
Durante 12 anos o Bloque Naciona-
lista Galego conseguiu que Galiza
existise politicamente como nación
nas institucións centrais do Estado.
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Galiza pide máis
forza en Madrid

ao día

sión soberana dunha organización
política, o BNG, senón porque así
o demanda a grande maioría social
do noso pobo. Agora toca pasar á

como ten dito o portavoz nacional, son tan
importantes para o BNG como as galegas,
porque nelas se expresa a vontade de ser da
sociedade galega. A vontade de ser (de estar)
para decidir.

Semanas esclarecedoras

Estas últimas semanas foron enormemente
esclarecedoras para a opinión pública galega
a respecto da utilidade do nacionalismo para
este país. Viuse con clareza que Galiza só é
respectada polo Estado se aparece no
escenario con vocación de protagonismo e
non como corifeo dunha partitura que escri-
ben outros.
“Máis forza en Madrid!”, demanda o lema de
precampaña do BNG. Non é unha demanda
partidaria: é unha demanda do conxunto da
sociedade galega que só o nacionalismo
como forza propria do país está en condicións
de materializar.

O BNG conecta cos desexos dos galegos
e das galegas de ser determinantes no Estado

Páxinas 2 e 3. Entrevistas

Falan Jorquera, Olaia, Paz e Iago
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de igual a igual co Estado
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Iniciativa nacionalista
para a transferencia do tráfico
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Un artigo de Anxo Quintana
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Os mozos e as mozas regresan ao agro
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A información municipal ao completo

Anxo Quintana terma do micro durante o acto que protagonizou conxuntamente cos candidatos e candidatas do BNG

fase de participar na gober-
nabilidade do Estado. A fase de
sermos decisivos e decisivas.
O país ten un enorme potencial que
debe ser liberado en forma de
enerxía positiva o 9 de Marzo. As
xa inminentes Eleccións Xerais,

Apartir de 1996, xa non foi posíbel
facer política en Madrid sen ouvir
a voz de Galiza. O país tomou a
palabra e autodefendeuse alí onde
se toman decisións trascendentais
para o noso futuro. Agora toca pasar
a unha outra fase. E non pola deci-
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“Teño máis ilusión que hai catro anos”
É a segunda vez que vas encabezar
a candidatura do BNG por Pontevedra
para unhas Eleccións Xerais, como
afrontas o repto?
Con máis ilusión que hai catro anos
porque agora existe unha experiencia
e un traballo realizado que tivo os seus
froitos positivos. Conseguimos moitas
cousas.

Cal é o balanzo que fas do teu labor
no Congreso dos Deputados nesta
lexislatura a piques de rematar?
Un balanzo moi satisfactorio porque
me permitiu relacionarme con moitos
sectores da sociedade galega, tanto no
ámbito económico como no eido social.
Estes anos permitíronme trasladar ás
Cortes Xerais as nosas iniciativas e as
nosas propostas para mellorar as leis.

Como explicarías aos galegos e
galegas que un BNG forte nas Cortes
Xerais revirte en beneficio de Galiza?
Sempre dixemos que era importante

para Galiza que o nacionalismo fose
decisivo en Madrid. Nesta lexislatura,
na que fomos decisivos en moitas oca-
sións, demostrouse o que diciamos,
sobre todo nos últimos meses. Só poño
un exemplo: as conquistas que logra-
mos nos Orzamentos do Estado para
Galiza.

Que resaltarías de todo o logrado?
Dous temas moi importantes. Primeiro,
os incrementos das partidas destinadas
a Galiza nos Orzamentos do Estado, e
a nosa participación nas leis sociais
aprobadas no Congreso. Hai que subli-
ñar que o Goberno, nos proxectos que
presentaba, sempre facía unha inxeren-
cia clara nas competencias autonómi-
cas. O noso papel foi fiscalizar esa
inxerencia, entre outros cousas, e pre-
sentar propostas para que as leis res-
peitasen o ámbito competencial. De aí
que entendamos que é imprescindíbel
a presenza do nacionalismo galego en
Madrid.

Olaia Fernández Davila, número un ao Congreso por Pontevedra

Olaia ten o aval de catro anos de intenso traballo parlamentar

O BNG apostou por Iago Tabarés para
encabezar a candidatura da provincia
onde semella se van envorcar máis
esforzos por parte dos partidos estatais,
pois todo apunta a que hai un deputado
en xogo, ao que tamén optan os nacio-
nalistas.

Enfréntaste a unha ministra (PSOE)
e á veteranía  dun “candidato rein-
cidente” (PP) para acadar unha praza
que vai estar máis que disputada.
Que opinión che merece este esce-
nario?
Ambos teñen amosado a súa inutilidade
á hora de defender os intereses de
Galiza e de Ourense. No que se refire
a Elena Espinosa, mesmo as políticas
máis salientábeis do seu departamento
que se acadaron para o país son conse-
cuencia  dos grandes esforzos e presión
dunha consellaría nacionalista, a de
Medio Rural. Celso Delgado, pola súa
parte, demostrou, tanto durante o go-
berno de Aznar como agora cos socia-
listas, estar máis pendente doutras
zonas do Estado que da provincia á
que representa. Neste contexto é evi-
dente que Ourense segue orfo de
deputados da provincia que verda-

Iago Tabarés, número un ao Congreso por Ourense

“PP e PSOE só pensan na Moncloa;
nós, en Galiza”

Un soño para o 9 de marzo vindeiro.
O soño é que academos a suficiente re-
presentación na Galiza para termos grupo
parlamentar.

deiramente sexan quen de pór os seus
intereses e necesidades enriba da
mesa e iso só o BNG o pode garantir.

A maquinaria  dos partidos do Estado
está tentando focalizar mediati-
camente o debate e excluír o BNG

da contenda. Que mensaxe vas trans-
mitir para facerse un oco e acadar
representación?
Nós queremos que se visualice que Galiza
ten que estar presente nas Cortes e nun
escenario como o que se vai dar sen
maiorías absolutas temos que ter voz
propia e facela valer para sermos determi-
nantes. Efectivamente, vai haber bipolari-
zación, pero esta vai darse entre PP/PSOE
e BNG. Populares e socialistas van estar
máis preocupados no debate presiden-
cialista que en protexer, defender e reivin-
dicar os intereses de Ourense, van defen-
der, tan só, o que se lles marque desde
Ferraz ou Génova.

