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Un poder municipal
sen precedentes para facer país

ao día

A opción de acceder ao goberno
das sete cidades. Un importantí-
simo avanzo nas vilas cabeceira de
comarcas.

A consolidación do espazo eleitoral
do nacionalismo. Esa é a colleita
do 27-M, que cobre substancial-
mente os obxectivos cos que a
formación frentista enfrentou este
proceso eleitoral.
O 27-M o bipartidismo estatal
fracasou con estrépito en Galiza. É
máis: os comicios locais demostra-
ron que o proxecto bipartidista non
é viábel no noso país. E non o é
porque o noso país é unha nación,
non un apéndice rexional de Es-
paña.

E como tal nación, Galiza xera un mapa
político proprio, un mapa que se caracteriza
pola existencia dunha corrente ideolóxica,
dun movimento político e social, xenuina
e inequivocamente do país, o naciona-
lismo galego.

Sobre a base das novas responsabilidades
que o pobo galego ten encomendado ao
nacionalismo, o BNG prepara xa o 25 de
Xullo 2007. Un Día da Patria Galega que
debe servir para patentizar que o nacionalis-
mo está aquí para ficar e para ser a forza
que represente a todos os galegos e galegas
que, sen complexos, poñen Galiza por diante
de calquer outra consideración, conscientes
de que só séndomos nós mesmos podere-
mos ser alguén no conxunto do Estado e
do mundo.
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    31 Alcaldías. 661
edís (446 concelleiros
e 215 concelleiras)

O 27-M deu ao nacionalismo un
poder municipal sen precedentes
na historia do país. O BNG débeo
utilizar agora, en palabras do porta-
voz nacional, para facer país. “O
poder polo poder non nos interesa
aos nacionalistas e ás nacionalistas.
O poder nunca debe ser un fin en
si mesmo. O poder é sempre un
medio e na man dos nacionalistas
e das nacionalistas debe ser un
medio para facer país”, adoita dicer
Anxo Quintana, a modo de resumo
da longa entrevista que concedeu
ao Benegá ao Día neste número
posteleitoral.

31 Alcaldías. 661 edís (446 conce-
lleiros e 215 concelleiras).
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“El Musel está llamado a jugar un peso
estratégico cada vez más importante
en el relevante papel que ya tiene el
Principado en el mapa energético
español. Endesa ya ha pedido suelo en
la nueva explanada de Aboño, otra de
las obras de la ampliación portuaria
gijonesa, para hacer un ciclo combina-
do de 800 megavatios”
(http://www.xixon.izquierdaxunida.
com/iu.php?id_noticia=00003387).
Deste xeito, enfrontando con toda ro-
tundidade a oposición de numerosos
grupos ecoloxistas e colectivos
cidadáns de Asturies, xustifica IU de
Xixón o seu apoio á  futura regasi-
ficadora do Musel, adxudicada a
ENAGAS polo goberno español do
PSOE. Unha regasificadora situada a
menos de 1.000 metros de bairros
como os do Muselín, Otero, Musel Ar-
nao, Les Cabañes, Barrio de Pesca-
dores, Jove de Arriba ou Tocote e dun-
ha concorrida praia como a de Xivares
cuxa entrada en funcionamento está
prevista para 2010.

No caso da regasificadora de Reganosa
en Mugardos é sabido que a sucursal
galega de IU fixo da súa oposición á
planta o eixo dunha campaña electoral
que lle permitirá cogobernar Ferrol co
PSOE, partido que malia a súa directa
responsabilidade na autorización e
na ubicación da planta de gas mantivo
un prudente silencio apenas roto
polos mocazos da policía, dirixida
polo Delegado do Goberno, e a despro-
porcionada intervención da Fiscalía
contra o patrón maior da Confraría
ferrolá. Ministerio Fiscal que tamén
depende, como é sabido, do goberno
español. Porén nin estes partidos nin
tampouco o denominado Comité de
Emerxencia fixeron en momento nin-
gún referencia ao paralelismo entre Fe-
rrol e Xixón nesta materia. A razón do
silencio hai que procurala na militancia

Catro verdades sobre Reganosa
partidaria de Carmelo Teixeiro (ex res-
ponsábel do PSOE en Ferrolterra) e
Rafael Pillado (ex concelleiro do PSOE
en Ferrol), respectivamente portavoz
e destacado integrante do dito Comité
de Emerxencia ao tempo que integran-
tes da Xunta Directiva da Asociación
“Fuco Buxán”, de recoñecida filiación
pesoísta. E quizais esta militancia par-
tidaria teña a ver tamén coa clara inten-
cionalidade política dunhas críticas
centradas no BNG e dirixidas, sen
dúbida, a desviar a atención da nega-
tiva do goberno español – secundado
por IU – a permitir a volta da constru-
ción naval civil á ría de Ferrol. Pois
ben, penso que xa é ben tempo de
que desde o nacionalismo se esclare-
zan algúns dados que Teixeiro, Pillado
e IU interesadamente silencian sobre
o asunto de Reganosa:
1. O BNG foi a única forza política
que formulou alegacións contra a
ubicación da planta regasificadora
no interior da ría de Ferrol. Nin o
PSOE nin IU formularon alegación
ningunha nin utilizaron, como si fixo
o nacionalismo galego, a súa represen-
tación institucional para se opor, cando
o había que facer, á tal ubicación. É
máis, desde o BNG seguimos a pensar
o mesmo: a ubicación idónea para a
regasificadora debe ser o porto exte-
rior. Mágoa que ENAGAS rexeitase
ese emprazamento. As razóns, nunca
explicadas, haberá que llas perguntar
ao xenro do finado Xeneral Gabeiras,
na altura conselleiro delegado da em-
presa gasista.
2. As autorizacións para Reganosa
se instalar en Mugardos e iniciar o
seu funcionamento foron outorgadas
polo goberno español. Máis en
concreto, pola Autoridade Portuaria
de Ferrol, ao se tratar de dominio
público portuario, e máis polo Minis-
terio de Industria. Son, xa que logo,
estas mesmas autoridades estatais as
que poden revisalas de oficio e
anulalas como meio de promover o
seu translado. Serían tamén, por certo,
elas proprias as que tivesen que
satisfacer as indemnizacións ou com-
pensacións que, no seu caso, corres-
pondesen. A Consellaría de Industria
non ten competencias nin para auto-
rizar, nin para paralisar nin tampouco
para deslocar Reganosa da súa ubi-
cación actual.
3. Porén, e á marxe da súa concreta
ubicación, a Consellaría de Industria
e o conxunto do goberno galego consi-
deran que a existencia dunha regasifi-
cadora constitúe unha infraestrutura

estratéxica para o desenvolvimento
económico de Galiza e, en concreto, para
a instalación de ciclos combina-dos de
gas natural nas térmicas das Pontes e
de Sabón. E o BNG non vai permitir que
Galiza perda o tren da transforma-ción
enerxética en beneficio de Asturies
como outros semellan empeñados en
que perda o da construción naval civil
para maior proveito dos estaleiros anda-
luces.
4. Outra cousa é que Reganosa deba
funcionar con todas as garantías am-
bientais e de seguranza exixidas pola
lexislación vixente e que os danos e
prexuízos que a súa posta en andamento
poda supor para outras actividades
económicas como a pesca ou o maris-
queo deban ser avaliados e compensa-
dos. Neste sentido cúmprelles ás Conse-
llarías de Desenvolvimento Sustentábel
e Presidencia, responsábeis respecti-
vamente pola Declaración de Efeitos Am-
bientais e máis polo Plano de Seguranza
Exterior, estremaren o seu celo e actuaren
coa máxima dilixencia.
Xa van sendo horas de pór a cadaquén
no seu lugar e separar as lexítimas
preocupacións polo meio ambiente e a
seguranza doutras motivacións, políti-
cas e económicas, menos confesábeis.
Non vaia ser que, ao fin, os mesmos que
secundaron que o naval marchase para
Andalucía amparados nunha farisaica
defensa do sector público, podan conse-
guir agora que a enerxía marche para
Asturies sob a capa dunha falsa preo-
cupación ambiental.

   Nin o PSOE nin IU
utilizaron a súa repre-
sentación institucional,
como si fixo o BNG,
para se opor no seu día
á ubicación de
Reganosa no interior
da Ría

 Carlos Aymerich, portavoz do BNG no Parlamento Galego

Por Carlos Aymerich



3

O BNG quería un Acordo Nacional
sobre os concellos, pero non calquer
Acordo Nacional. Quería un que se
alicerzase sobre bases programáticas
serias. Quería un que respectase es-
crupulosamente o mandato popular
e que, portanto, patentizase que a
alternativa ao PP neste país é unha
alternativa plural, con dous referentes
políticos claros e distintos, e que o
nacionalismo é un deles. E ademais
non un componente calquera, senón
o motor do cambio galego.

