortalecela para que poidamos
intensificar a velocidade do cambio”.

“Esta ten que ser a lexislatura do cambio
significativo de tendencia en Ourense.
Por moito que o PP se empeñe en dicir
que non, a perda das elecións do 1 de
Marzo significará sen ningún xénero de
dúbidas a apertura dun novo escenario
e dun novo debate, tamén na provincia
de Ourense”.

O Consello aproba as candidaturas co máis do 84 por cento dos votos
Na súa reunión plenaria do 10 de Xaneiro, o Consello Nacional do BNG aprobou as listas e o programa para as vindeiras
eleccións autonómicas. As candidaturas nacionalistas irán encabezadas por Anxo Quintana (A Coruña), Teresa Táboas
(Pontevedra), Fernando Blanco (Lugo) e Alfredo Suárez Canal (Ourense). Ana Pontón será a número dous pola Coruña. A
proposta definitiva da Executiva recibiu o 84,5 % de votos afirmativos, un 13% de votos contrarios e un 2,5 % de abstencións.
Así mesmo, o programa foi aprobado co 82% a favor, o 14% en contra e un 3% de abstencións.

O portavoz nacional e candidato á presidencia, Anxo Quintana, asegurou na rolda de prensa tras o Consello Nacional que o
BNG encara as vindeiras eleccións “dirixíndose a todos os cidadáns galegos, aos que son nacionalistas e aos que non o son;
aos que falan galego e aos que falan castelán”. “Contamos con todos para pedirlles o seu apoio a unha alternativa nacional,
de progreso, de benestar e orgullosa do noso idioma”, asegurou. Para o candidato, os nacionalistas son “unha forza política
en ascenso”. “Estamos en condicións de obter un resultado histórico e imos ser a forza política que marque a diferenza nesta
campaña electoral”, asegurou.

Alternativa transformadora
Segundo Quintana, o BNG vai presentar unha alternativa transformadora, próxima á xente e comprometida co país. “A nosa
misión non é xestionar o modelo que nos deixou o PP, senón cambialo. Xa o fixemos durante 3 anos e medio de lexislatura
e o que pretendemos é profundar no cambio”, asegurou.

Alfredo Suárez Canal, no uso da palabra, durante a convención electoral
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Número un por Lugo na cita eleitoral
do 1 de Marzo e conselleiro de Inno-
vación e Industria durante a primeira
lexislatura de presenza do nacionalismo
no Goberno galego, Fernando Blanco
amósase convencido de que o pobo
galego vai refrendar nas urnas a aposta
do BNG polas mudanzas estruturais.
Nesta entrevista co Benegá ao Día
repasa algunha das cuestións de
actualidade.

Unha pregunta obrigada é sobre a
resolución do concurso eólico. Agar-
daba tanta polémica e controversia
arredor desta resolución?
Facer as cousas con cambios de fondo
sempre suscita controversias. O máis
fácil é deixarse levar pola inercia e repetir
modelos pasados. Por iso cando nós,
en comparación co anterior sistema do
PP, puxemos en marcha un concurso
público o que aconteceu é que se
desatou a controversia porque esta-
bamos a introducir cambios evidentes.
Esiximos uns baremos obxectivos como
a participación pública, o desenvol-
vemento de proxectos industriais e
medioambientais, ou mesmo a canali-
zación do aforro, que figuraban como
punto de valoración.
Xa coñecemos o modelo do PP: un
modelo ocultista, onde concedía o
conselleiro sen saber que criterios se
avaliaban. Pola contra, o noso é un
concurso público e transparente, analí-
zanse todas as propostas e aquelas que
resultan nun maior beneficio para os
galegos e galegas son as adxudicatarias.
Os galegos e galegas teñen de saber
que agora un 14,28% dos muíños que
se van poñer perténcelles, e dos ante-
riores cero.

Pode haber algúns cambios na reso-
lución?
A resolución é definitiva. A resolución

“Os cambios provocan resistencias”

A marxe de manobra é moi limitada. A
ausencia dun Instituto de Crédito Oficial
galego ou dunha banca pública condi-
ciona claramente a capacidade de reacci-
ón dunha administración como a galega.

é firme. É unha admisión a trámite, pero
a resolución é firme.

Esperaba que a crise económica fose
ser tan dura?
É unha crise moi importante que está a
afectar a todo, de maneira global. Nós
como Administración o que temos de
facer é apoiar as empresas, darlles for-
zas para aguantar este temporal e para
saíren desta crise reforzadas.  Mais hai
algo que todos os empresarios me repi-
ten: necesitan financiamento. E o siste-
ma financeiro non está prestando axuda
que tanto as empresas como as familias
precisan. E isto non é tolerábel. Polo
tanto, o Estado debe garantir que o
investimento público chegue a quen o
necesita.

Que marxe de actuación ten a Xunta
de Galiza neste momento para resolver
ese problema?

Sería por tanto imprescindíbel a creación
dun instituto galego de crédito oficial.
Un sector que pasa por un momento
difícil é o da automoción. Por onde de-
berían pasar as medidas para buscar
unha saída á crise deste sector?
A solución vén tamén de incentivar e
garantir o financiamento  para os consu-
midores. Hai que presentar un novo Plan
RENOVE, con subvención directa e con
articulación de medidas de financiamento
que garantan iso. Ese é o problema. A
solución agora é que se compren coches.
Nesta crise viuse que era necesario un
cambio no modelo de crecemento?
Está claro que dalgunha maneira nos
puxo na realidade. Estas economías espe-
culativas, onde a espiral da inflación ali-
méntase e impúlsase a si mesma, rom-
pen e descubrimos a verdade. Creo que
isto foi un calote da estampita a gran
escala.
Cales son as súas expectativas para os

comicios do 1 de marzo?
Acredito en que se vai dar un medre
importante do BNG, iso é o que xa
anticipan as enquisas. Ese é o meu
desexo e polo que vou traballar.