Cales son as espectativas?
As nosas percepcións son boas. Insisto,
o que está en xogo en Ourense non é o
futuro de Rajoy nin de Zapatero, o que
se decide son as nosas infraestruturas,
que sexan acaídas, que non haxa máis
demora na chegada do AVE; ter capaci-
dade para participar e decidir nas políticas
do Estado. Ter maior peso no Estado,
en definitiva, e exercelo a favor do país,
algo que só está en condicións de
asegurar o BNG.

Iago Tabarés opta a un escano por Ourense
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“Un BNG forte en Madrid fará que respecten a Galiza”
e unha dupla utilidade para os cidadáns
do noso país. Por unha parte, a presenza
dun BNG forte en Madrid asegura que
vai existir un freo ante calquera intento
de volta ao pasado; temos un compro-
miso claro e inequívoco coa necesidade
de afondar na democracia, de avanzar
nas políticas sociais, de reorientar as
políticas económicas en beneficio das
maiorías sociais. Pero ademais, e sobre
todo, somos a única forza política que
está en condicións de determinar a
política estatal en función dos intereses
do noso país,  máxime nunha lexislatura
como a vindeira,  onde tampouco vai ha-
ber maiorías absolutas e o nacionalismo
galego pode ser decisivo para a gober-
nabilidade.

Un repto para o vindeiro 9 de marzo.
O principal repto é mellorar os resultados
a respeito do ano 2004 e, sobre todo,
que iso teña unha tradución política:
sermos decisivos na gobernabilidade do
Estado.

É a primeira vez que vas encabezar
a candidatura do BNG ao Congreso
pola provincia da Coruña. Como
afrontas este repto?
Con ilusión e responsabilidade. Son
consciente da responsabilidade que
deposita en min o BNG e do repto polí-
tico tan importante que significa repre-
sentalo. Representar o BNG é repre-
sentar a Galiza, nunha institución da
importancia do Congreso dos Depu-
tados, na que, por certo, o meu prede-
cesor, Francisco Rodríguez, deixou o
listón extraordinariamente alto.

Que balanzo fas do teu labor no
Senado durante esta lexislatura?
No persoal considero que foi unha
experiencia moi arriquecedora. Hai que
ter en conta que non tiña experiencia
institucional previa e creo que contri-
buíu para formarme como parlamentar
e a ter un coñecemento máis directo
da política estatal. No aspecto político,
creo que o meu traballo -como o do
meu predecesor no Senado, Anxo
Quintana- serviu para que Galiza tivese

visibilidade política tamén nesta Cá-
mara.

Como explicarías aos galegos e gale-
gas a necesidade de que o mellor
para Galiza é contar cun BNG forte
nas Cortes españolas?
Votar BNG representa un duplo valor

Francisco Jorquera, número un ao Congreso por A Coruña

Paz Abraira (Meira, 1971) aspira a ser,
a partir de marzo, a primeira voz nacio-
nalista en Madrid pola provincia de
Lugo. Persoa vencellada á organización,
onde vén ocupando cargos de respon-
sabilidade dende 1997, e membro do
Consello Nacional do BNG dende a
última asemblea, aos seus 36 anos é

Paz Abraira, número un ao Congreso por Lugo

“Temos que rachar co tópico de que Lugo
é unha provincia subsidiada e sen futuro”

concelleira en Lugo, onde se encarga
de fiscalizar as áreas de Urbanismo,
Medio Ambiente e Infraestruturas, e
aposta por demostrar que “a provincia
de Lugo ten futuro”.

Cal é o obxectivo do BNG nestas
eleccións xerais en Lugo?
Presentámonos cun obxectivo claro:
que a voz de Lugo se escoite en Ma-
drid. Nos 11 anos que leva o BNG no
Congreso fixo que Galiza fose visíbel
no Estado e aínda non tendo represen-
tación pola provincia de Lugo, os de-
putados do BNG levaron ao Congreso
unha chea de iniciativas de Lugo,
moitas delas aquelas que os repre-
sentantes do PP e o PSOE pola pro-
vincia preferiron non levar para non
molestar as direccións dos seus
partidos en Madrid. O BNG demostrou
que o único voto útil en Madrid é o
voto ao Bloque Nacionalista Galego e
agora é o momento de que tamén na
provincia de Lugo teñamos un re-
presentante nacionalista en Madrid.
Penso que é unha urxencia, unha

necesidade. Lugo precísao, sobre todo
para demostrar que non somos un terri-
torio subsidiado e sen futuro.

Que é preciso lograr para iso en
Madrid?
O que imos reivindicar en Madrid dende
Lugo é un trato acorde ás nosas nece-
sidades e a moitos anos de desatención
e esquecemento por parte do Estado.
Precisamos desbloquear moitas cues-
tións pendentes en materia de infraes-
truturas, como a apertura do porto de
Alcoa e o corredor na Mariña, o AVE e
as autovías na comarca de Lugo porque
somos a única cidade galega que non
está conectada con Santiago nin por
autovía nin por ferrocarril, ou a aposta
polo ferrocarril e o regadío en Monforte.
E precisamos acadar ao mesmo tempo
avances sociais para unha poboación
moi envellecida e tamén lograr o despe-
gue de sectores produtivos básicos como
o agrogandeiro ou o pesqueiro. Son os
tres eixos nos que imos centrar as nosas
demandas.

Paz Abraria, durante un acto na Sede Nacional

F. Jorquera, durante a apresentación do lema de precampaña



4

O BNG consolida
unha nova relación Galiza-Estado

encontro desbloquear as transferencias
pendentes e tornar materialmente
posíbel o que voceiros socialistas de
grande peso político consideraron
irrealizábel hai ben pouco tempo. A
axenda do alargamento do autogoberno
de Galiza contempla, por exemplo, a

O verdadeiramente novidoso dos re-
centes episodios da política galega na
súa relación coa española é que o
nacionalismo, desde o Goberno galego,
ten consolidado xa unha nova relación
Galiza-Estado. Unha relación que se
cimenta nun principio básico: o diálogo
entre iguais, de nación a nación. Sen
preconceptos e sen ataduras. Sen
practicar a confrontación estéril nen a
vasalaxe.
O autogoberno ten como prerequisito
básico que non exista relacións de
subordinación entre Galiza e o Estado.
Só é posíbel o autogoberno se Galiza
existe politicamente como nación e se
expresa exclusivamente en función dos
seus intereses, non en función de estra-
texias dictadas desde fóra.