A equipa negociadora do BNG formá-
rona o coordenador executivo, Fran-
cisco Jorquera; o secretario de Or-
ganización, Alberte Ansede; o de
Acción Municipal, Roberto Mera; e
a de Acción Institucional, Ánxela
Bugallo.

“Tivemos claro desde o principio que
o respecto ao mandato popular era
o principio guía da negociación”,
afirma o coordenador executivo. E
logo o programa. “Somos dous pro-
xectos políticos moi distintos. Sin-
tetizar as diferenzas nunca é doado,
mais fixemos un esforzo enorme
nesta dirección. Os cidadáns e as
cidadás teñen o dereito a saber por
escrito, negro sobre branco, aquilo
ao que se comprometen as forzas
políticas que asomen o goberno”,
alega Jorquera.

O Acordo –cuxo texto se pode ler na
web nacional (www.bng-galiza.org)–
responde aos obxectivos básicos do
BNG, isto é, á filosofía de que o
cambio galego se traslade tamén aos
concellos. Non se trata de cambiar
de políticos nas institucións, trátase

Respaldo sen fendas ao Acordo sobre os concellos

basicamente de cambiar de políticas,
de facer unha política transforma-
dora.

Política transformadora, política
nacionalista

E se é transformadora, ten que ser
nacionalista. Así, no Acordo entre o
PSdeG-PSOE para a gobernación
dos concellos aparecen elementos
que claramente remiten á concep-
ción da formación frentista sobre o
territorio do país: “Concebimos os
concellos como pezas fundamentais
para a vertebración do País”,
pódese ler no segundo ponto dos
principios programáticos, e a seguir
engádese: “O BNG e o PSdeG
impulsarán unha nova organización
administrativa do territorio galego

O Consello Nacional transmite os seus parabéns aos negociadores que lograron trasladar o cambio galego á administración local

baseada en comarcas e áreas me-
tropolitanas”.

E hai máis: os concellos serán “axen-
tes activos” na “estensión de usos do
noso idioma” e serán tamén “instru-
mentos fundamentais” para a conquista
“do benestar e a igualdade”. Compro-
métense asemade a puxar polo “desen-
volvemento rural” e o equilibrio “terri-
torial e medioambiental” e por promo-
ver políticas de ordenación territorial
e de planificación urbanística inseridas
“nunha concepción galega global”.
Sobre esta cuestión, dáse explícito
respaldo á conselleira nacionalista de
Vivenda, Teresa Táboas, ao prever unha
reserva de solo para vivenda de
promoción pública do mínimo do 30
por cento nos concellos de menos de
20.000 habitantes e do 40 por cento
nos restantes.

O pasado 9 de Xuño, o Consello Nacio-
nal aprobou por práctica unanimidade
este Acordo Nacional –69 votos a favor,
nengún en contra, 4 abstencións- e,
através de numerosas intervencións,
trasladou os parabéns á equipa nego-
ciadora.
O Acordo non é só positivo do ponto
de vista programático. Éo tamén por
que aposta por unha fórmula –a de
gobernos de coalición equilibrados-
que pon en evidencia que en Galiza o
nacionalismo está plenamente conso-
lidado e ten un protagonismo indiscu-
tíbel á hora de conformar maiorías de
goberno.Un aspecto dunha reunión das dúas delegacións negociadoras do BNG e do PSdeG

O Consello Nacional, satisfeito cun Acordo que traslada o cambio galego aos concellos
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O nacionalismo galego aumentou
considerabelmente o seu poder
municipal tras as eleccións locais de
Maio do 2007. Segundo a análise feita
pola Executiva Nacional, o BNG cum-
priu con boa parte dos obxectivos
marcados antes da cita coas urnas.
Mais, sen dúbida, o grande éxito foi
o número de alcaldías, que practi-
camente duplica a cifra anterior (17).
Os nacionalistas contan con 31 al-
caldías. Destas, gobernará 8 con
maioría absoluta, fronte ás 4 maiorías
absolutas coas que contaba até agora.
Polo tanto, haberá rexedores e rexe-
doras do BNG nos concellos de: A
Bola, A Pobra do Brollón, Allariz,
Arzúa, Boiro, Bueu, Carballo, Cangas,
Castrelo de Miño, Gondomar,  Mace-
da, Manzaneda, Melide, Moaña,
Monforte de Lemos, Mondoñedo,
Mugardos, O Porriño, Poio, Ponte-
vedra, Rairiz de Veiga, Ribadeo, Rio-
torto, Sada, Salceda de Caselas, San
Sadurniño, Teo, Tomiño, Vilasantar,
Vilar de Santos e Zas.  O compromiso
do BNG coa igualdade, que xa se

O BNG duplica o número de alcaldías
reflectiu na elaboración de listas
paritarias e cremalleira en boa parte
dos concellos, fai que por primeira
vai haber alcaldesas nacionalistas:
Clara Millán (Cangas), Sandra
González (Tomiño), Socorro Cea
(Melide), Manuela García Freire
(Vilasantar) e  Teresa Barge Bello
(A Bola).

Ademais, o BNG formará parte de
gobernos de coalición, co PSOE ou
con outras candidaturas en numero-
sos concellos -25 municipios ao
peche desta edición, con posibilidade
de aumentar até unha cifra superior
a 30-. Entre eles, os das cidades de
Vigo, A Coruña, Ourense e Santiago,

Por vez primeira na historia, mulleres nacionalistas chegan á cúpula do poder municipal

onde os nacionalistas asumen impor-
tantes responsabilidades de goberno,
após unhas eleccións que remataron
coas maiorías absolutas nas cidades
galegas. En Ourense será a primeira
vez que haxa un goberno municipal
con representación do BNG, e na
Coruña remata un longo período que
deixara ao nacionalismo galego na
oposición durante 25 anos logo do
breve período de goberno de Domingos
Merino. En Pontevedra, Miguel Anxo
Fernández Lores comezou o seu ter-
ceiro mandato como alcalde. Ao peche
desta edición do Benegá ao día, aínda
non se chegara a un acordo na cidade
de Lugo entre BNG e PSOE.
A organización nacionalista conseguiu
aumentar de xeito substancial o nú-
mero de concelleiros, pasando de 595
a 661, o que implica o maior número
de cargos electos nacionalistas da
historia. O BNG contará con 215 conce-
lleiras, o que supón un 33% do total,
fronte ao 18% (111 concelleiras) co
que se contaba até agora.
Tamén aumentou a representación

O BNG reuniu en Santiago os alcaldes, as alcaldesas e os edís con responsabilidade de goberno

   O BNG gobernará con
maioría absoluta en
Monforte, Bueu, Arzúa,
Vilasantar, Allariz, A
Bola, Vilar de Santos e
Rairiz de Veiga
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do BNG nas deputacións provinciais,
pasando de 2 a 3 en Lugo;  de 5 a
6 na Coruña. En Pontevedra e Ouren-
se, o nacionalismo mantivo 5 e 3
escanos, respectivamente.

Consolidación do nivel de voto

O BNG consolidou o seu nivel de voto,
obtendo un 19,15% dos sufraxios
válidos (315.499), o que supón unha
pequena suba a respecto das autonó-
micas do 2005, nas que o BNG obtivera
o 18,8%  dos votos (311.954).
Segundo varios analistas, isto implica
o comezo dun ciclo ascendente para
o nacionalismo, xa que é a primeira
vez que o BNG supera en votos nun-
has municipais os resultados das
anteriores eleccións autonómicas. Os
sufraxios logrados nas municipais do
2003 chegaran ao 19,41 %  (325.331
papeletas). A nacionalista foi a única
forza política que nestes comicios
mellorou a súa contabilidade eleitoral
en relación coas galegas.

Importante aumento da presenza
territorial
Unha análise detallada dos resultados
revela que o BNG ten mellorado moito

    O nacionalismo galego
obtivo por primeira vez
máis votos nas municipais
que nas autonómicas
precedentes

a súa implantación territorial en todo
o país. Comarcas como a Montaña,
no interior da provincia da Coruña,
ou as do Sur da provincia de Ponte-
vedra, onde a hexemonía conser-
vadora era indiscutida, contarán con
varias alcaldesas e alcaldes naciona-
listas.  Igualmente positivos son os
resultados en vilas cabeceira de
comarca como Monforte de Lemos
(onde o BNG obtén maioría absoluta)
ou Carballo (maioría simple), ou na
comarca do Morrazo, que contará
con rexedores nacionalistas en
Cangas, Moaña e Bueu. Tamén
salientan os resultados na Mariña
de Lugo, onde o nacionalismo faise

coas alcaldías de Ribadeo, Mondoñedo
e Riotorto.