Fernando Blanco, número un por Lugo e conselleiro de Innovación e Industria

Fernando Blanco encabeza a candidatura nacionalista por Lugo

      Sería impres-
cindíbel a criación
dun Instituto Galego
de Crédito
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O BNG impulsou dende o Goberno
galego unha nova política industrial
baseada na innovación e na incremento
do valor engadido dos noso produtos.
Un dos piares desta nova política foi a

A invovación, clave da política industrial

posta en marcha por parte da Conse-
llaría de Innovación e Industria do Plan
Galego de I+D+i 2006-2010, INCITE,
por primeira vez aprobado tamén no
Parlamento, e dotado cun orzamento
de 800 millóns de euros. Os recursos
que se levan destinados á I+D+i xa
superan as estimacións iniciais do Plan,
co 80% do investimento executado.
O forte investimento en innovación en
Galiza referéndano os últimos datos do
INE, que indican que en 2007 o gasto

total en I+D no noso país ascendeu a
555,6 millóns de euros, o 23,6% máis
que o ano anterior e acadando unha
participación sobre o PIB do 1,03% (en
2006 estaba no 0,9%). Por sectores, as

empresas achegaron xa o 55,3% do
gasto total (44,1% o ano anterior), o
que supera xa o obxectivo inicial do
INCITE de conseguir ao remate do
período de vixencia do Plan que a
metade do investimento o executaran
as empresas.

Considerado como prioritario, o pro-
grama de recursos humanos logrou
crear 1.343 contratos directos para
investigadores e tecnólogos/as tanto no

sector público coma no privado. Os 7
programas existentes establecen toda a
carreira científica nas súas fases de
formación, incorporación e consolidación
no sistema galego de I+d+i, cunhas

condicións dignas e estábeis. O volume
de investimento en axudas a recursos
humanos do Plan IN.CI.TE. incremen-
touse un 768% e o número de contratos
apoiados é hoxe 5 veces maior ca en
2005. En xeral, a actual política de fo-
mento do coñecemento e priorización
dos recursos humanos está a permitir
que dispoñamos de máis de 8.000
persoas implicadas na realización
de proxectos de I+D+I en Galiza.

Apoio aos sectores produtivos estratéxicos
O BNG considera moi importante a cooperación Goberno-empresariado galego para garantir a competitividade dos sectores
industriais estratéxicos do noso país. Neste sentido, puxéronse en marcha diversas iniciativas de apoio dos clusters xa existentes
e de creación de novos naqueles sectores nos que se daban as condicións para face-lo (posta en marcha do Cluster TIC).
Igualmente trasladouse este modelo de cooperación á I+D+i, coa creación de 14 plataformas tecnolóxicas sectoriais.

Foi especialmente salientábel nesta lexislatura o labor de apoio ao sector naval galego, en concreto á posta en servizo dos
activos infrautilizados do estaleiro de Navantia-Fene. A Consellaría de Innovación e Industria promove un proxecto de recuperación
do estaleiro para a construción naval civil, que topou no seu momento coa negativa de colaboración por parte do Estado e
que no día de hoxe se volve a demandar dado o actual contexto de dificultades económicas. As xestións da Consellaría
demostraron que non existía ningunha limitación legal para que Fene retornara á construción naval civil.

Fernando Blanco e Salustiano Mato, director xeral de Investigación, Desenvolvimento e Innovación, nun acto público
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O Plano Estratéxico Galego da Socie-
dade da Información (Pegsi 2007-
2010), o primeiro co que conta o noso
país, conta cun orzamento total de 810
millóns de euros, que serve para fo-
mentar o uso das Tecnoloxías da
Información e da Comunicación (TIC)
por parte da sociedade, da Adminis-
tración e das empresas, pero tamén é
útil para promover un sector das TIC
galego, que desenvolva contidos, ser-
vizos e bens de equipo e que permita
xerar emprego de calidade e valor
engadido no país.

No eido da infraestrutura de banda larga,
a Consellaría actuou para completar a
cobertura en todo o país, co obxectivo
de que a totalidade da poboación teña
acceso a este servizo no horizonte de
2010.

O Pegsi conta con oito estratexias ope-
rativas que cobren todos os campos de
actuación, dende as infraestruturas até
a xeración de contidos. Actuacións
puntuais salientábeis son a creación da
Rede de Dinamización da Sociedade da
Información, a elaboración do Mapa de
Infraestruturas de Telecomunicación,
a implantación en 14 concellos rurais
de redes sen fíos para a extensión da
banda larga e en 32 polígonos industrias

do país para completar a cobertura na
totalidade do solo industrial galego.

Impulso do software libre en galego
Deuse un impulso moi importante á
implantación do software libre en todos
os ámbitos, o que permitiu pasar en tan
só 2 anos dun 20 a un 65% nos centros
educativos que utilizan este tipo de
software, e dun 10 a un 23% nas empre-
sas de máis de 10 empregados. Neste
sentido tamén destaca a consolidación
de Mancomun.org como o Centro de
Referencia e Servizos de Software Libre

e os avances acadados na implantación
da administración electrónica.
A conexión a Internet está presente no
39,7% dos fogares galegos, cunha taxa
de crecemento do 22,9% a respecto de
2007, por riba da media estatal que foi
dun 14,3%. Resulta moi significativa a
evolución experimentada pola tecnoloxía
de banda larga nos fogares galegos: un
31% do conxunto da poboación conéc-
tase á Internet mediante banda larga, un
20,6% máis que no ano 2007. Mentres,
o ritmo de crecemento estatal foi apenas
dun 10%.

O Plano Galego da Sociedade da información ten un orzamento de 810 millóns de euros

Novas tecnoloxías para a Galiza do século XXI

Un turismo de calidade que promove o noso patrimonio
A nova Lei de Turismo propicia un entorno competitivo e favorece a actividade empresarial e a creación de emprego. Ademais,
afonda nun desenvolvemento turístico sustentábel e que garante o emprego.
No eido da promoción e co obxectivo de reequilibrio territorial do país, estanse a promocionar a Ribeira Sacra, a Costa da
Morte ou a Mariña lucense, e estanse a potenciar tamén produtos concretos e novos como o Camiño de Inverno ou o turismo
de saúde e termal.