Así actuou o Bloque Nacionalista Gale-
go durante o debate parlamentar sobre
o cesamento (que non reprobación)
da ministra de Fomento. Actuou como
a representación política dunha nación
nunha institución, as Cortes Xerais do
Estado, que é materialmente plurina-
cional (aínda que formalmente manteña
unha estrutura uninacional). E como é
plurinacional nela se reflicten distintos
intereses nacionais. O BNG, como non
podía ser doutro xeito, optou polos
intereses nacionais galegos. Non polos
doutras nacións do Estado –lexítimos,
como os nosos- e non desde logo polos
que veñen ditados polas estratexias
eleitorais da dirección española do
Partido Popular.

Un PP irrelevante
O relevante é que o BNG fixo valer a
súa condición de forza decisiva no Con-
greso e obtivo compromisos concretos
por parte do Goberno do Estado.

Demostrou a súa utilidade para o país
ao tempo que tronzaba a estratexia
dun partido, o PP, que está a pór de
relevo que non só abandeira a
involución para o Estado, senón que é
totalmente irrelevante para Galiza.
Mentres Francisco Rodríguez estabe-
lecía negociacións de igual a igual co
poder executivo estatal, os deputados
galegos do PP preferían unir os seus
votos con ERC (despois de tela
demonizado) para censurar a unha
ministra que seica inviste pouco ... En
Catalunya!!!

Un antes e un despois

A subseguinte cimeira Quintana-Zapa-
tero representa un antes e un despois
na política galega e, sobre todo, na
relación de Galiza co Estado. O líder
do nacionalismo galego conseguiu no

Desde o Goberno galego, o nacionalismo estabelece un diálogo de nación a nación con Madrid

delegación da competencia estatal sobre
o tráfico e a seguridade viaria, unha
conquista de enorme calado do BNG.
Conquista que é produto de saber utilizar
a representación popular –un deputado,
unha deputada, un senador- desde unha
posición de diálogo, mais tamén de
firmeza negociadora. Así, o que era un
‘non’ nos beizos de Rubalcaba tórnase
nunha asinatura do PSOE a un acordo
político para promover desde o
Parlamento galego a devandita delega-
ción. O que conseguiu Quintana na
cimeira ao máis alto nível con Zapatero
foi facer saltar polos aires o ‘enroque
centralista’ en que o Goberno do Estado
se clausurara semanas atrás e desblo-
quear a axenda do autogoberno de Galiza.
Todo está aberto agora e por iso é tan
relevante que o nacionalismo incremente
a súa forza nas Cortes Xerais do Estado
o próximo 9 de Marzo, “para reforzarmos      Na cimeira con

Zapatero, Quintana
fixo saltar polos aires
o enroque centralista
de semanas atrás e
desbloqueou a axenda
do autogoberno
galego

Anxo Quintana, nun momento do acto de apresentación do lema de precampaña

aínda máis a nosa posición determinante
na política estatal na situación de
ausencia de maioría absoluta que con
toda seguranza se vai dar no Estado”,
en palabras de Francisco Jorquera,
número un ao Congreso por A Coruña.



5

O portavoz nacional do BNG e vice-
presidente do Goberno galego, Anxo
Quintana, convocou os tres grupos
parlamentares galegos para unir forzas
e reclamar no Parlamento español as
competencias de tráfico para Galiza. A
urxencia e a necesidade imperiosa de
que o noso país poida decidir sobre as
súas estradas gañou ás diferenzas. Así,
após tan só dúas reunións, houbo
acordo sobre o texto que se levará en
primeiro termo ao pleno do Parlamento
Galego, e despois ás Cortes do Estado.

A Cámara Galega vai exercer agora, tal
e como expresaba o propio Quintana
ao termo da reunión, “o protagonismo
que lle corresponde, en representación
de Galiza”. Esta iniciativa, que suscitou
o acordo de forzas políticas con pontos

Impulso nacionalista á transferencia do tráfico
O BNG, motor dunha iniciativa da Cámara para propor no Congreso a delegación das competencias sobre a seguridade viaria

de vista opostos sobre como debe
xestionarse o país, constitúe todo un
símbolo da necesidade do noso país
de mellorar o noso autogoberno.

Pistoletazo de saída á reforma
do regulamento
O nacionalismo galego conseguiu
que o seu traballo para impulsar
a reforma do regulamento da
Cámara tivese os seus primeiros
froitos. A finais de Novembro
constituíuse a ponencia
parlamentar que vai desenvolver
estes traballos coa presenza da
nacionalista Tereixa Paz. Tal e
como consta na proposta do BNG
presentada hai xa máis dun ano,
os cambios deben ir orientados a
facer os trámites máis áxiles, de
xeito que se reduza o tempo entre
a presentación de unha iniciativa
e o seu debate. As mudanzas
deben dirixirse tamén a
incrementar a colexialidade na
tomada de decisións e as
facilidades para a conciliación da
vida laboral e persoal.

Cara á reforma da lei que
penaliza o aborto
O pleno do Parlamento de Galiza
aprobou, cos votos a favor dos
grupos que sustentan o goberno
e a negativa do PP, unha
proposición non de lei nacionalista
en que se insta á Xunta a dirixirse
ao Goberno do estado para iniciar
a reforma da lei que penaliza o
aborto. A iniciativa da deputada
Ana Pontón reclama que as
mulleres poidan exercer
libremente o seu dereito a decidir
sobre o seu propio corpo.

O PP aposta pola “rebelión
fiscal das clases altas”
O BNG amosou no pleno do
Hórreo o seu apoio ás grandes
cifras galegas para o ano 2008,
ao tempo que criticou o modelo
popular e a súa aposta pola
“rebelión fiscal das clases altas”,
coas súas continuas promesas
electoralistas en materia
económica, fronte ás propostas
do nacionalismo que buscan
“unha redistribución máis xusta
da riqueza”.

BREVES

Nova Policía Galega

Esta reclamación vai estreitamente
ligada á do despregamento da nova
Policía Galega que vén de se crear por
lei aprobada tamén no pleno parla-
mentar. O propio portavoz nacionalista,
Carlos Aymerich, perguntou tamén na
sesión de control ao goberno ao
presidente da Xunta polos prazos
previstos para que os axentes do novo
corpo poidan desempeñar as súas
funcións no noso territorio. Quintana
lembraba tamén que o texto aprobado
polos grupos “dá a posibilidade de
que Galiza, en utilización desas com-
petencias de tráfico, poida ter un corpo
policial ao mesmo nível que o teñen
xa Euskadi e Catalunya”.