Representación en 261 concellos

Así mesmo, os nacionalistas conse-
guiron apresentar lista por primeira
vez nos 315 concellos do país,  cu-
brindo así un dos obxectivos marcados
ao comezo da campaña, que era darlle
a todos os galegos e galegas a opor-
tunidade de optar polo nacionalismo.
O BNG obtivo representación en 261
concellos, tres máis dos que contaban
con representación nacionalista no
2003.

e dá un salto histórico
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Santi Domínguez, na presentación das áreas de goberno do BNG en Vigo
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O BNG obtivo 564 votos no concello
de Vilasantar, o 50,7% das papeletas.
Manuela García Freire vén de asumir
a máxima responsabilidade de gober-
no neste pequeno municipio da co-
marca da Montaña.

Vilasantar pasa dunha maioría
absoluta do PP a outra do BNG.
Onde están as claves do éxito elec-
toral?
No traballo que realizamos desde a
oposición, mediante o cal estivemos
perto da xente e dos seus problemas.
Tamén é certo que partíamos dun
bon resultado -o BNG tiña 3 concellei-
ros sobre 9, pasando agora a 5-.

Cales foron as primeiras medidas
que se tomaron ao chegar ao conce-
llo?
Revisar a situación na que nos atopa-
mos, que é bastante caótica. Hai al-
gunhas obras que xa tiñan que estar
rematadas e aínda non se comezaron
a facer, e ademais o PP deixou o con-
cello endebedado.

“Temos que frear o despoboamento”
Cales son as prioridades de Vila-
santar?
As infraestruturas; temos que arran-
xar as pistas, que están cheas de
fochancas. Así mesmo, hai que apli-
car a Lei de Prevención de Incendios
e, mediante un convenio con Medio
Rural, crear faixas de protección
libres de vexetación en torno aos
núcleos habitados. O certo é que
dependemos moito das subvencións
da Xunta e da Deputación da Coruña
para facer novas actuacións.

A que aspira o BNG de aquí a catro
anos?
Temos que cumprir co noso progra-
ma. Isto pode parecer obvio, mais
fomos a única forza política que
presentou un programa por escrito,
con medidas en positivo. Aspiramos
a ter un centro social no que facer
actividades para os maiores e poñer
en marcha un transporte interpa-
rroquial. Tamén queremos modificar
o PXOM para adaptalo á lei do solo
e poñer en marcha un polígono

“Estar perto da xente, a clave da nosa política”

Manuela García Freire, alcaldesa de Vilasantar co 50,7 % de apoios

O nacionalismo acaba de obter 9
concelleiros de 17 en Monforte de
Lemos, un resultado histórico, após
catro anos dun goberno de coalición
presidido polo nacionalista Severino
Rodríguez.

Que significou para o voso equipo
obter a maioría absoluta?
Penso que significa, en primeiro

lugar, que fomos capaces de trans-
mitirlle á sociedade monfortina que
o BNG ten unha forma distinta de
relacionarse coa xente e de afrontar
os retos da sociedade. A xente veu
en nós a alternativa capaz de sacar
a Monforte da situación de desánimo
que se vivía hai catro anos.

Desánimo?
Durante os 8 anos que gobernou o
PP, a pesar de ter maioría absoluta
e gobernos da súa mesma cor
política en Santiago e Madrid, non
se foi quen de facer de Monforte
unha vila atractiva para a creación
de emprego ou para os que nos
viñan a visitar. Hoxe percíbese que
Monforte ten futuro. Hai máis opti-
mismo e  máis esperanza, porque a
realidade é mellor.

Cales son as claves do éxito?
A clave do noso éxito foi poñer
Moforte por riba de todo. Eu preten-
dín ser o alcalde de todos os mon-

fortinos e monfortinas. Foi o mandato
da proximidade e do respecto aos
cidadáns e esa foi a principal clave do
éxito, porque temos un proxecto para
todos, aínda que o noso referente
político sexa o BNG.

Que novos proxectos ten o BNG para
Monforte?
O obxectivo fundamental para estes
catro anos é rematar o Porto Seco e
os seus accesos,  para facer del un
referente de creación de emprego no
que se instalen novas empresas de
distribución de mercadorías. Tamén
hai que facer unha mellora dos servizos
sociais, que pasa pola construción
dunha nova residencia de maiores.
Contamos con aprobar o plan xeral de
ordenación municipal e o plano de
protección do casco histórico. Así
mesmo, continuaremos a renovación
urbana consistente en recuperar espa-
zos públicos e na rehabilitación de
fachadas no casco histórico e nas
beiras do río Cabe.

Manuela G. Freire, o día da toma de posesión

Severino Rodríguez, alcalde de Monforte con maioría absoluta

O público encheu o salón de sesións na investidura

industrial no que se  instalen empresas.
En resumo, hai que darlle servizos aos
veciños e xerar emprego para así frear
o despoboamento que viñamos su-
frindo.
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Clara Millán e os outros cinco conce-
lleiros e concelleiras do BNG de Cangas
lideran un goberno de coalición que

“As prioridades, un novo PXOM e a política social”
despraza ao popular Sotelo da alcaldía
na que levaba 8 anos.

Que áreas asume o BNG e como
xestionará o tripartito?
Ademais da alcaldía, os departamentos
de Igualdade e Benestar; Promoción
Económica, Desenvolvemento Local,
Comercio e Novas Tecnoloxías; Moci-
dade e Voluntariado; Turismo; e Facen-
da e Patrimonio. Canto ao goberno,
non houbo ningún problema na nego-
ciación do acordo con PSOE e ACE.
Todos fomos xenerosos, e como alcal-
desa estou convencida de que se se-
guirá amosando esta xenerosidade
durante estes catro anos.

Cales son as prioridades de goberno
en Cangas?
Elaborar un novo Plan Xeral, no que
se cre solo empresarial para que os
nosos mozos non teñan que emigrar;
e tamén para reubicar as empresas
que agora están dispersas. Así mesmo,
necesitamos chan para vivenda prote-
xida e equipamentos sociais como

“O programa de Goberno en boa parte é o noso”

Clara Millán, alcaldesa de Cangas

galescolas e centros de día. Queremos
incentivar as políticas sociais, que esta-
ban completamente abandonadas.

Qué plans hai para a área de Turismo?
É un sector fundamental, mais non que-
remos que desprace sectores produtivos
básicos como a pesca. Vivimos nun lugar
privilexiado que temos que protexer para
seguilo desfrutando. Tentaremos ofrecer
maior calidade en prazas hoteleiras e
mellorar os servizos e as comunicacións
dos nosos areais. O BNG aposta por un
turismo de calidade que non nos faga
perder a identidade como pobo.

A que se deben os bons resultados do
BNG en Cangas, e en xeral na comarca
do Morrazo?
Xa desde as primeiras eleccións demo-
cráticas houbo alcaldes do BNG nesta
comarca, porque hai unha sólida base
social que nos apoia . Agora ben, iso
non serviría de nada sen o esforzo diario
dos militantes e simpatizantes para tras-
ladar o noso ideario e programa.

O novo tenente de alcalde da cidade
das Burgas, Alexandre Sánchez Vidal,
asumirá persoalmente as competencias
de vivenda e termalismo, dentro dun
goberno bipartito no que o nacionalimo
terá importantes responsabilidades.

Por fin se consegue desaloxar o PP
da alcaldía de Ourense. Que conse-
cuencias terá?
Cumprimos un dos obxectivos funda-
mentais do BNG desde hai 12 anos.
Será a primeira vez que o nacionalismo
galego goberne esta cidade, coa
excepción dun concelleiro do PG du-
rante a  II República. Teremos unha
importante capacidade de decisión e,
no texto do pacto de goberno, apor-
tamos cualitativamente a parte substan-
cial do programa a desenvolver.

Termalismo e vivenda foron algúns
dos eixes da campaña do BNG, que
agora asume esas responsabilida-
des...
A nosa previsión é facer 2.000 vivendas
de promoción pública, tras 12 anos
sen ningunha na cidade de Ourense.
Canto ao termalismo, queremos trans-
formar un mar interior de auga termal

nun sinal de identidade para a cidade
e nunha fonte de emprego, mediante
a constitución dunha empresa muni-
cipal da auga. Haberá dous enclaves
termais: un nas Burgas, que significará
un importante impulso urbanístico e
o outro nas ribeiras do Miño.

Como ve o seu concello dentro de
catro anos?
Un Ourense plenamente consciente
das súas capacidades e do seu dina-
mismo social. Iso implica unha reafir-
mación da súa identidade colectiva
dentro do imaxinario nacional galego,
así como unha cidade en que os

proxectos de vida dos cidadáns sexan
posíbeis. Iso pasa pola creación de
emprego, pola existencia dunha rede de
benestar social que abranga toda a
cidade, por termos vivenda asequíbel...