GZ, pioneira en ordenar o sector mineiro
Galiza foi pioneira no Estado en regular o sector mineiro do país, coa aprobación dunha nova lei promovida pola Consellaría
de Innovación e Industria (a Lei vixente até entón era a lei estatal de Minas de 1973).
A Lei crea o Rexistro mineiro de Galiza, que será público e no que se inscribirán todos os dereitos mineiros autorizados ou
concedidos no territorio galego, así como o Consello Galego da Minaría. Asemade, establece un procedemento integral para
a autorización ou concesión dos dereitos mineiros e un réxime sancionador e de inspeccións, inexistente até o de agora.

A taxa de crecemento da conexión a internet dos fogares galegos foi do 22,9 % respecto do 2007
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Desenvolvéronse varias actuacións que
atenderon as necesidades do pequeno

O comercio galego atopou un aliado no BNG
comercio. A nova Lei de Horarios
Comerciais establece un novo réxime

A nova lexislación atendeu os intereses do pequeno comercio autóctono

de horarios comerciais e de aperturas
en domingos e festivos, atende de ma-
neira adecuada as peculiaridades do
sector en Galiza e garante tamén o nivel
necesario de oferta aos consumidores.
Púxose en marcha un selo de calidade
para o comercio galego, co que xa contan
preto de 1.000 establecementos comer-
ciais do país para mellorar a súa imaxe
e a súa competitividade.

Botou a andar tamén a Rede de Comercio
Rural Galego, coa que se está a apostar
pola calidade de vida e a dotación de
servizos no noso rural. A rede intégrana
xa 18 tendas repartidas por todo o país.
Por outra parte, desenvolveuse nestes
anos o Plano de Renovación e Mellora
do Comercio Galego, un paquete de
axudas que foi incrementándose anual-
mente e dirixido ao pequeno comercio,
especialmente enfocado á modernización
e reforma de establecementos e
vertebración comercial en vilas e cidades.

O novo modelo de aproveitamento da
enerxía eólica posto en marcha polo
BNG dende a Xunta de Galiza baséase
no retorno social a través da partici-
pación pública, na preservación

do medio natural, no uso da enerxía
como factor de dinamización econó-
mica, na transparencia e a non espe-
culación. Desta forma pretendese
aproveitar o potencial de produción
eólica (contemplase ter autorizados

Un novo modelo
enerxético con participación pública

6.500 MW no 2012) en beneficio do
conxunto do país.
O novo modelo asegura o retorno social
do incremento da potencia, isto é, con-
seguir que a sociedade galega non só
teña que sufrir os custos ambientais e
sociais das explotacións eólicas, senón
tamén aproveitarse dos beneficios de
forma colectiva. O modelo garante que
a propiedade das explotacións asuma
un compromiso estábel con Galiza, xa
que o núcleo accionarial dos proxectos
terá un carácter permanentemente
galego a través da participación pública,
que acada o 14,22% do capital social
dos novos parques admitidos a trámite
(2.290 megavatios). O modelo é tamén
sensíbel coa preservación do contorno
ambiental e co respecto ás zonas de

especial interese natural, onde non se
permite a instalación de parques, e utiliza
a enerxía como factor de dinamización
económica. O desenvolvemento ener-
xético vincúlase, desta maneira, ao de-
senvolvemento doutros proxectos em-
presariais. Estímase un investimento
asociado á última admisión a trámite de
potencia eólica de preto de 5.000 millóns
de euros e unha xeración de emprego
de 8.000 postos, sen incluír os empregos
xerados na construción e repotencia-
mento dos parques.

      A participación
pública acada o 14,22
dos parques eolicos
admitidos a tramite

      Estímase unha
xeración de emprego
de 8.000 postos de
traballo

: A promoción da calidade do pequeno comercio galego, clave nas novas políticas do Goberno
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Ánxela Bugallo concede esta entrevista
ao Benegá ao Día para facer balanzo do
seu labor como conselleira de Cultura
e Deportes. “Impulsamos a cultura
como sinal de identidade nacional e, ao
mesmo tempo, criamos riqueza”,
afirma.
Houbo un esforzo importante na
promoción exterior da cultura galega...
Temos unha cultura moi rica, moi vizosa
e cunha enorme potencialidade. Nese
sentido, ensinala ao mundo para dala
a coñecer é un dos obxectivos funda-
mentais e mesmo unha obriga. En
primeiro lugar, apostamos pola pre-
senza nas feiras internacionais (Womex,
Popkomm, Boloña, Brest) cun stand
propio, o que permitiu un achegamento
por parte do público e dos profesionais.
O noso labor nestas feiras foi moi
recoñecido. E para moitos foi unha sor-
presa porque descoñecían a calidade
do traballo cultural que se fai en Galiza.
En segundo lugar abrimos liñas de
axudas para que a xente da cultura
puidese saír ao exterior e por último, e
como paraugas de todo o anterior,
creamos unha marca propia, The Gali-
cian Way, para a nosa presenza in-
ternacional.
Fíxose unha aposta polo apoio dos
novos creadores, en detrimento do
folclorismo do anterior goberno?
Quixera matizar iso, porque nós sa-
bemos de onde vimos, quen somos e
a onde queremos ir. Unha das nosas
liñas de traballo foi o apoio á cultura
tradicional, como as bandas de música
ou as corais polifónicas, e a min per-
soalmente éncheme de orgullo ver toda
a xente nova que participa nestas
agrupacións. Pero si quixemos buscar
fórmulas para lanzar os novos talentos
e as novas expresións, que son os que
teñen máis dificultade para ser visíbeis,

mediante iniciativas como a Rede Galega
de Música ao Vivo ou o Centro de
Creación Dramática do CDG. Moitas
veces pretenden encasillar a cultura
galega como unha cultura só para o

pasado e nós pensamos que conse-
guimos romper esa visión.