Malia os atrancos e tentativas das
outras forzas políticas por adiar este
debate, o nacionalismo conseguiu
tiralo adiante e agora seguirá a traballar
para que a Cámara Galega dea o seu
visto bon canto antes e poder trasladar
a proposición de lei a Madrid. Será
unha delegación galega, integrada por
representantes do Parlamento, a
encargada de defender esta iniciativa
nas Cortes. De feito, o portavoz nacio-
nal ten destacado que este acordo pon
de relevo que Galiza é quen marca os
seus propios ritmos: “Xa sabemos
que a lexislatura do Estado está a
piques de rematar, mais nós non esta-
mos aquí para xestionar os tempos
políticos do Congreso dos Deputados,
estamos para xestionar os tempos
políticos galegos”.

      Galiza, en
utilización desas
competencias de
tráfico, debe ter un
corpo policial ao
mesmo nível que o
que teñen xa Euskadi
e Catalunya

Un aspecto da reunión convocada por Anxo Quintana cos portavoces dos grupos parlamentares
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O grupo parlamentar do BNG segue á
espera de coñecer as propostas con-
cretas de socialistas e populares ao
respeito da reforma do voto dos resi-
dentes ausentes.

Logo de que no Parlamento galego se
reabrise a ponencia que se clausurara
o pasado verán, o BNG tomou a inicia-
tiva e puxo negro sobre branco a súa
proposta: o dereito de sufraxio só
debe alcanzar aos e ás emigrantes nas
eleccións xerais e nos comicios ao
Parlamento europeu e sempre e
cando: a) teñan nacido en territorio
estatal ou residido nel un mínimo de
anos e b) non teñan recoñecido o
dereito de voto no seu Estado de resi-
dencia. Nos outros comicios –elecci-

Crónica parlamentar: e o BNG tomou a iniciativa
Os nacionalistas dictan a axenda na reforma do voto emigrante e co impulso da ponencia sobre a transferencia de tráfico

óns galegas e municipais- os resi-
dentes ausentes non terán recoñecido
o dereito ao voto, porque se debe
preservar o principio elemental de cal-
quera democracia: as institucións
democráticas deben ser, ante todo,
representativas da vontade das perso-
as que residen no país.

A pouco máis de tres meses para as
próximas eleccións xerais e no medio
dun tenso debate na Cámara galega
sobre a viaxe do presidente da Xunta
a Arxentina para abrir unha delegación
da Xunta no Exterior, Pérez Touriño
designou o conselleiro da Presidencia,
Xosé Luís Méndez Romeu, como me-
diador dos tres grupos parlamentares
para retomar os traballos dunha po-
nencia que cesou os seus traballos o
pasado verán, cando o BNG se viu
obrigado a abandonala pola oposición
de PSdeG e PPdeG a acometer a refor-
ma integral do voto, isto é, aquela que
determina o alcance do dereito de
sufraxio para os residentes ausentes:

BREVESos procesos en que poderán exercer
este dereito e o xeito de exercitalo.

Deberes feitos

O BNG, como non podía ser doutro
xeito, acudiu a este novo chamamento
cos deberes feitos,  con boa vontade
pero con igual firmeza, o que significa
que non se van asumir iniciativas que
aspirasen a ser, tan só, un lavado de
cara para a galería. Desde logo, unha
reforma que se limite a garantir que
o voto sexa en urna sería francamente
insuficiente do ponto de vista das ga-
rantías democráticas.
O tempo pasa e os feitos confirman
os peores presaxios dos naciona-
listas, pois 15 días despois do tempo

Iago Tabarés, o primeiro á esquerda, na reunión da ponencia parlamentar

acordado para dar resposta ao
documento  que presentou o BNG, a
emigración é noticia, recupera
protagonismo pero dende o “afec-
tivo”, dende unha festa de celebración
“institucional” do himno que final-
mente foi concebida como agluti-
nadora de todas as colectividades
galegas no exterior cun desprega-
mento sen precedentes por parte da
TVG.
E todo isto acontece nun período de

      Alguén ironizaba
estes días que este
ano a carta aos reis
había que dirixirlla a
Anxo Quintana,
porque é o BNG quen
está a cumprir a
vontade da xente

sesións que expira co horizonte dunhas
 eleccións no Estado e co pasado
dalgúns dos debates máis surrealistas
que se viviron na Cámara galega recen-
temente, que contribuíron a que estes
tres meses transcurriran dun xeito atí-
pico. Así, o curso parlamentar foi máis
alá do traballo ordinario, que ten no
Debate do estado da Nación e nos Orza-
mentos para o próximo ano o seu
epicentro. Houbo unha prolixa actividade
na que cómpre salientar, ademais da
nova ponencia sobre o voto emigrante,
o inicio dos traballos para a reforma do
regulamento da Cámara, que acaba de
pórse en marcha logo da presión do
BNG -quen xa tomara a iniciativa hai un
ano- e a criazón dunha comisión de
seguridade vial que, sen dúbida, se verá

favorecida pola proposición de lei para
o traspaso das competencias de Tráfico,
a iniciativa tamén dos nacionalistas.

Alguén ironizaba estes días polos corre-
dores do Hemiciclo coa idea de que este
ano a carta aos Reis había que dirixirlla
a Anxo Quintana, e igual non lle faltaba
razón porque é o BNG quen está a tomar
a iniciativa e quen está a traballar para
levar a bon fin aquilo que os cidadáns
dictaron nas urnas.



     Rodríguez
manobrou para lograr
o compromiso
escrito do Goberno
de desbloquear
as transferencias
pendentes a Galiza

Apoio ao sector pesqueiro
A deputada do BNG no Congreso,
Olaia Fernández Davila, dirixiu o
seu traballo neste último mes á
defensa dos intereses do sector
pesqueiro. Unha polémica Orde
Ministerial que dicta o peche
temporal da actividade pesqueira
no Gran Sol foi motivo de
iniciativas por parte do BNG en
atención ás queixas dos
pescadores, pois que o informe
do ICES testemuña o bon estado
das pesquerías na zona; mesmo
propón aumentar as cotas de
pescada para o 2008.

Axudas pola suba
do prezo do gasoil
O incremento desmesurado do
prezo dos combustíbeis está
repercutindo gravemente na
economía do sector pesqueiro
que observa como as saídas ao
mar se convirten en custosas
viaxes sen apenas ganancias.
Por iso Davila pediu á Ministra
de Pesca axudas específicas,
ademáis de requerirlle que
impulse na UE a aprobación dun
paquete de medidas destinadas
ad hoc.