Agardábase outro resultado canto á
correlación de forzas co PSOE, nonsi?
Tiñamos a perspectiva social de sermos
a segunda forza da cidade, mais xogaron
en contra nosa factores políticos alleos
á cuestión local. Temos que ampliar o
tecido social do nacionalismo, para que
cando vaiamos facer a ceifa en época
electoral non remate parte do gran en
celeiro alleo.

Alexandre Sánchez Vidal, tenente de alcalde de Ourense

Clara Millán, durante o seu discurso de investidura

Álex Sánchez Vidal, tenente de alcalde de Ourense
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Anxo Quintana (Allariz, 1959) mantivo
unha longa conversa co Benegá ao
día. O mapa político xurdido após as
municipais, os dous anos de presenza
do nacionalismo no Goberno de Galiza,
a situación no Estado logo da ruptura
da tregua de ETA e o próximo Día da
Patria Galega foron os argumentos
básicos da entrevista.

Após as eleccións municipais, o BNG
consegue un poder municipal sen
precedentes na historia do país. O
BNG é, alén do máis, a única forza
que sobe en votos a respecto das
galegas 05. Na túa análise posterior
aos comicios, tes falado de que se
consolidan os tres espazos –PP,
PSOE e nacionalismo-. Apartir de
agora, que pensas que se debe facer
desde os concellos para ir ampliando
o espazo nacionalista?

O importante é que todos teñamos
consciencia de que o noso traballo
político ten que estar sempre en
función do noso proxecto nacional.
Temos que marcarnos como tarefa
responder a todas as inquedanzas
locais, mais sempre desde unha pers-
pectiva de país e coa confianza nece-
saria para que ese traballo resulte nun
fortalecimento da organización. E
facelo ademais convencidos de que
facer país desde os concellos, e facer
organización desde os concellos, é o
mellor camiño para nas próximas
eleccións municipais ter aínda mello-
res resultados.

Non é sempre doado para unha
organización nacionalista conxugar
o discurso local co nacional, sobre
todo porque o españolismo nos con-
cellos toma a forma de localismo.
Que reflexións podes oferecernos a
este respecto?

O localismo é o inimigo acérrimo do
nacionalismo. O nacionalismo ten un
proxecto de país con capacidade para
se adaptar a cada ámbito local, pero
cando as adaptacións destrúen o
proxecto nacional entón non merecen
a pena o noso esforzo. Se actuamos
desde ese convencimento, acertare-
mos no ámbito local e acertaremos
no ámbito nacional. Eu podo dicir isto
co aval político e moral que me dá ter
sido alcalde durante 10 anos. Todo o
feito en Allariz foi froito dun traballo
incansábel no ámbito local, mais a
base do esforzo foi considerar que

“Galiza gañará cando o diálogo posteleitoral sexa a tres”
servíamos a un proxecto nacional.
Do contrario, o traballo non tería
pagado a pena.

O voto nas cidades proxecta certas
sombras sobre os resultados. A qué
o atribúes?

Nas eleccións municipais houbo
sempre en Galiza dúas dinámicas ben
diferenciadas. A das cidades e a do
resto do país. O voto máis urbano
soe ter sido tradicionalmente un voto
máis influenciábel pola política xeral.
Teño dito que é nas cidades probabel-

mente onde o voto nas eleccións
locais sexa un voto menos municipal.
A nós a bipolarización tan forte que
marca a política no Estado influínos
negativamente. Alén diso, é ben mirar-
nos para dentro e decatármonos de
que en cidades de máis de 100.000
habitantes é difícil encarar con éxito
unhas eleccións municipais, ou
calquer tipo de proceso eleitoral, se
contamos cunha organización que
apenas supera os  150 efectivos.

Como valoras o acordo nacional
acadado co PSdeG?

É un acordo moi positivo porque
reflicte a vontade popular. Coido que
o BNG soubo ler ben os resultados
do 27 de Maio. Os cidadáns deixaron
claro que queren un panorama
político a tres e que queren gobernos
plurais. Na miña opinión, a consoli-
dación do panorama político galego
a tres está a ter consecuencias moi
positivas para o país e eu teño o con-

Anxo Quintana, durante un momento da entrevista concedida ao BENEGÁ ao Día

Anxo Quintana, portavoz nacional do BNG

vencemento de que quizás fosen estas
as últimas eleccións nas que o diálogo
posteleitoral se ve reducido a dúas
forzas. Creo que estas son as últimas
eleccións en que só hai dous axentes
políticos dispostos a dialogar e penso
que cando as tres forzas políticas estean
en disposición libre e autónoma de
dialogar para chegar acordos, Galiza terá
avanzado moito. Por iso espero que o
Partido Popular modifique as súas posi-
cións no futuro.

Hai quen pode ver nesta apelación ao
diálogo co PP unha aposta pola viaxe

ao centro do BNG.
O BNG ten moi ben definido o seu pro-
xecto político tanto na pespectiva
nacionalista como na perspectiva
transformadora e de xustiza social. E
nos dous ámbitos e nas dúas perspecti-
vas, o BNG é unha forza política de perfís
diferenciados, pero tremendamente
moderada. Temos que estar á altura da
demanda que nos fan os cidadáns de
dialogar con outras forzas políticas, pero
desde o noso proxecto, os nosos
principios e os nosos valores. Unha
cousa é dialogar e outra cousa é chegar
a acordos. Os acordos só se poden
producir sobre base programática e por
iso é tan difícil para o BNG, neste mo-
mento, pactar co PP. Pero sería un gran-
de paso que o PP se esquecese das glo-
rias pasadas, das maiorías absolutas,
aterrase e se decatase de que para go-
bernar sempre é necesario o diálogo e
do acordo. Sería ben que o PP non co-
meta o erro de se autoexcluír dun esce-
nario que é ademais o que a xente quer
e refrenda elección tras elección.
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Estamos na metade da lexislatura.
Tes dito que a esta altura era nece-
sario facer un balanzo sobre o que
se leva feito e sobre o grao de cum-
primento do programa contrato
asinado no seu día co PSdeG.
Parece obvio que un gobernante
democrático debe dar sempre
contas da súa xestión -hoxe en día
case en tempo real-, mais a túa
proposta ten provocado certa polé-
mica. Non é un pouco sorpren-
dente?

Resulta sorprendente sobre todo que
se deturpe a propria proposta porque
o BNG está moi contente co pacto
asinado no seu día e non quer cam-
biar nen unha soa coma dese pacto.
Temos un compromiso para o seu
cumprimento nos catro anos de
lexislatura. O lóxico é que agora que
estamos no ecuador do mandato
fagamos unha revisión do que leva-
mos feito e do que nos queda por
facer, porque un Goberno que cai na
autocompracencia estase a apuntar
á pior das enfermedades, e o BNG
desde logo nunca vai cometer ese
erro.

Cais sinalarías como principais
logros do nacionalismo no Goberno
durante estes dous anos?

Hai dous logros xenéricos que se
poden concretar despois por áreas.
O primeiro deles é que a presenza
do nacionalismo no Goberno serviu
para estabelecer unha nova relación
entre Galiza e o Estado e para que o
país comezase a xogar outro papel
na política estatal. O segundo é que
o nacionalismo foi quen de demostrar
que dende o Goberno galego se pode
facer país e que, sobre todo e ante
todo, o Goberno Galego debe estar
para facer país. A nosa xestión é unha
proba evidente do que estou a dicir.
E vou pór algúns exemplos. Temos
posto en marcha un novo plano de
vivenda para garantir o acceso a
moradas dignas a aqueles que máis
o necesitan, superándomos teorías
do pasado que consideraban que o
problema da vivenda se solventaría
unicamente a través do mercado.
Implementamos os mecanismos
necesarios para que Galiza comece
a tirar proveito dos seus recursos
naturais, nomeadamente na produci-

“O noso obxectivo no Goberno é facer país”

ón de enerxía, e demostramos que
é posíbel facelo e que ademais os
axentes económicos galegos están
esperando que o fagamos. O novo
plano eólico, o novo plano para a
biomasa, son unha boa proba diso.

Demostramos que se pode lexislar
para sectores económicos con
especial problemática e facelo
ademais co seu acordo, velaí temos
a Lei de Comercio, a primeira que
se fai en todo o Estado co aplauso
do pequeno e mediano comercio.
Estes dous anos teñen servido para
pórmos de manifesto que o Medio
Rural galego ten futuro e para iso
tivemos a valentía de promover
cambios estruturais, marcos lexis-
lativos novos, para recuperarmos
superficies agrarias abandonadas
ou para focalizarmos a loita contra
os incendios onde realmente hai que
facelo: na prevención e nunha nova
política forestal

Impulsamos unha nova política
deportiva para facer país, a base de
estender a práctica deportiva ao
conxunto da cidadanía, coa poten-
ciación do deporte, e mostramos
que os símbolos deportivos son
tamén símbolos de país, coa aposta

Balanzo de dous anos de presenza no Executivo de Galiza

Sobre o poder
e os seus limites

Era así como te imaxinabas o poder
autonómico por dentro?