Xestionar a herdanza do PP na Cidade
da Cultura non é unha tarefa sinxela...
Como sabemos, atopámonos cun
proxecto con catro edificios bastante
avanzados e con todos os contratos
asinados. O que decidimos foi converter
esa realidade nunha oportunidade para
cubrir as necesidades do País, e tivemos
o compromiso e a responsabilidade de
crear un novo proxecto cultural. Defini-
mos dous centros cabeceira como a
Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional,
institucións que posúe todo país con
cultura propia e que serán o núcleo
fundamental da nosa rede de patrimonio
bibliográfico e documental. A segunda
unidade contará cun Centro de Inves-

“Impulsamos a cultura e criamos riqueza”
Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura e Deportes

“Conseguimos transmitir valores”
De que realizacións estás máis orgullosa e cales non repetirías?
Fomos quen de implantar un novo modelo cultural que tiña como obxectivos claros fomentar e defender a nosa cultura e a
nosa identidade. O noso traballo fíxose coa participación dos sectores, buscando plans integrais e non actuacións puntuais:
é o caso do Plano de Fomento da Lectura ou do Plano Galego de Artes Escénicas. Canto aos posíbeis erros que cometeramos,
penso que esta aposta por proxectos de longo percorrido permite que as políticas se poidan modificar segundo as necesidades
de cada sector e de cada momento. No que non creo é no curtopracismo. Por outra parte, a cultura é unha forma de transmitir
valores, e nese sentido quixera destacar especialmente o traballo de recuperación da Memoria Histórica.

tigación en Patrimonio e co Museo de
Historia de Galiza. E a terceira unidade
dedicarase á exhibición de contidos,
através do Centro de Arte Internacional
e do Escenario Obradoiro, para o cal

Ánxela Bugallo, durante un acto con Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega

tivemos en conta a opinión da xente da
cultura artellando mecanismos de parti-
cipación. Logo hai centros que poden
parecer de menor entidade pero son
excepcionalmente importantes, como a
sede do IBBY, o organismo internacional
para a promoción da literatura infantil e
xuvenil.
Como funcionará o modelo de xestión?
É un modelo híbrido, co que se asegura
através dunha fundación pública a
titularidade do goberno galego de todos
os activos. E mediante unha fundación
privada, que se crea baixo criterios de
sostibilidade e implicación social das
empresas galegas, e evidentemente sen
ánimo de lucro, creamos unha fórmula
que permite a xestión e a viabilidade
económica do proxecto, como as que
existen en moitos países.
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Unha cultura para unha nación
Por vez primeira na historia, os criadores e as criadoras do País teñen un aliado no Goberno Galego

Plan Galego de Artes Escénicas e Lei do Libro
Ante a perda de visibilidade social e público do teatro e a danza de Galiza,
a consellaría apostou pola mudanza estrutural, con medidas como a creación
do Centro Coreográfico Galego, os cambios no Centro Dramático Galego e
a reforma de Rede de Teatros e Auditorios. As medidas completáronse coa
aprobación do Plano Galego de Artes Escénicas. Por outra parte, o sector
editorial galego entendeuse como estratéxico e prioritario, o que se plasmou
na aprobación da Lei do Libro e a Lectura, á que se asocia un Plan de fomento
que contou cun orzamento de 50 millóns de euros.

A política cultural do BNG tivo como
criterio fundamental, segundo os
responsábeis nacionalistas, a defensa
e promoción da nosa identidade. Apos-
touse sempre polo diálogo cooperativo
entre axentes e a vertebración dos
diferentes sectores. “Onde antes había

desatención, hoxe hai diálogo fluído e
continuo, onde había improvisación e
falta de proxectos, hai planificación e
políticas integrais”, aseguran desde a
Consellaría de Cultura.
Unha das liñas claves do equipo dirixido
por Ánxela Bugallo foi a presenza da

cultura galega en Feiras Internacionais
do libro: Barcelona, Guadalajara (Mé-
xico), Bos Aires ou Frankfurt e da músi-
ca: Popkomm, Midem ou Womex. Des-
taca tamén a presenza nos salóns inter-
nacionais da nosa banda deseñada con
stand propio, como ocorreu en An-
gouléme ou en Barcelona. Galiza foi por

primeira vez unha nación convidada
como tal na Feira do libro da Habana.
A colaboración con Euskadi e Catalunya
tamén entrou dentro das prioridades,
através da asinatura das declaracións
de Compostela, na que se anunciou un
marco de cooperación estábel en
materia de políticas culturais e de San

Mamés, na que se acordou potenciar a
participación das seleccións nacionais
dos tres países en competicións inter-
nacionais.
A Consellaría de Cultura pretendeu axudar
ao momento de esplendor creativo e de
fortalecemento da música galega. Así,
púxose en marcha a Rede Galega de
Música ao Vivo, aproveitando a infra-
estrutura xa existente en moitos locais
nos que hai actuacións en directo.
Editáronse tamén materiais promocionais
para seren repartidos no país e no exterior
(através da marca Galician Tunes)

A Cidade da Cultura, ao servizo do país

Tras redefinir os contidos deseñados
polo anterior goberno, os edificios do
Monte Gaiás de Santiago de Compostela
contarán coas seguintes institucións:
Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional,
Museo da Historia de Galiza, un centro
do IBBY (Organización Internacional da
Literatura infantil e xuvenil) dedicado á
diversidade cultural, Centro de Investi-
gación en Patrimonio, Museo dos Nenos
e Centro de Arte Internacional. Por último,
está o Escenario Obradoiro, edificio poli-
valente que contará cun auditorio e un
centro de recursos para a creación. Pre-
vese que os primeiros edificios abran
antes de final deste ano.