Tradicións Orais
Galego-Portuguesas
Despois de coñecer en Outubro
que o Ministerio de Cultura non
incluira as Tradicións Orais
Galego-Portuguesas na listaxe
de candidatas do Estado á
Patrimonio Inmaterial da
UNESCO, Francisco Rodríguez
decidiu iniciar de novo o proceso
co obxectivo de conseguilo cara
ao ano 2009. O primeiro paso
está dado xa que houbo
unanimidade no Congreso
arredor da súa proposición para
que o Goberno presente,
conxuntamente con Portugal,
esta candidatura.

BREVES
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O que parecía unha moción allea aos
intereses de Galiza resultou que ao
final trouxo boas noticias para o noso
país. O Pleno do Congreso dos Depu-
tados debateu o 27 de novembro
unha moción de IU-IC con medidas
sobre os transportes ferroviarios en
Catalunya. Pero o debate mediático
e político só tiña ollos para o punto
noveno da iniciativa: a demanda de
cesamento da Ministra de Fomento.

O portavoz do BNG no Congreso,
Francisco Rodríguez, tiña claro o voto
dos nacionalistas galegos perante a

Decisivos en Madrid
Como o BNG transforma os seus dous votos no Congreso
en conquistas concretas para Galiza

devandita petición de cesamento da
 titular de Fomento: a abstención. A
cousa non daba para máis. En pala-
bras do propio Rodríguez “era a traca
final dun tema axitado eleitoralmente”
e explotado, sobre todo, polo PP.
Considerou que a destitución de
Magdalena Álvarez ao final da

lexislatura era un xesto cargado de
material para consumo eleitoral.
Pero un necesitado Goberno central
recorreu o BNG para salvar unha vo-
tación que de ter saído para adiante
tería suposto un directo ao estómago
do Executivo de Zapatero.

Rodríguez logrou o compromiso
escrito do Goberno de desbloquear
as transferencias pendentes a Galiza.
Pactou unha xunta ao máis alto nivel
para desatrancar o tema entre Anxo
Quintana e José Luis Rodríguez Za-
patero, que finalmente se iría

celebrar o 12 de Decembro. Arrincou
o compromiso da dirección socia-
lista española de apoiar no Parla-
mento Galego unha proposición
solicitando o traspaso da compe-
tencia en materia de tráfico. Con
todo iso enriba da mesa, os naciona-
listas galegos, en atención aos
intereses do país, decidiron mudar
o sentido do seu voto. A abstención
tornouse en voto en contra do cesa-
mento de Magdalena Álvarez.

A historia rematou cun final feliz: un
BNG decisivo e garante dos intereses
de Galiza arrancou acordos que
resultarán en beneficio de todos os
galegos e galegas.

Francisco Rodríguez e Olaia Fernández Davila, nos seus escanos
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O senador do BNG preguntoulle no
Pleno do Senado ao ministro do
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
como explica o Goberno que nas
próximas eleccións xerais Galiza
perda outro representante, neste
caso pola provincia da Coruña, no
Parlamento do Estado, reducíndose
por cuarta convocatoria eleitoral a
súa representación, cando, porén,
o seu censo eleitoral se incrementou
notabelmente.
Neste sentido, o senador do BNG
enfatizou que “se a distribución dos
escanos tomase como base o censo
e non a poboación, Galiza elixiría 28
deputados e deputadas nas próxi-
mas Eleccións Xerais, 5 máis dos
que elixirá o vindeiro mes de marzo”.

O censo medra e a representación galega diminúe
Galiza debería ter 5 escanos máis no Congreso

Estreitar os nexos de unión lingüís-
ticos, culturais e sociais con Portugal
era o propósito da pregunta de
Francisco Rodríguez ao Presidente
do Goberno español na sesión
plenaria do Congreso. “Vai o Goberno
a outorgar un novo multiplex a Galiza
para posibilitar a emisión das televi-
sións portuguesas en formato dixi-
tal?”, inquería Rodríguez a Zapatero.

O segundo propósito do deputado
do BNG era o de chamar a atención
sobre a necesidade de cumprir coa
Carta Europea de Linguas Minori-
tarias, asinada polo Estado español
no ano 2001, que claramente recolle
que “se debe garantir a recepción
directa de emisións de radio e tele-
visión de países veciños nunha lingua
usada de xeito idéntico e similar”. O
mesmo Consello de Europa esta-
bleceu no 2005 que esta disposición
afecta á recepción na Galiza das
radios e televisións portuguesas.

José Luis Rodríguez Zapatero mani-
festou a Rodríguez “estar aberto a
estudar a posibilidade dun novo mul-
tiplex” en aras á difusión na Galiza
da televisión lusa. Iso si, non ocultou
que se trata dun tema complexo no
técnico, xurídico e económico. Porén,

Primeiro debate sobre
a recepción en Galiza da tele portuguesa

PP e PSOE votaron no Pleno do Senado en contra dunha emenda do BNG á
Lei da Memoria Histórica para que os netos dos emigrantes só poidan exercer
o dereito a voto no Estado Español unha vez que se modifique a Lei Orgánica
de Réxime Eleitoral Xeral.

A lei aprobada mandata ao Goberno para estender a nacionalidade española,
e, por conseguinte, o dereito a voto, a todos os netos descendentes de exiliados
españois sen regular as condicións do dereito ao sufraxio, o que, en opinión
de Francisco Jorquera, “provocará distorsións no sistema eleitoral”.

Fraude democrática

Francisco Jorquera  criticou a política do Goberno de “estender indefinidamente”
a nacionalidade española, e polo tanto o dereito a voto, aos descendentes de
emigrantes españois sen modificar previamente a LOREX, “unha situación que
nos pode levar a unha fraude democrática”.

Neste sentido, defendeu a necesidade de homologar os procesos de votación
no exterior co voto interior no Estado Español para que se garantan as mesmas
condicións de limpeza democrática do proceso; que se regule en que procesos
eleitorais poden participar os emigrantes e en cales non, e que non se poida
exercer o dereito ao sufraxio en dous países simultaneamente.

O BNG fica só na demanda de máis
garantías sobre o voto emigrante

para o deputado do BNG a dispo-
sición amosada polo Presidente é
un paso para comezar a traballar xa
que “falta moito por facer aínda para

que o Estado español e Portugal teñan
unha política común en materia
lingüística e cultural”.

“Se votan nas provincias galegas, polo
menos que computen á hora de deter-
minar o número de escanos que lles
corresponden”, reclamou.

Hora galega

Jorquera tamén presentou outra
iniciativa na Cámara Alta en que lle
demanda ao Goberno Central que
adapte o horario de Galiza á súa hora
natural “para mellorar deste xeito o
aproveitamento da luz solar, coas
múltiples vantaxes que isto suporía
para a sociedade galega, dende un
maior aforro enerxético até a súa reper-
cusión no conxunto da economía e
nunha mellora da calidade de vida”.