Temos que ter en conta que nós estamos ao
frente dunha Administración autonómica con
escasas competencias e cun modelo de
financiamento raquítico. Por tanto, cando desde
pespectivas nacionalistas se  fai sangue do
Goberno deberíamos considerar que é o que
realmente somos, onde realmente estamos e,
polo tanto, termos a virtude da autocrítica, pero
sen caírmos no erro da autoflaxelación absurda.

Anxo Quintana analiza o labor executivo

polas seleccións deportivas nacionais.
No ámbito da cultura, fixemos un
grande traballo apartir das achegas dos
proprios axentes culturais do país, e
desde unha perspectiva nacional.

E logo puxemos en marcha unha au-
téntica revolución tranquila do benestar.
Está ben que no Estado se recoñezan
con carácter xeral dereitos universais
para as persoas dependentes, mais
para garantir o exercicio deses dereitos
temos que pór en marcha un auténtico
sistema galego de benestar e iso é o
que está a facer o Bloque Nacionalista
Galego a través da creación do Con-
sorcio Galego para as políticas de
Igualdade e de Benestar.

Coido honestamente que o BNG ten
patentizado durante estes dous anos
que nacionalismo é sinónimo de igual-
dade, igualdade entre os pobos, pero
tamén igualdade entre as persoas. Por
iso, penso que por vez primeira na his-
toria, e grazas ao nacionalismo, houbo
desde o Goberno galego unha política
real de igualdade entre homes e mu-
lleres.

E as asignaturas pendentes?

Ben, nestes dous primeiros anos, esfor-
zámonos en criar os instrumentos ne-
cesarios para materializar o cambio
galego, o cambio transformador co que
se comprometeu o BNG. O bienio que
fica de mandato será o da execución
de todo o planificado, tanto no ámbito
lexislativo como no da xestión.
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Como evalúas a situación no Estado
após a ruptura da tregua de ETA?

A ruptura do alto ao fogo foi unha tre-
menda desilusión. Eu espero que a
nova situación sirva para convencernos
de que no futuro non queda outra que
intentalo de novo, porque a única
posibilidade de rematar coa lacra do

“As eleccións xerais son tan importantes como as galegas”
terrorismo é a creación das posi-
bilidades que permitan o diálogo. Este
diálogo hoxe é imposíbel. O diálogo
só será factíbel cando ETA renuncie
ás armas. Pero a acción de todos os
demócratas ten de estar dirixida a
crear as condicións para que ETA
abandone a violencia e o diálogo sexa,
por tanto, posíbel. Eu espero que
ninguén teña a tentación de voltar a
unha política antiterrorista que o que
levaba consigo era claros síntomas
de intolerancia e de falta de con-
viccións democráticas. A vía do pro-
ceso de paz fracasou, pero a vía do
aznarismo tamén fracasara estre-
pitosamente no seu día. Polo tanto,
non podemos voltar a eses tempos.

A presión criminalizadora do PP so-
bre o nacionalismo non cesa. Velaí
os ataques a Nafarroa Bai. Que pen-
sas que hai nesa presión de táctica
eleitoral e que pensas que hai de
opción estratéxica real de fundo dese
partido?

O máis imporante a día de hoxe é que
temos que pór todos os nosos medios
para configurar unha grande unidade
das forzas políticas arredor dunha

Un repaso á situación xeral do Estado

política antiterrorista que estea isenta de
calquer elemento de criminalización do
pluralismo político do Estado. O pior que
pode facer unha forza política, porque
ademais te aboca ao fracaso, é aceptar
mansamente o estreito e unilateral marco
ideolóxico que intenta impor o PP. Nós
opuxémonos á Lei de Partidos e o tempo
deunos a razón. A estratexia do PP só
pode levar á perpetuación do problema
en Euskadi e non supón nengunha vía
de solución. O PP pretende tocar a fibra
sensíbel, os instintos básicos, de moitos
cidadáns do Estado, nunha perspectiva
eleitoralista e de curto prazo.

Non acreditas que segue a ser escaso
o peso político de Galiza no Estado?

A chegada ao Goberno do país permi-
tiunos dar un paso cualitativo para lograr-
mos que Galiza xogue outro rol na política
estatal. Mais fáltanos outra pata no banco
para conseguirmos que Galiza sexa
respectada. E esa outra pata é a nosa
presenza con forza determinante no Con-
greso e no Senado. Por iso, as eleccións
xerais teñen para nós tanta importancia
como as eleccións galegas, porque son
a chave para que o país teña peso e sexa
tido en conta no escenario do Estado.

Sempre que se achega un 25 de Xullo
esgotamos os adxectivos sobre a im-
portancia histórica do Día da Patria
Galega dese ano en concreto, mais
realmente parece obvio que o deste
si ten unha relevancia especial. Cal
é a túa mensaxe á base social do na-
cionalismo neste momento?
Nunca o nacionalismo galego tivo unha
cota de poder como a que agora ten e
coa que imos celebrar o próximo 25
de Xullo. Por iso, este Día da Patria
Galega é unha boa oportunidade para
comunicar aos galegos e as galegas
que, para alén de ter un proxecto para
cada un dos 315 concellos do país, o
BNG se caracteriza sobre todo por ter
un proxecto de país. Se hai algo que
nos distingue é que, como naciona-
listas, envorcamos todo o noso esforzo
no ámbito local nun proxecto nacional
que tenta pór a Galiza noutro lugar ins-
titucional dentro do Estado e no con-
xunto de Europa e do mundo.
Unha participación masiva no próximo

“Para agrandar o BNG, hai que practicar a autoestima”
25 de Xullo debe ser o refrendo do
grande avanzo obtido polo BNG nas
últimas eleccións en termos de poder
institucional.

Continúa a haber unha grande
desproporción entre o número de
militantes do BNG e o de eleitores
que o apoian. Como cres que se
debería actuar para ir facendo esa
fenda cada vez máis pequena?
Vou dar varias receitas. Primeiro é
ben que partamos dun saudábel
exercicio de autoestima. O BNG, como
todo grupo humano, ten moitos de-
fectos, mais tamén ten moitas virtudes.
E se queremos aspirar a que haxa mi-
les de galegos e galegas que se
integren no proxecto, temos que co-
mezar por ter unha visión positiva do
BNG, porque temos cen argumentos
para a crítica, pero mil argumentos
para sentírmonos orgullosos e satis-
feitos da nosa propria organización.
En segundo lugar, cumpre termos o

convencimento de que no BNG cabe todo
o mundo que queira plasmar o seu
sentimento de país nun proxecto po-
lítico proprio. Non hai nengunha persoa
que teña a valentía de votar o Bloque
Nacionalista Galego que non sexa mere-
cente de facer parte do BNG e con esa
convicción nos temos que dirixir aos
cidadáns.
Terceiro: temos que facer un esforzo
sempre porque a nosa casa sexa a casa
dos cidadáns, dos nacionalistas e das
nacionalistas do país, non a casa para
estabelecer eternos, estériles e pesados
debates ideolóxicos e ideoloxistas que
non levan a ningures. O BNG ten que ser
unha forza política atractiva, operativa e
eficaz, desde a convicción de que á altura
do ano 2007 os mecanismos de partici-
pación da xente en política non son os
mesmos, por sorte, que os que podían
ser no ano 1977.
De o facermos así, eu estou certo de que
o BNG está en condicións de, cando me-
nos, duplicar a súa militanza.

 Anxo Quintana avalía o escenario do Estado
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Música, arte, ideas, literatura, diver-
sidade… e moito máis é o que vos
poderedes atopar nas máis de 30
carpas do Festigal, no campus Sur
da Universidade de Santiago de
Compostela. Máis de 20.000 persoas
gozarán de balde das actividades que
xa están ultimadas para os días 24
e 25 de xullo. Se queredes aproveitar
todo o que ofrece a sexta edición
desta cita, aquí tedes as claves:

Música: o día 24 Loretta Martín
(Galiza), Babylon Circus, Terrakota
(Portugal) e DJ Missil(Franza); día
25 Nancy Vieira (Portugal-Cabo
Verde), Fía na Roca (Galiza) e Kroke
(Polonia)

Galería das ideas: mesas redondas
con temas como a negación dos de-
reitos nacionais do pobo sahariano,
a soberanía nacional nas condicións
da globalización e unha tertulia sobre
actualidade con xornalistas e políti-
cos.

Galería das letras: recitais poéticos,
exposicións e presentación de novi-
dades editoriais, coa presenza de

48 horas de diversidade no Festigal
autores como Manuel Rivas, Rosa
Aneiros, Teresa Moure, Suso de
Toro, Inês Pedrosa ou Carlos Meixi-
de.
Galería Audiovisual (Sala Nasa):
proxectaranse distintas obras
audiovisuais galegas, entre outras,
as curtametraxes premiadas en Cans
e nos Mestre Mateo, así como crea-
cións dos alumnos da Escola de
Imaxe e Son da Coruña.