Cultura marítima

A Consellaría de Cultura foi responsábel
da reapertura e dos novos contidos do
Museo do Mar en Vigo, un centro chama-
do a ser referencia da vida cultural galega.
A próxima creación do Centro de Arque-
oloxía Subacuática reforzará o seu papel
como motor da investigación e a divul-
gación do patrimonio. Funciona en coor-
dinación co Musseo Massó de Bueu e a
Illa de San Simón. Ademais, Galiza puido
amosar o pasado verán todo a súa riqueza
patrimonial de embarcacións tradicionais
-dornas, gamelas, bucetas, galeóns,
botes, lanchas... na Festa Internacional
de Cultura Marítima en Brest, na Bretaña,
na cal que o noso país estivo convidado.

O fomento da leitura foi un dos elementos centrais da política cultural do nacionalismo galego desde o Goberno
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O patrimonio do País, salvagardado
Claro impulso ás políticas públicas de protección dos bens de interese cultural

Desde a Dirección Xeral de Patrimonio,
estes catro anos de goberno naciona-
lista serviron para levar adiante unha
política pensada no longo prazo e
visando sensibilizar á poboación contra
ás agresións aos nosos bens culturais.
Así, realizouse unha campaña de
concienciación co lema “Mira por el”
através dos medios de comunicación,
dos concellos e dos centros educativos.
Nun ano, aumentaron nun 140% as
denuncias por ataques ao patrimonio,
grazas a esta política de tolerancia cero.
Así mesmo, puxéronse en marcha
plans para a rehabilitación de mos-
teiros, pontes históricas, castros,
mámoas e fortalezas. Un dos instru-
mentos legais empregados para
aumentar a protección dos nosos bens

históricos foi a declaración como Ben
de Interese Cultural de numerosos
monumentos.

Rede Galega de Patrimonio Arqueo-
lóxico
Nesta liña, reservouse unha especial
atención á posta en valor dos xace-
mentos arqueolóxicos, coa posta en
marcha da Rede Galega de Patrimonio
Arqueolóxico. Un dos lugares estrela
será o centro de interpretación do
castro de San Cibrao de Las, entre os
concellos ourensáns de Punxín e San
Amaro, cuxa apertura está prevista en
decembro deste mesmo ano. Este é
o castro de maiores dimensións de
Galiza e un dos máis sobranceiros da
Idade de Ferro. O edificio fornecerá

O ano 2006, coincidindo co 70 ani-
versario do golpe fascista, foi decla-
rado Ano da Memoria. Sucedéronse
as homenaxes por todo o país ás
vítimas da represión franquista para
honrar a todos os homes e mulleres

aos visitantes as claves necesarias para
comprender o que representou e repre-
senta a cultura castrexa, ao tempo que
se amosan as características máis sali-
entábeis do xacemento de San Cibrao
de Las. O discurso expositivo estará
orientado ao público xeral, con atención
a diferentes niveis de idade e coñecemento.

Ademais de San Cibrao de Las, tamén a
finais deste ano está prevista a apertura
ao público do parque arquolóxico de
Campo Lameiro, dedicado á arte rupestre
(petroglifos). Tamén haberá un centro
sobre a romanización en Lugo; un
dedicado ao período megalítico na Costa
da Morte e por último, estará o centro
de arqueoloxía subacuática anexo ao
Museo do Mar.

A memoria histórica recuperada
que loitaron pola liberdade, a demo-
cracia e os dereitos de Galiza. Foi
especialmente significativa a que tivo
lugar na illa de San Simón, que foi
empregada como cárcere do fran-
quismo. Así mesmo, coa declaración

do Pazo de Meirás como Ben de Interese
Cultural conséguese a apertura ao público
deste inmóbel propiedade da familia
Franco.

En xullo do ano pasado, presentáronse
asemade os resultados da investigación
“As vítimas, os nomes, as voces, os luga-
res”, un proxecto co que se pretendeu
recuperar e recoñecer as voces dos
represaliados do réxime franquista, de
forma que o seu testemuño chegue ás
novas xeracións de galegos e galegas,
así como, loxicamente, rexistrar o núme-
ro e os nomes das vítimas da represión.

Ao mesmo tempo, no mes de novembro,
a Consellaría anunciou a súa total dis-
posición a tramitar e coordenar as
peticións para a apertura de foxas
comúns e a identificación de cadáveres,
amparándose na Lei de Memoria His-
tórica aprobada no Congreso co apoio
do BNG. Neste momento, no noso país
están localizadas 26 foxas, e prevese que
a primeira que se abra, co apoio do
goberno galego, sexa a localizada na
Volta dos Nove, en Baiona.

Un aspecto do Encontro Nacional da Memoria Histórica celebrado na Illa de San Simón
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A lexislatura 2005-2009 será recordada
polo deporte galego como a lexislatura
da mudanza para mellor. Nun momento
no que o deporte está a acadar unha
dimensión nova, integrándose no día
a día dos galegos e galegas, a política
deportiva de Galiza tomou un novo
rumo. Ficaron atrás as políticas desen-
volvidas polo Goberno do PP, a carencia
de obxectivos sociais, a falta de control
do diñeiro público e a existencia de
estruturas organizativas pouco diná-
micas.
A Dirección Xeral para o Deporte mar-
couse diferentes retos e liñas de traba-
llo: potenciar a mellora e a ampliación
do tecido deportivo galego; conseguir
a creación e consolidación das
diferentes seleccións  galegas; lograr
que toda Galiza teña acceso á organi-
zación de eventos deportivos. O depar-
tamento dirixido por Marta Souto apos-
tou por facilitar a incorporación da
muller e dos colectivos con capacidades
especiais; por axudar aos clubs de base
a dar o primeiro paso para rexistrarse
como entidade deportiva e apoialos
logo na súa traxectoria. Tampouco se
descoidou o apoio aos deportistas e
clubs galegos de elite para que levar o
nome do noso país polo mundo sexa,
tamén en deporte, un motivo de orgullo.
Asumiuse a responsabilidade de
deseñar un novo referente deportivo
galego, en función das características
socioeconómicas, culturais e demo-
gráficas propias do noso país. Baixo o
slogan Crecendo dende a Base, a
Consellaría de Cultura e Deporte mar-
couse como unha prioridade reforzar
o deporte escolar, quer na dimensión
da competición do deporte en idade
escolar quer na de educación polide-
portiva e non competitiva.
Deporte e Igualdade
O avance realizado no tocante ao de-
porte feminino foi exemplar, tanto polo
variado e intensivo das actuacións co-
mo polos manifestos resultados obti-
dos, se ben aínda fica moito camiño
por percorrer. Dende o primeiro mo-
mento abordouse o traballo de estudo
e sensibilización social, conxuntamente
coa Secretaría Xeral de Igualdade, ob-
tendo un importante eco social e