Jorquera, no uso da palabra no Pleno do Senado
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O BNG existe unica e exclusivamente
para servir á sociedade galega. Esta
é, ademais, a mellor forma de achegar
o noso contributo á unha marcha máis
racional da Humanidade. Aquí, na no-
sa casa, o mundo chámase Galiza,
célula de universalidade tal e como a
concebía o Partido Galeguista de
Castelao e Bóveda. Non é posíbel ser
internacionalista sen antes amar a
propia nación. Non é posíbel defender
un mundo máis xusto, máis equili-
brado, se un non defende primeiro a
igualdade de todas as patrias, a

Máis Galiza: o que quere a maioría
Por Anxo Quintana

comezar pola nosa. Ser nacionalista
é abrazar todas as causas positivas
que o xénero humano enfrenta no
comezo deste século e facelo non
desde o vacuo cosmopolitismo
abstracto, senón ao servizo dunha
terra e dunhas persoas concretas. Ao
servizo de Galiza e dos galegos e
galegas.

Felizmente, non construímos sobre o
nada. Temos un potencial cívico enor-
me que traballa a favor da construción
da nación. Teño dito estes días atrás

para o Estado. No plano da política
nacional, e desde a súa participación
no Goberno, o BNG remove os corsés
que mantiñan apreixada a creatividade
da nosa sociedade. No plano da política
estatal, o nacionalismo é o único pro-
xecto reformista e democratizador real-
mente viábel (e emprego a palabra refor-
mista no mellor sentido do termo: no
de mudar para avanzar). Os partidos
estatais teñen mostrado con clareza
cales son os seus límites e como conti-
núan atavicamente atados á concepción
arcaica dun Estado uninacional e cen-
tralista. É certo que uns e outros non
son o mesmo –hai máis respeito polo
pluralismo nunha bancada do que
noutra-, mais en esencia partillan idén-
tico deseño: as nacións non poden
existir politicamente e, como máximo,
se toleran como realidades sociocul-
turais distintas, non como fontes de
poder político.
O nacionalismo é a única alternativa a

     Os galegos e as
galegas, mesmo os
que non votan BNG,
saben que canto máis
BNG haxa en Madrid,
maior será o peso de
Galiza

este bipartidismo estéril que non é quen
de resolver a cuestión nacional no
Estado. O nacionalismo é tamén a me-
llor opción para que o pobo galego sexa
por vez primeira protagonista da política
estatal. Non pequeno mérito do BNG é
ter sabido historicamente conectar cos
desexos máis profundos da sociedade
galega. Iso –e non o apoio de nengún
poder oligárquico- ten colocado o BNG
na posición de influencia e poder ins-
titucional que hoxe detenta. Iso é o que
vai levar ao BNG a medrar nas próximas
eleccións, para beneficio da inmensa
maioría e para preocupación unica e
exclusivamente daqueles que non deron
nen chío durante os anos da depen-
dencia e a vasalaxe.
Eses anos non volverán porque o país
novo está en marcha e só olla cara
adiante. Cara a máis futuro, cara a máis
Galiza.

que a sociedade galega se auto-
determinou cando defendeu o país
da incompetencia dun Estado que
demitiu das súas responsabilidades
durante a crise do Prestige. Autode-
terminarse é tomar conciencia do
que un é e do seu lugar no mundo.
E cando un se autodetermina, xa nada
volve a ser o mesmo. Un país que
comeza a emanciparse é un país que
non ten maís límites que o da libre
vontade dos seus cidadáns e das
súas cidadás.

Protagonismo no Estado

A grande maioría social do noso país
o que quere nesta altura é un maior
protagonismo de Galiza no conxunto
do Estado. O que a maioría quere é
que, á hora de garantir a goberna-
bilidade do Estado, Galiza sexa decisi-
va, como o teñen sido Catalunya e
Euskadi durante os 30 anos de demo-
cracia. Das tres nacións sen Estado
–Galiza, Catalunya e Euskadi- a nosa
é a única que até o de agora non ten
sido un factor determinante da gober-
nabilidade. E iso tennos pasado non
poucas facturas. A xente sábeo e a
xente quere mudar ese estado de
cousas.

Arelas colectivas

O BNG sintoniza con esas arelas co-
lectivas e convértese así no referente
político natural da grande maioría
social galega. Os galegos e as gale-
gas, mesmo os que non votan BNG,
saben que canto máis presenza teña
o nacionalismo galego nas Cortes
Xerais do Estado, maior será o peso
de Galiza. Sábeno pola experiencia
acumulada durante 12 anos en que
o BNG conseguiu que Galiza existise
en Madrid. Saben como o BNG logrou
modificar a orientación dos orza-
mentos do Estado a respecto do país.
Saben como o BNG deu afortalado o
autogoberno ao desbloquear as
transferencias pendentes. E saben,
por tanto, que a única vía para refor-
zar a Galiza no Estado é a vía galega
que representa o BNG. Calquer outra
vía é unha vía dependente de centros
de decisión que non están no noso
país. Calquer outra vía é unha vía ce-
gada para Galiza.
O nacionalismo representa un pro-
xecto transformador para Galiza e

Anxo Quintana, portavoz nacional e vicepresidente galego
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Os mozos e as mozas volven ao campo
En apenas dous anos, case 2.000 xóvenes incorporáronse á actividade agraria

O decidido compromiso do BNG co
agro galego está a dar os seus froitos.
A Consellaría de Medio Rural conseguiu
nestes dous primeiros anos que máis
de 1.800 mozos e mozas galegas se
incorporasen á actividade agraria.
Isto foi posíbel grazas a unha ambiciosa
política de axudas para inverter a
tendencia ao abandono do agro que
sufriu o noso país nos últimos 20 anos,
ante a impasibilidade, cando non apoio
manifesto, das administracións
gobernadas polo PP.

Para decatarse da importancia das
políticas que está a implantar a
Consellaría do Medio Rural nesta

materia, vale lembrar que Galiza se si-
tuou o pasado ano como líder no
Estado español en número de bene-
ficiarios/as en concesións de axudas
á primeira instalación de mulleres e
de incorporación de agricultores mo-
zos. Unha política que ten continuidade
en 2007, cun total de 33 millóns de
euros destinados a axudas a primeiras
incorporacións e a mellora das explo-
tacións.