A música alternativa é xa un engado clásico no Festigal

20.000 metros cadrados para máis de 20.000 persoas

Ciencia, mulleres e moito máis: os
20.000 m do Festigal dan para moito,
alén da zona de acampamento, con
capacidade para 160 tendas, poderedes
atopar desde unha exposición sobre
mulleres galegas, a un espazo de
software libre, pasando por unha feira
de asociacións, a xa tradicional galería
de artesanía e o espazo para os máis
cativos.

A Fundación Galiza Sempre (FGS), o
Seminario Galego de Educación pola
Paz, a Coordinadora Galega de
ONGDs, Esculca, o IGADI, o IGESIP,
Xustiza e Sociedade e as fundacións
da CIG (FESGA) e UXT (Luis Tilve)
anunciaron o 6 de xuño a creación
dun Comité galego de apoio á Cam-
paña Mundial para unha profunda
Reforma do Sistema de Institucións
Internacionais.
Trátase dunha iniciativa que xa conta
co apoio de destacadas personali-
dades e máis de 100 redes sociais e
cívicas internacionais e cuxo obxec-
tivo é contribuír para a creación dun-
ha orde mundial baseada no respecto
e desenvolvemento da legalidade
internacional, cunhas Nacións Unidas
máis fortes, máis democráticas e con
control efectivo sobre todos os seus
órganos, axencias e sobre as outras
organizacións multilaterais globais
(Fondo Monetario Internacional, Ban-
co Mundial, Organización Mundial

do Comercio, etc).
A participación da Fundación Galiza
Sempre no Foro Social de Nairobi
propiciou os primeiros contactos
con esta Campaña Mundial que foi
presentada en Galiza nun acto cele-
brado no mes de Marzo coa presen-
za de Josep Xercavins, coordinador
de UBUNTU (Foro Mundial de Redes
da Sociedade Civil), entidade pro-
motora da Campaña, Manuel Dios
e Xosé Manuel Beiras.

Máis de 200 organizacións sociais

As nove entidades galegas que subs-
criben o Manifesto da Campaña
acordaron dirixirse conxuntamente
a máis de 200 organizacións sociais
galegas para recabar novas adhe-
sións mediante un escrito conxunto
no que sinalan que deciden xuntarse
“coa intención de incorporar o noso
País a este movemento na convicci-
ón de que os problemas e desafíos

da humanidade son hoxe especial-
mente graves”. Denuncian, entre ou-
tros, os problemas da guerra e a pobre-
za, os riscos ambientais, a perda de
diversidade cultural e a progresiva
debilidade das institucións políticas
perante mercados cada vez máis
globais.

Para a FGS, a maior indefensión dunha
nación sen Estado como Galiza frente
ás consecuencias da globalización
incrementa o interese de impulsar ini-
ciativas que cuestionen o unilateralis-
mo, o desprezo da legalidade inter-
nacional e a imposición de políticas
económicas ultraliberais desde orga-
nismos afastados do control demo-
crático popular que caracterizan a
situación mundial.

Pódese consultar o Manifesto da Cam-
paña en:
www.reforcampaign.net

Galiza Sempre, pola reforma das institucións internacionais
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Independencia para ter calidade de vida
Vicepresidencia traballa para, antes de fin de ano, valorar o grao de dependencia de máis de 16.000 persoas

A Vicepresidencia do Goberno galego
está a construír un auténtico sistema
galego de benestar, un sistema uni-
versal e nacional, baseado nos
principios de igualdade de oportu-
nidades, eficiencia e calidade, e
asentado sobre tres piares funda-
mentais: o Consorcio Galego de Ser-
vizos de Igualdade e do Benestar, a
nova Lei de Servizos Sociais de Galiza
e o Sistema Galego de Atención á
Dependencia.
Anxo Quintana aposta por facer deste
último un sistema “próximo e acce-
síbel, transparente e eficiente” para
as máis de 91.000 persoas depen-
dentes –o 3% da poboación galega,
das que 16.500 son grandes depen-
dentes e que serán os primeiros en
beneficiárense da Lei de Dependencia
ao longo deste ano.
Neste sentido, Vicepresidencia
estabeleceu un dispositivo baseado
en tres elementos básicos: os buses
itinerantes de información móbil, a
rede de puntos de asesoramento e
recollida de solicitudes de valoración
e as equipas de valoración.

Catro autobuses itinerantes

O dispositivo de información móbil
está integrado por catro autobuses
itinerantes que percorren toda a xeo-
grafía galega, ofrecendo información
pormenorizada sobre o Sistema
Galego de Atención á Dependencia,
os servizos e prestacións que prevé,
os beneficiarios ou os graos e niveis
de dependencia.
Pola súa parte, a rede estábel de ase-
soramento e recollida das solicitudes
de valoración está constituída por 81
centros repartidos por toda Galiza,
como son as delegacións provinciais
de Vicepresidencia, os centros socia-
is, residencias e fogares de maiores
ou as casas da xuventude.

100 profesionais, a traballaren en
rede

O deseño desta rede, na que traballan
máis de 100 profesionais, está pen-
sado para facilitarlle os trámites ás
persoas dependentes que, en moitos
casos, teñen dificultades físicas para
desprazárense. Dende a súa posta
en marcha esta rede leva atendidas
a máis de 18.000 persoas.

Por último, as equipas de valoración
encarréganse de avaliar o grao de
dependencia, un proceso que
comezou neste mes de xuño. As
previsións que manexa Vicepre-
sidencia son que neste mes estean
valoradas as primeiras 2.700 per-
soas, até chegar a finais de ano á

cifra das 16.500, co cal estarían
valorados todos os grandes depen-
dentes galegos.
Esta valoración dará lugar a un Plan
individualizado de atención, no que
se detallarán os servizos e presta-
cións que lle corresponden a cada
persoa valorada como dependente.
Entre os servizos previstos polo sis-
tema estabelécense os de prevención
e promoción da autonomía persoal,
a teleasistencia, a axuda a domicilio,
os centros de día e de noite e os
centros residenciais.

Ademais, Galiza vai recoñecer o
dereito de acceso aos servizos e
prestacións previstas no Sistema
Galego de Atención á Dependencia
aos emigrantes retornados. De feito,
xa está en tramitación o Decreto

Anxo Quintana, durante a apresentación da campaña In-Dependencia

     A rede de
asesoramento leva xa
atendido a máis de
18.000 persoas

polo que se regula o procedemento
para o recoñecemento da situación de
dependencia e do dereito ás presta-
cións do sistema en Galiza.

Nestes momentos, a Vicepresidencia
tamén traballa no Decreto que regula
o catálogo de servizos e prestacións
económicas que recibirán as persoas
dependentes, unha vez recoñecida a
súa situación de dependencia.

Un sistema pensado para Galiza

Todo este traballo está presidido, se-
gundo Anxo Quintana, pola filosofía
de que o Sistema Galego de Atención
á Dependencia “ten que estar deseñado
por Galiza e para Galiza, atendendo á
nosa realidade social, económica e
territorial co fin de que poida mellorar
a vida dos galegos e galegas en
situación de dependencia”.

“Por iso –subliña- garantimos un
financiamento xusto, acorde coa
realidade do noso país, e tomamos as
nosas propias decisións, sen medo a
asumir a responsabilidade de aplicar
dende aquí uns servizos e unhas
prestacións axeitadas á realidade das
persoas dependentes de Galiza e á
realidade do noso territorio”.

Máis información en:
http://www.benestargaliza.org
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A Consellaría de Innovación e Indus-
tria destinará este ano perto de 30
millóns de euros á contratación de
500 investigadores, tecnólogos e
axentes de innovación no sistema
público e privado de I+D+i galego.
Esta convocatoria de axudas enmár-
case dentro do Programa de Recur-

Innovación dobra a aposta pola investigación e a tecnoloxía
sos Humanos 2007 e supón, en
palabras de Fernando Blanco, “a
maior aposta cuantitiva e cualitativa
feita en Galiza polos recursos
humanos en I+D+i e pola súa des-
precarización”. Conta cun orzamento
histórico de 29 millóns de euros, un
120% máis que en 2006, destinado

30 millóns de euros para a contratación de investigadores, tecnólogos e axentes de innovación

á contratación de 500 investigadores
e tecnólogos, con 351 prazas e 149
prórrogas, o que supón un incremento
do 63% en relación ao 2006, ano no
que se convocaron 141 novas prazas
e 165 prórrogas.

Este investimento e as súas caracterís-
ticas sitúan a Galiza entre as comuni-
dades autónomas cun sistema de re-
cursos humanos en I+D+i máis avan-
zado do Estado.