reflectíndose nun crecente tratamento
nos medios de comunicación. Apli-
cáronse recursos específicos nas
axudas públicas e promoveuse a
competición das seleccións absolutas
femininas, así como a creación da
Copa Galicia en diversas modalidades.
Deporte Tradicional
O labor de estruturación e dinami-
zación dos deportes tradicionais
(chave, bolos celtas, loita celta, bi-
llarda...) xunto coa dotación de infraes-
truturas para a súa práctica foi unha
das prioridades desenvolvidas pola
Dirección Xeral. A través dun Plano
Estratéxico específico, prestouse apoio
á posta en marcha das ligas nacionais
de billarda e bolos celtas, entre outras

O deporte galego mudou de vez
A chegada ao goberno do BNG significou a posta en marcha das seleccións nacionais

actuacións.
No eido da vela tradicional, dentro
dunha actuación conxunta da Conse-
llería de Cultura e Deporte, púxose en
marcha outro Plano para o sector, que
se plasmou no Proxecto Nabeira 08,
nos Encontros de Embarcacións tra-
dicionais de Ferrol en xullo de 2007 e
na presenza na Festa Marítima Inter-
nacional de Brest.
En decembro do 2005 o soño de moi-
tas e moitos galegos fíxose realidade.

A selección galega de fútbol volvía
competir nun encontro contra Uruguai
que se saldou cun 3-2 a favor da que
algúns chamaron “A equipa irmandiña”.
Foi o momento de romper coa negación
dun dereito ao País: competir a nivel
internacional. Dende ese momento, e en
colaboración coas federacións depor-
tivas, tiveron lugar encontros das selecci-
óns galegas de baloncesto, balonmán,
fútbol sala, rugbi e tenis de mesa. Esta
liña de traballo foi complementada coa
potenciación das seleccións de categorías
inferiores.
Xacobeo Galicia
Outro dos proxectos máis demandados
pola sociedade galega era a creación do
equipo ciclista profesional galego, co

obxecto de darlle unha oportunidade á
importante canteira de que Galiza dispón
e que até agora necesariamente tiña de
emigrar para competir na elite inter-
nacional. Os éxitos deportivos do Xaco-
beo Galicia e a axuda que supuxo á
estruturación do noso ciclismo -cunha
importante suba no número de licenzas-
 avalan a decisión de completar o
itinerario dunha modalidade deportiva
na que Galiza ten unha longa tradición.

As xogadoras da selección nacional de baloncesto, no vestiario
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“Impulsamos leis transformadoras”
Carlos Aymerich fai balanzo do labor
do grupo parlamentar que liderou ao
longo da VII lexislatura nesta entrevista
co Benegá ao Día. Aínda que se resiste
a pórlle unha nota ao traballo dos
deputados e deputadas nacionalistas
nestes catro anos, o portavoz na Cáma-
ra considera que, cando menos, mere-
cen un notábel alto.

Como avalía o labor do Parlamento
Galego nesta lexislatura?
Sen maiorías absolutas, a Cámara
Galega cobra vida e convértese nun
lugar privilexiado de diálogo e confor-
mación de maiorías. Nesta lexislatura
houbo que traballar no Parlamento,
sobre todo o BNG, para lograr estes
apoios e aproximar posicións en temas
nos que tiñamos pontos de vista moi
diferentes.

Penso tamén que no Parlamento houbo
carencias, a comezar pola propia
personalidade da presidenta. Non
contribuíu para un traballo parlamentar
máis áxil e frutífero. Ten moito a ver
con isto que non fósemos quen de
modificar o regulamento da Cámara,
malia o impulso do BNG.

Houbo un labor lexislativo intenso,
con máis de 50 leis aprobadas?
Resaltaría neste sentido leis impulsadas
polas áreas nacionalistas do goberno
porque, obxectivamente, pode afirmarse
que son leis de fondo, que normativizan
unha vontade política transformadora.
E frente a isto un afán ás veces pura-

mente cuantitativo de outras áreas de
goberno, en concreto a Consellaría de
Presidencia que aprobou moitas leis
con pouca densidade normativa e
cunha incidencia real á hora de
transformar a realidade escasa, por
non dicir nula.
Como avalía o papel do grupo parla-
mentar nestes catro anos?
Fomos traballando, un pouco, ás apal-
padas, porque non tiñamos ningún
mapa. Era a primeira vez que actua-
bamos como forza de sustento do
goberno dentro dunha coaligazón con

Antagonismos lexítimos

Carlos Aymerich, portavoz do grupo parlamentar nesta lexislatura e número tres por A Coruña

outra forza política, nunha maioría par-
lamentar plural. Ninguén dubida xa de
que, afortunadamente para Galiza, BNG
e PSOE son ben distintos. Con todo,
penso que o grupo parlamentar deu conta
do recado en dous sentidos: tivemos a
responsabilidade de non permitir que o
goberno perdese ningunha votación e
tivemos tamén que realizar o traballo de
marcar o perfil diferenciado do BNG
como forza política e evitar que o traballo
do nacionalismo se vise diluído no seo
do goberno ou do Parlamento.

Ao longo da lexislatura foron acusados de seren goberno pola mañá e oposición pola tarde. Como respondería a esas críticas?
Moitas veces as nosas actuacións non foron ben comprendidas, pero, coa perspectiva que dan catro anos, penso que foi
un traballo necesario. Estas críticas teñen a ver cunha cultura democrática, cunha percepción da democracia moi deficiente
despois de moitos anos de goberno do PP.
Hai unha concepción moi personalista e autoritaria da democracia na que calquera manifestación de discrepancia é sinónimo
de inestabilidade e de grandes perigos. Entendo que frente a esa cultura política dominante do consenso, a democracia sobre
todo é antagonismo porque se somos forzas políticas diferentes, representamos intereses distintos tamén na base da
sociedade e cadaquén ten que defender os seus intereses.