Mulleres protagonistas
As mulleres fan visíbel o seu prota-
gonismo no agro galego. Cómpre sali-
entar ademais o alto índice de mulleres
novas que se incorporaron á actividade

agraria 2006, que superou o 56% do
total, e foi a máis alta do Estado, eviden-
ciando deste xeito o importantísimo papel
da muller no agro galego.
Este logro ten a ver co feito de a orde de
axudas da Consellaría do Medio Rural
contemplar dende o pasado ano o acceso
da muller á cotitularidade das explo-
tacións, unha demanda histórica das
labregas que o BNG levou ao Congreso
dos Deputados concitando deste xeito o
apoio parlamentar para realizar os cam-
bios lexislativos necesarios.
En definitiva, os mozos e mozas galegas
están a demostrar que o agro galego ten
futuro; que é posíbel vivir con dignidade
da actividade agraria.

Que avaliación se fai na Consellaría
sobre a incorporación de mozos e
mozas á actividade agraria nestes
dous anos?
A incorporación de mozas e mozos á
actividade agraria nos últimos dous
anos está a ser moi positiva e racha
cun período de redución da renovación
do capital humano neste sector. En
2006 apoiamos aproximadamente
1.200 instalacións e este ano solicitá-
ronse máis de 600 novas incorpo-
racións.
Isto supón que nos últimos dous anos
se incorporaron 1.800 novos produto-
res, case a mesma cantidade que su-
maban os últimos cinco anos do gober-
no do PP, o que demostra que, cando
se poñen os alicerces necesarios para
fomentar o relevo xeracional no agro,
a mocidade responde. Neste caso o
incremento das partidas destinadas a
favorecer as  primeiras incorporacións
e a mellora das explotacións, que este
ano suma 33 millóns de euros, está
dando bons resultados, tanto que pode-
mos deducir que cada día hai dous
mozos/as que optan por traballar nesta
actividade en Galiza. Cómpre salientar
ademais o alto índice de mulleres insta-
ladas en 2006, que superou o 50% do
total, e foi a máis alta do Estado.

Cais son os obxectivos cara ao con-
xunto da lexislatura?
Unha boa cifra sería acadar as 2.500
incorporacións ao final da lexislatura,
mais a teima desta administración é
superar este nivel.
É por iso que non se apoia só a incor-

Xosé Carballido, director xeral de Estruturas e Infraestruturas Agrarias

“Con políticas adecuadas, a mocidade responde”

poración a tempo completo, senón
tamén a tempo parcial de xeito que o
beneficiario poida aproveitar ao má-
ximo a multifuncionalidade do medio
rural realizando actividades extra-
agrarias, comerciais, turísticas, de ser-
vizos, etc.

Cais son os sectores máis atractivos
e as comarcas en que se está a dar
unha maior incorporación de xente
moza?
Continúa a predominar a incorporación
de mozos no vacún de leite e na carne
co 75 e 10% do total, respectivamente.
É lóxico debido á importancia destes
sectores na agricultura, o seu dinamis-
mo e tradición produtiva. Deste xeito,
as comarcas onde existe un nivel
maior de incorporacións son A Terra

Chá, Ordes, Lugo e Deza, nas que pre-
domina a produción de leite.
Porén, aprézase un incremento á alza
noutros sectores como a horta e a flor
que, co 4,5% das instalacións, é o ter-
ceiro en importancia seguido do avícola
e o porcino. Ademais, tampouco debe-
mos esquecer o dinamismo que está a
recuperar a comarca da Limia, que
comeza a ser atractiva para a instalación
de novos produtores.

Existe un perfil do novo
labrego/labrega?
Destacaría o perfil dunha muller con alto
nivel de formación que emprega as novas
tecnoloxías para mellorar a súa calidade
de vida e que amosa un gran respeito
polo medio ambiente.

Xosé Carballido, á esquerda, xunto a Anxo Quintana e Alfredo Suárez Canal
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“O agro ofrece oportunidades para vivir dignamente”
Alberto Lorenzo Santos, agricultor mozo de Muxía

Alberto Lorenzo Santos é un mozo
de 31 anos, da parroquia de
Moraime, en Muxía, que hai ano e
medio decidiu acollerse ás axudas
da Conse-llaría do Medio Rural para
a incorpo-ración de mozos á
actividade agraria.

Por que decidiches incorporarte á
actividade agraria?
Ben, estudiei FP, rama agraria en
Coristanco. Despois estiven traba-
llando 3 anos na explotación familiar
de gandería de leite e hai ano e medio
decidín incorporarme plenamente
para asociarme co meu pai e darlle
continuidade á explotación. Penso
que o campo ofrece oportunidades
para vivir dignamente e, no meu
caso, valorei especialmente a
l iberdade de non ter xefes.

Transcorrido este tempo, estás sa-
tisfeito coa túa decisión?
Sen ningunha dúbida. Actualmente
temos unha explotación de 80 vacas
e unha cota de 450.000 quilogramos,
boa parte da cal mercámola no ano
2005, para o que tivemos que
solicitar un préstamo bancario.
Porén, estou satisfeito, a explotación
vainos bas-tante ben.

Que atrancos atopas como agri-
cultor mozo?
Sobre todo o problema da falta de
superficie agraria. Na nosa explo-
tación procuramos cultivar a máxima
superficie posíbel para reducir o
consumo de pensos e o 30% desa
superficie é alugada.

Necesitamos superficie para facer
rendíbeis as nosas explotacións e
para cumprir a lexislación ambiental
da UE canto á carga de gando por
hectárea. No entanto, ou non hai
terras dispoñíbeis ou os propietarios,

moitos deles xente maior cunha
mentalidade moi reticente a alugar,
prefiren plantar piñeiros.

Como labrego mozo, sénteste apoi-
ado pola Consellaría?
Si, desde logo. Por exemplo, paré-
ceme moi positiva a iniciativa do
Banco de Terras e espero que axiña
se estenda á Costa da Morte. Porén,
pediría que os funcionarios coñe-
cesen máis a realidade das explota-
cións, que visitasen o agro.

A administración debería orientarnos,
asesorarnos para que poidamos
traballar cunha visión de futuro, cunha
estratexia a varios anos.

     Paréceme moi
positiva a iniciativa do
Banco de Terras e
espero que axiña se
estenda á Costa da
Morte

 Alberto Lorenzo, satisfeito coa súa decisión de se incorporar á actividade agraria

      Pediría que os
funcionarios coñecesen
máis a realidade das
explotacións, que
visitasen o agro
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Fernando Blanco Álvarez, conselleiro
de Innovación e Industria, presentou
no Parlamento Galego o Proxecto de
Lei de Ordenación da Minaría, a que
será a primeira lei galega no ámbito
mineiro -a lexislación estatal en vigor
databa de 1973- que permitirá pular
polo correcto desenvolvemento do
sector e pola conciliación dos distintos
intereses que nel conflúen.