Con esta convocatoria de axudas
comézanse a executar os obxectivos
da política de recursos humanos do
Plano Galego de I+D+i 2006-2010:
incrementar o número de investiga-
dores en Galiza e a súa cualificación;
crear condicións laborais atractivas;
profesionalizar a actividade e promocio-
nar xestores de innovación e tecnólo-
gos nas empresas para apoiar ás
equipas de investigación.

Salustiano Mato e Fernando Blanco, durante o acto de apresentación do Plano de Recursos Humanos

Cultura presenta o borrador do Plan Galego de Artes Escénicas
A Consellaría de Cultura e Deporte apresentou o borrador do Plan Galego das Artes Escénicas, unha guía de estratexias
e liñas concretas para gañar protagonismo social e proxección exterior. O rascuño comezarase a debater con máis
de 60 representantes de todos os axentes implicados para obter un marco consensuado e eficiente para as artes
escénicas para os vindeiros anos.
O Plan  constituirá un fito sen precedentes en Galiza, xa que estabelecerá o ámbito integral de actuación de todos os
poderes públicos.
O proxecto fundaméntase na necesidade de que a política do Goberno galego no ámbito das artes escénicas sexa unha
política integral, que inclúa e comprometa no seu desenvolvemento a todos os departamentos das distintas consellarías
con competencias en ámbitos relacionados co teatro e a danza en Galiza.

A Consellaría do Medio Rural vén de convocar o
proceso de renovación dos órganos de goberno dos
distintos consellos reguladores existentes en Galiza.
En concreto, a convocatoria afecta a entidades, as que
posúen unha prórroga no seu mandato desde hai máis
tempo. Trátase das cinco denominacións de orixe viti-
vinícolas Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei
e Valdeorras e das Indicacións Xeográficas Protexidas
Ternera Gallega e Pataca de Galicia. Segundo o calen-
dario electoral, as eleccións están axendadas para o
1 de xullo.

Deste xeito, dáse un xiro radical á política desempeñada
polo anterior Goberno galego, que titorizaba a elección
do presidente de cada consello regulador, e permítese
a “democratización” absoluta destas entidades.

Medio Rural democratiza
os consellos reguladores

A conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, anunciou
no Pleno do pasado 13 de Xuño que a futura Lei de
Vivenda de Galiza recollerá sancións máis duras contra
o uso irregular da vivenda protexida, tanto por parte dos
adxudicatarios como por parte dos promotores.

Modificación da normativa

Por outra parte, Táboas anunciou que a Consellaría ultima
a modificación da actual normativa para que toda a
vivenda protexida se adxudique por sorteo e axilizar deste
xeito a tramitación e entrega aos beneficiarios de VPP.

Teresa Táboas anuncia
sancións máis duras contra
o uso irregular da vivenda
protexida
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Todo comezou cunha interpelación que
o portavoz do BNG no Congreso,
Francisco Rodríguez, dirixiu á Ministra
de Fomento, Magdalena Álvarez, no
Pleno da Cámara do 30 de maio pasa-
do. O BNG apuntaba cara ao obxectivo
de coñecer o estado actual e real, así
como as previsións temporais de
execución dos diferentes tramos da
rede de altas prestacións ferroviarias
de Galiza. A causa de tal iniciativa
residía na sempre cansativa cuestión
dos retrasos e os problemas que
padecen as obras do tan traído e levado
AVE galego. Froito do debate foi a
moción que Rodríguez levou á sesión
plenaria do 12 de xuño cun propósito
fundamental: axilizar a construción e
os trámites administrativos dos tramos
da alta velocidade ferroviaria.

Houbo premio para o labor do BNG. O
Pleno do Congreso deu luz verde a
unha iniciativa que contou co respaldo
de todos os grupos, agás o PP, que
optou pola abstención. As presas

O BNG dá un impulso
á alta velocidade ferroviaria

fixáronse para diversas conexións do
Eixo Atlántico: maior celeridade para
os seus tramos entre Vilagarcía e
Padrón, para o acceso sur de Vigo e
para o Betanzos-Ferrol. Maior acele-
ración da conexión Ourense-Monforte-
Lugo-Betanzos e sen esquecer o
necesario impulso na redacción dos
seis proxectos que integran o Lubián-
Ourense para iniciar as obras canto
antes. Outro enlace que debe dar pasos
cara adiante é a tramitación do Ou-
rense-Vigo por Cerdedo.
O traballo de control do BNG está
cumprido agora só queda que o Mi-
nisterio de Fomento tome nota e actúe
en consecuencia.

Laborioso traballo no Congreso para que o Estado pase da retórica aos feitos

F. Rodríguez, nunha intervención parlamentar

Davila axunta forzas frente os
apreixamentos de Noruega
O pasado 9 de Xuño, o Estado norue-
gués repetía a escena dos apreixa-
mentos dos “Arosas” ocorridos o pasa-
do ano e protagonizaba outra detención
dun barco inscrito na Cooperativa de
Armadores de Vigo. Era o turno do
Bahía de Guipúzcoa. En plena campaña
do bacallau, Noruega transgredía así
o acordo asinado co Goberno español
o pasado mes de marzo en Rusia polo
que ambos se comprometían a
informarse antes de proceder a unha
actuación de forza. Os apreixamentos
de barcos en augas internacionais de
Svalbard por parte do Estado no-
ruegués son reiterados debido á súa
particular interpretación do Tratado de
Paris que regula ese espazo. Noruega

BREVES
Sobre o expolio enerxético de Galiza
En resposta a unha interpelación do
BNG no Senado, o ministro de
Industria afirmou que a aspiración da
Xunta de Galiza de poder contar cunha
potencia eólica de 6.500 megavatios
é “desproporcionada” e “demasiado
ambiciosa”.
Para Francisco Jorquera, as  políticas
que está a implantar o Goberno
Central “baleiran de contido as
competencias da Xunta e impiden que
Galiza poida deseñar unha política
propia que corrixa o espolio enerxético
que historicamente sufriu o noso país”

Unha cuestión sobre os danos á
saúde do Prestige
O senador nacionalista, Francisco
Jorquera, demandou ao Goberno de
Estado que apoie os estudos que
científicos galegos están a realizar
arredor dos danos producidos sobre
a saúde das persoas que estiveron
expostas ao fuel durante a marea
negra do Prestige.
Ademais, reclama que impulse o
financiamento dos proxectos de
investigación sobre estes danos e, no
caso de estas doenzas se confirmaren,
que contemple medidas
compensatorias para paliar os efectos
negativos producidos na saúde das
persoas afectadas.

O Estado négase a revertir xa ao
dominio público os grandes encoros
Os grandes encoros galegos superan
con moito o límite temporal
estabelecido para a súa explotación
por empresas privadas, mais o
Goberno do Estado non ten vontade
política de facer prevalecer o interese
xeral e nesta cuestión opta por apoiar
os grandes oligopolios do sector
eléctrico.
Francisco Jorquera defende a súa
reversión ao dominio público porque
se trata de concesións que "xa
exceden do prazo establecido na Lei
de Augas e xa foron suficientemente
amortizadas polas empresas
hidroeléctricas".

non ten capacidade sancionadora pe-
rante as prácticas irregulares dalgúns
pesqueiros pero, como neste último
caso, obriga ao pago dunha fianza
para ceibar os barcos.
Só o Estado do que procede o barco
infractor ten potestade para sancio-
nalo.
O intolerábel comportamento de No-
ruega foi motivo da iniciativa parla-
mentar de Olaia Fernández Davila que,
nesta ocasión, logrou a unanimidade
da Cámara para que se estabeleza
unha negociación con carácter de
estado entre a UE, o Goberno español
e Noruega para pór fin aos apreixa-
mentos de barcos galegos por parte
das autoridades norueguesas.

   O traballo de control
do BNG está
cumprido, agora
Fomento debe actuar
en consecuencia
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Funcionou, por vez primeira no que vai
de lexislatura, a alianza PP-PSOE no
Parlamento Galego. Aconteceu nun
asunto moi sensíbel para a calidade da
democracia no noso país: a nova re-
gulación do voto emigrante, necesaria
para garantir que sexa directo, libre e
secreto e para que non se produza o
sensentido de que persoas non nadas
no noso país podan decidir o goberno
da nosa nación ou dos nosos concellos.
PP e PSOE bloquearon a reforma por-
que non teñen a menor vontade política
de que poda entrar en vigor xa nas
próximas eleccións xerais e, conse-
cuentemente, o BNG optou por abando-
nar o debate para non lexitimar politi-
camente a operación.
Todo aconteceu no seo dunha po-
nencia parlamentar criada precisa-
mente a instancias do BNG para lle
propor ás Cortes españolas unha
reforma do voto emigrante que, até o
de agora, nin PP nin PSOE foran quen
de acometer. Ao grupo parlamentar
nacionalista movíao o obxectivo de
chegar aos próximos comicios xerais
de 2008 cunha normativa garantista,
tanto no que atinxe á limpeza do voto
como no que ten a ver co alcance dos
dereitos eleitorais dos emigrantes (o
que significa decidir en que comicios
os emigrantes poden votar e en que
outros non).