Carlos Aymerich volve candidatarse ao Parlamento Galego
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“Cun BNG máis forte teremos un Novo Estatuto”
Temas como a reforma do voto emi-
grante, ou a dos medios de comuni-
cación públicos, son cuestións “de
país” nas que non se acadaron
acordos durante esta lexislatura.
Que fallou?
Os nacionalistas estamos tranquilos

“As nosas propostas
  marcan a axenda”

“Saíremos da crise se depositamos máis confianza nas potencialidades do País”

Ante o silencio de PP e PSOE, o BNG está a marcar a axenda política coas
súas propostas programáticas...
Ante a fonda crise económica do modelo neoliberal impulsamos dous tipos
de iniciativas. En primeiro lugar, anticíciclas, no curto prazo para atender as
necesidades das persoas que quedan sen traballo, de empresas que teñen
dificultades para manter a súa actividade. Aí están a traballar as áreas
nacionalistas do goberno galego. Pero sobre todo entendemos que temos
que ir sentando as bases dun modelo de  desenvolvemento económico
diferente, máis xusto e sustentábel.

Queremos democratizar as formas de goberno das caixas para estreitar o
seu compromiso na creación de emprego e dinamización económica en
Galiza, coa economía real, a economía produtiva.
A Xunta de Galiza debe ter instrumentos máis eficaces de intervención na
vida económica e de apoio á economía produtiva. En lugar da constelación
de instrumentos de apoio empresarial que existe agora, debe haber un único
ente, un instituto público de crédito e investimento. Hai outras propostas:
a volta de Astano á construción civil, a constitución do grupo lácteo galego,
a diversificación industrial en comarcas como a de Vigo, etc

porque sabemos que fixemos todo
o que estaba na nosa man para
reformar a lexislación electoral para
non chegar a estas eleccións co
mesmo marco electoral que tiñamos
en 2005, pero temos un problema
grave diante. Xa non é que poida

variar un escano ou dous, senón que
este tipo de prácticas implican xogar
con dinamita porque o risco que se
corre é que se poña en causa a credi-
bilidade das eleccións en Galiza. Nós
temos outra concepción das cousas.

O mesmo pódese dicir dunha nova
regulación da CRTVG. O fundamental
se ría termos unha regulación distinta
da compañía non só para que actúe
como ente público, en lugar de como
ente gubernamental, senón para
impulsar outras cuestións importantes.

Que posibilidades ve de retomar estas
cuestións na vindeira lexislatura?
As posibilidades de retomalo con éxito
van depender da forza que teña o BNG.
O Novo Estatuto non saíu adiante polo
PP e porque o PSOE mantivo unha
actitude indefinida. Se realmente tivese
mantido coa mesma firmeza con que
o fixo o BNG os mínimos pactados
para o Novo Estatuto, o Partido Popular
tería que pagar un prezo moito maior
por vetar o texto. Por exemplo, se che-
gase ao Parlamento, e nunha votación
tivese que dicir que non. Dese tipo de
erros temos que aprender na vindeira
lexislatura.

Viviremos unha campaña electoral
en recesión económica. Cales son as
propostas que o BNG aportará neste
contexto para Galiza?
A proposta do BNG é de confianza na
capacidade de Galiza para saírmos
adiante. Non falamos de autarquías,
pero tamén somos conscientes de que
ningún país nen ningunha persoa sae
adiante só porque os demais a axuden.
Cando alguén quer saír adiante, o
primeiro é sentirse capaz, tomar cons-
ciencia das túas propias posibilidades.
Ésa é a mensaxe do BNG. Galiza, no
ámbito financeiro pode saír adiante
porque os tributos que pagamos os
galegos e galegas son suficientes para
soster unha oferta de servizos e
infraestruturas públicas de calidade.

Carlos Aymerich, acompañado de Cristina Ferreiro nunha rolda de imprensa
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O 30 de Decembro do xa pasado 2008,
o Ministerio de Economía e Facenda
facía pública unha “proposta base para
un acordo con respecto á reforma do
sistema de financiamento das Comu-
nidades Autónomas”. O problema esen-
cial desta proposta é o seu carácter
continuista. Os tímidos avances en
autonomía financeira e en maior
capacidade normativa das CCAA, -no-
meadamente no IRPF- non supoñen
mudas que permitan falar doutro
modelo cualitativamente diferente ao
vixente. Se o Estado é relativamente
descentralizado no tocante ao gasto,
continúa a exercer un férreo control
sobre os ingresos recadados polas
CCAA. Esta é a grande contradición dos
que nos queren presentar este Estado
como modelo de descentralización. Así,
Galiza seguirá sen exercer a soberanía
fiscal, que implicaría a territorialización
dos tributos e capacidade normativa e
de xestión sobre os mesmos, contando
cunha Axencia Tributaria Galega. E isto
é compatíbel con mecanismos redis-
tributivos, de cuxa falta sempre adoece-
ron os Sistemas de Financiamento.

Antes de centrarnos nos criterios que
se propoñen para repartir os fondos
entre as CCAA, faise necesaria unha
reflexión previa, que ten que ver co vo-
lume global de recursos que se reparten
mediante os sistemas de financiamento.
O seu tamaño ven condicionado pola
excesiva porcentaxe de recursos cos
que se queda a Administración central
a respecto das administracións autonó-
micas e locais. Existen ministerios que
non teñen outra razón de ser que a de
interferir nas políticas autonómicas e
tentar solapar as súas competencias.
Cultura, Vivenda ou Educación son
exemplos disto. Ademais, a demanda
dos servizos que prestan as CCAA, tais
como a sanidade, a educación ou os
servizos sociais, experimentaron un
forte incremento, mentres que tarefas
que realiza a administración central,
como a defensa ou a representación
exterior, non teñen aumentado a súa
demanda. Ata para o pensamento
españolista é difícil contrarrestar esta

Lonxe da soberanía fiscal
obviedade, polo que, ante a evidente
necesidade de maiores dotacións tanto
para o financiamento autonómico como
o local, que debería producirse a costa
de diminuír o peso da administración
central, eles intentan desviar o debate
a unha loita entre comunidades e enti-
dades locais, mais sen cuestionar o
desmesurado volume de recursos que a
Administración Central se queda para si.