No programa do bipartito
Para o Bloque Nacionalista Galego,
este traballo non é nin novo nin opor-
tunista, fai parte da súa acción política
nas diferentes cámaras onde ten
representación, lexislatura tras lexisla-
tura. En Galiza, ademais, foi unha das
cláusulas programáticas que recolle
o pacto de goberno asinado co PSdeG.
O voceiro do grupo parlamentar do
BNG, Carlos Aymerich, advertiu, no
momento de convidar os outros grupos
á constitución da Ponencia, que esta
era a “última oportunidade” de poder
abordar a reforma da Lei Orgánica do
Rexime Eleitoral Xeral. Ou se reforma
agora a lei ou a acumulación de escán-
dalos sobre o sufraxio emigrante aca-
bará producindo tal fastío na sociedade
que ao final a xente optaría por de-
mandar, directamente, a supresión do
dereito de voto dos emigrantes.

Estratexia da dilación
Tal e como estaba previsto, tras o 27-M o

PP e PSOE bloquean
a reforma do voto emigrante

BNG, PSdeG e PP puxéronse mans á
obra cunha diferenza de partida: a boa
disposición e vontade nacionalista de
traballar o que faga falta para que dea
tempo a presentar a reforma co prazo
innegociábel do 2008 fronte á “estra-
texia da dilación” que tentaron intro-
ducir os outros grupos, a través dun
calendario de traballo inasumíbel. Esta
acitude obrigou o BNG  a aban-donar
a ponencia, acusando ao PSdeG de
“cruzar o Rubicón” ao pactar con-
xuntamente cos populares e informan-
do á cidadanía de que as consecuen-
cias deste “pacto paralelo” do socio
de Goberno coa oposición vai permitir
que nos próximos comicios haxa uns
400.000 votantes susceptíbeis de ser
manipulábeis.

Para Tabarés e Aymerich, integrantes
nacionalistas na Ponencia, o PSOE e
o PP non queren entrar en cuestións
de fundo, como a hipótese de criar
unha circunscripción para os emigran-
tes só para as eleccións xerais, porque
“só lles interesa seguir aproveitándose
dos sufraxios no exterior”.

O BNG non pode construír unha “corti-
na de fume” con este debate, non pode
asumir que este sexa tan só un “lavado
de cara” e por iso, se non se dán ou-
tras condicións, non retomará os tra-
ballos da Ponencia, malia as intoxi-
cacións e o ruído que pretenden intro-
ducir PP e PSdeG para agachar as
súas intencións reais neste debate.

Os partidos estatais alíanse para impedir que unha nova lei rexese xa nas eleccións xerais

BREVES

Os dereitos dos galegofalantes
no Estado
Existen no Estado 80.000 persoas
que utilizan o galego cada día fóra
das fronteiras da nosa nación e
ven como a súa lingua natural é
“excluída da administración, a
xustiza, a toponimia, etc”. Agora,
grazas á proposición non de lei
do BNG aprobada en pleno, da
autoría de Bieito Lobeira, esta
situación pode cambiar.

Os cambios
necesarios na CRTVG
O BNG confirmou no Pleno
parlamentar o compromiso de
modificar o marco normativo da
CRTVG e materializar o acordo
plasmado no pacto de goberno
co PSdeG ao respeito do
nomeamento do director do ente.
Modesta Riobó instou a Xunta a
remitir, no prazo máis breve
posíbel, un proxecto de
modificación da lei de creación
da Compañía, para potenciar a
súa autonomía e carácter de
servizo público, o acceso dos
distintos sectores e organizacións
sociais e estabelecer o
nomeamento do director xeral por
maioría cualificada.

A homofobia non se
subvenciona.
Ana Pontón é a autora dunha
proposición non de lei, aprobada
no pleno, que insta a levar adiante
accións para visibilizar a
homofobia e os problemas que
padecen as persoas homosexuais.
A iniciativa reclama, asemade, que
se apoie institucionalmente as
asociacións de persoas
homosexuais e se deneguen
subvencións ás entidades que
incorran, fomenten ou toleren
actitudes homófobas.

Iago Tabarés, deputado do BNG
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A Contracapa

María Xosé Bravo, nacida no Bolo en 1957, é licenciada
en Psicoloxía pola Universidade de Barcelona, de profesión
orientadora nun centro de ensino. Asumiu a
responsabilidade de Comunicación da Executiva desde a
XII Asemblea Nacional. Foi concelleira en Vilasantar en
1991, e volve agora á política municipal na cidade da
Coruña, onde será a edil responsábel de Cultura. O Benegá
ao día entrevistouna para coñecer, entre outros aspectos,
as últimas iniciativas que se tomaron en materia de
comunicación.

Que destacarías da comunicación do BNG durante a
campaña e a precampaña?
Penso que a secretaría de comunicación fixo un esforzo
importante, que foi ben valorado pola militancia, sobre
todo no referente a mellorar as canles de comunicación
propias. En concreto destacaría os cadernos dixitais
(blogs) que se fixeron na rede, que foron máis de 40 ou
os novos voceiros municipais. E foi a primeira vez que
se prestou asistencia técnica ás localidades para a
elaboración dos voceiros desde a sede nacional, onde
tamén se fixo un esforzo financeiro para correr cos gastos
de impresión. Tamén hai que destacar o impulso de
Telebng que se reformulou para converterse nunha canle
de Youtube -sistema de publicación de vídeo en Internet
xestionado polos usuarios-.

Como se levaba o día a día na comisión electoral, coas
súas incidencias e imprevistos?
Co resto de compañeiros e compañeiras das áreas de
organización, finanzas, municipal e imaxe e propaganda,
fixemos un seguimento pormenorizado no relativo á
preparación de actos e á axenda do portavoz nacional,
así como dalgúns dos candidatos. A nosa maior
preocupación foi facer propostas atractivas que chegasen
ao maior número de xente posíbel. Outra iniciativa da
Secretaría de Comunicación foi elaborar un vídeo no que
se saíu á rúa a perguntarlle aos cidadáns qué agardaban
do BNG, arredor das bases do noso programa: vivenda,
emprego, servizos sociais...

Tiñas que compatibilizar isto coa túa candidatura na
Coruña. Como valoras os resultados do BNG nesta
cidade?
Ben, tamén o tiven que compatibilizar co meu traballo no
instituto. Na Coruña penso que obtivemos un bon
resultado, tanto cuantitativa como cualitativamente.
Mantivemos os 6 concelleiros -que se obtiveran nunhas
circunstancias especiais- e o PSOE perdeu a maioría
absoluta. Estamos ante a fin definitiva do vazquismo e
ábrese a porta para gobernarmos esta cidade doutro xeito.

“Animo a reforzar os boletíns locais”
María Xosé Bravo, secretaria de Comunicación da Executiva Nacional

M. Xosé Bravo volta á política municipal: primeiro en Vilasantar, agora na Coruña

polo que se regula o procedemento
para o recoñecemento da situación de
dependencia e do dereito ás presta-
cións do sistema en Galiza.

Nestes momentos, a Vicepresidencia
tamén traballa no Decreto que regula
o catálogo de servizos e prestacións
económicas que recibirán as persoas
dependentes, unha vez recoñecida a
súa situación de dependencia.

Un sistema pensado para Galiza

Todo este traballo está presidido, se-
gundo Anxo Quintana, pola filosofía
de que o Sistema Galego de Atención
á Dependencia “ten que estar deseñado
por Galiza e para Galiza, atendendo á
nosa realidade social, económica e
territorial co fin de que poida mellorar
a vida dos galegos e galegas en
situación de dependencia”.

“Por iso –subliña- garantimos un
financiamento xusto, acorde coa
realidade do noso país, e tomamos as
nosas propias decisións, sen medo a
asumir a responsabilidade de aplicar
dende aquí uns servizos e unhas
prestacións axeitadas á realidade das
persoas dependentes de Galiza e á
realidade do noso territorio”.

Máis información en:
http://www.benestargaliza.org

21 Xullo
Festa nacionalista do Baixo Miño,en Tomiño

24 e 25 de Xullo
Festigal. Santiago de Compostela

25 de Xullo
Día da Patria Galega. Santiago de Compostela.

E os de Vilasantar?
Iso é terra liberada.

Algunha mensaxe para a militancia e simpatizancia?
Si, penso que os compañeiros e compañeiras que fixeron os
boletíns municipais fixeron un grande esforzo e é bon que
estas canles de comunicación directa cos veciños se manteñan
durante catro anos.