Unha proposta ambigua
Os retoques contemplados na reforma
tampouco merecen unha valoración
entusiasta. No tocante aos criterios para

Galiza xera suficientes recursos para financiar por si mesma as competencias da Xunta

o reparto dos fondos, a proposta actual
non explicita nin as contías nin os
criterios concretos para o cálculo das
necesidades de gasto. Cítanse criterios
ambiguos e mesmo de enfoque
contraditorio, cunha clara vontade de
intentar agradar a todas as CCAA. Mais
impera un criterio prexudicial para os
intereses de Galiza: a redución das
diferenzas do gasto por habitante, o que
implica infravalorar tanto desigualdades
de partida como os factores diferenciais
que en Galiza incrementan o custo dos
servizos, como o avellentamento ou a
dispersión. Todas as CCAA aumentarán
os seus recursos, pero unhas farano
en maior medida que outras, e tendo
en conta o anunciado, non será Galiza

Por Aleixo Vilas

das máis beneficiadas.
Para financiar as necesidades de gasto,
continúase co erro de igualar no punto
de partida, isto é, mesmas porcentaxes
de cesión sobre tributos para todas as
CCAA, en vez de igualar no punto de
chegada, o que suporía diferentes por-
centaxes para acadar a mesma suficiencia
financeira. Ben se ve a importancia que
tería para Galiza dotarse dun Novo Esta-
tuto; non en van, as porcentaxes que se
xeneralizan son as contempladas no
Estatuto de Cataluña. Estas porcentaxes
permítenlle a Cataluña ou Madrid auto-
financiar as súas competencias, mais

para que Galiza puidese acadar
suficiencia financeira, precisaríamos
unhas porcen-taxes de cesión de arredor
do 85% do IRPF, IVE, e Impostos
Especiais. Galiza ten capacidade
recadatoria para financiar por si mesma
as competencias da Xunta. Atendendo
á última liquidación do “Siste-ma de
Financiamento”, do ano 2006, ob-
servamos que para financiar as compe-
tencias de Xunta, o sistema aporta, su-
mando os recursos tributarios e trans-
ferencias, 7.658 millóns de euros, po-
rén, a carga tributaria que Galiza soporta
ascende aos 11.625 millóns de euros.
Que sentido ten entón centralizar o reca-
dado aquí para logo devolvernos unha
parte vía transferencias?
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A Contracapa

Esta actriz, nacida na Coruña un chuvioso domingo de
Ramos, non se considera católica nin conservadora, a pesar
de ser sobriña-neta de Vicente Risco. O grande público
coñeceuna en Air Galicia, un programa de humor da TVG;
e no seu curriculum máis recente está a súa partipación
como “speaker” na Convención Electoral do BNG –onde foi
moi sonada a súa frase “se non nos queremos nós quen
nos vai querer”- e no vídeo “Eu son Anxo Quintana”.

Como foi a experienicia de facer de speaker na Convención
Electoral Nacional?
Impresionante, incríbel. Xa impresiona o propio nome,
speaker, que vén de speak, non? Pensaba que me ía desmaiar
ou que me ía acontecer algunha barbaridade. A sensación
foi adrenalínica por un lado e polo outro sentínme na casa,
en familia

Tamén apareces no famoso vídeo “Eu son Anxo
Quintana”…
Si, gravámolo no Museo de Arte Contemporánea Carlos
Maside, no Castro de Sada, entre cadros de artistas galegos,
así que o marco era incomparábel, como se di habitualmente.
Como anécdota direiche que os celtas estamos clonados
dixitalmente, o que é moi curioso. Celtas clonados!

En Google aparece unha compañía teatral –Maquinaria
Pesada- ao teu nome…
Que cousas ten Google! Dismo así e parece máis
impresionante. Pois o de levar unha compañía teatral é algo
así como ser responsábel dunha familia numerosa. Hai que
enfrontarse coa burocracia, ademais de preparar as obras.
Dentro de pouco actuamos no Salón Teatro de Santiago de
Compostela e iso é unha enorme responsabilidade. Aínda
que lle botaríamos as mesmas gañas se fixesemos a estrea
nun cortello ou nunha taberna.

Era necesario para este país un programa como Air
Galicia?
Desde logo que si, e non o digo porque eu participe. Os
galegos e as galegas temos a capacidade de rirnos de nós
mesmos e había que poñela en valor.

E para rematar, es católica e conservadora, como o teu
tío avó Vicente Risco?
Eu son nacionalista galega e partidaria de conservar a nosa

arquitectura tradicional, os nosos recursos e a nosa paisaxe. E
tamén gosto das latas de conservas. Canto ao resto…. Pero o
meu parente era un home interesante, que seica fumaba marihuana
e era un grande coñecedor das culturas orientais. Sentaba alí
nunha rocha á beira do río Arnoia e facía ioga en comunión coa
natureza…

“Como speaker síntome
  adrenalínica e en familia”

Isabel Martínez-Risco, a actriz que puxo voz á Convención Electoral do BNG
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Isabel Martínez Risco é sobriña-neta de Vicente Risco

12 Febreiro ás 24.00 horas
Acto abertura campaña electoral

13 Febreiro.
Primeiro mítin de campaña. As Pontes. 20.15 horas

27 Febreiro
Mítin feche de campaña. Vigo.
Pavillón das Travesas. 20.15 horas

Toda a axenda ao completo en: www.bng-galiza.org