O Proxecto de Lei elaborouse, segundo
o conselleiro nacionalista, sobre os
criterios de ordenación do territorio,
sustentabilidade e respecto ambiental,
innovación tecnolóxica, seguridade e
mellora das condicións laborais. O texto
normativo estabelecerá un deseño
racional do aproveitamento mineiro
que compatibiliza a posta en valor dos
recursos e o desenvolvemento urba-
nístico do país. En relación á susten-
tabilidade e respecto ambiental, Blanco
subliñou que a consellaría aposta
claramente pola xestión sustentábel
dos recursos minerais, un obxectivo

Industria innova e regula o sector mineiro
É a primeira lei galega e vén substituír unha lexislación estatal de 1973

desexado polo conxunto da sociedade
galega, mais tamén polas empresas
do sector.

Fechar a cadea de valor
Fernando Blanco destacou a aposta
polas innovacións tecnolóxicas, de
xeito que contribúan para fechar a
cadea de valor nos ciclos produtivos,
e pola seguridade e mellora das con-
dicións laborais, afondando na preven-
ción dos riscos laborais como ele-
mento integrante da xestión diaria dos
distintos axentes envolvidos na acti-
vidade mineira. Hoxe en día forman
este sector máis de 1.600 empresas
que dan emprego a máis de 20.000
traballadores, cunha facturación de
300 millóns de euros no 2006.
O anteproxecto recolle un Plan da
Minaría, que será o máximo instru-
mento de planificación e coordinación
das políticas mineiras galegas. Así
mesmo, crearase un Consello da
Minaría, como órgano colexiado de
participación, consulta e asesoramento

da Xunta, co obxecto de emitir informes
preceptivos das normativas e da plani-
ficación mineira, así como de revisar a
seguridade laboral e a formación dos
traballadores.
Blanco salientou ademais que a nova lei
establecerá un procedemento de regula-
rización daquelas explotacións que se
atopan nunha situación de alegalidade
logo da entrada en vigor da Lei 9/2002,
de Ordenamento urbanístico e protección
do medio rural, sempre cun escrupuloso
control das cuestións ambientais,
paisaxísticas, culturais e urbanísticas.

Labores de inspección
Por último, o conselleiro tamén avanzou
a creación dunha estrutura administrativa
de inspectores para realizar os labores
de inspección no ámbito mineiro con
plenas garantías de cumprimento das
normas. Así mesmo, Innovación traballa
na creación do Instituto Xeolóxico de
Galiza, no que se prevé un investimento
inicial de 1 millón de euros.

A selección galega de fútbol masculino xogará o 27 de decembro o seu terceiro partido desde a súa volta aos terreos de
xogo. Será no campo de Balaídos, en Vigo, e terá como rival a Camerún. Mais a novidade deste ano é o debut da selección
feminina,  que se enfrontará a Catalunya o mesmo día. Ánxela Bugallo espera que o 27 sexa “unha homenaxe a todos os que
traballan no deporte de base: adestradores, nais e pais que levan os nenos ao fútbol e directivos que ninguén coñece”.
Precisamente, ao longo do mes de Novembro desputaron varios encontros as seleccións nacionais galegas das categorías
inferiores.

A selección nacional enfréntase a Camerún
e o combinado feminino debuta fronte Catalunya



10.000 persoas solicitan
vivenda protexida

O Rexistro Único de
Demandantes de Vivenda
Protexida, posto en marcha en
Febreiro pola Consellaría de
Vivenda e Solo, contabilizaba a
comezos de Outubro 10.233
solicitudes de vivenda a prezo
taxado. A conselleira
nacionalista, Teresa Táboas,
estima que no prazo de catro
anos de funcionamento a
demanda acadará os 60.000
solicitantes. Os primeiros datos
facilitados polo Rexistro Único
confirman que a maior parte da
demanda de vivenda protexida
está nas grandes cidades e nas
súas áreas de influencia, en
particular na de Vigo. O
obxectivo do Rexistro é “garantir
a igualdade de oportunidades
no proceso de compravenda de
vivenda protexida”, ademais de
servir de información para
planificar a súa construción.

Implántase a libranza para os
coidadores de dependentes

A implantación do Sistema
Galego de Atención á
Dependencia comezará o
próximo ano co
estabelecemento -entre outras
medidas- da “libranza do
coidador”. Segundo os
orzamentos presentados por
Anxo Quintana no Parlamento
Galego, está previsto que se
beneficien desta medida  10.000
coidadores informais de persoas
dependentes, que cobrarán 500
euros. Esta medida está pensada
para compensar aos familiares
dos dependentes, mais poderá
estenderse, en condicións
especiais,a persoas sen
afinidade familiar.
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Os titulares de Cultura de Catalunya,
Euskadi e Galiza asinaron por primeira
vez unha declaración institucional dos
gobernos das tres nacións sen Estado
en que se comprometen a colaborar
en materia de patrimonio cultural, artes,
industrias culturais e cultura popular.
Na denominada ‘Declaración de Com-
postela’ considérase que as culturas
galega, catalana e vasca
atravesan neste momento histórico por
dúas situacións. En primeiro lugar, fan
parte dun Estado "plurinacional de feito,
pero non de dereito" que apostou por
unha cultura e lingua de Estado.

En segundo lugar, as derivadas dun
mundo marcado, dun lado, pola di-
versidade cultural e tamén pola globa-
lización, "cos seus consecuentes riscos
e oportunidades para as nosas culturas
e linguas nacionais".
Ánxela Bugallo amosouse compracida
de ser a anfitriona dunha sinatura que
é, ao tempo, "resultado dunha relación
histórica entre as tres nacións e comezo
dun camiño inaugural en que a cola-
boración, o diálogo e o intercambio
cultural se plasmarán en dinámicas
novas de relación entre Euskadi, Galiza
e Cataluña".

Colaboración estábel
Joan Manuel Tresserras, Miren Azka-
rate e Ánxela Bugallo anunciaron un

En marcha o Galeusca da Cultura
A Declaración de Compostela cría mecanismos novidosos para a coordenación entre as tres nacións

Tresserras, Bugallo e Azkarate, no momento da asinatura

marco de colaboración estábel en
materia de política cultural, que ten
como obxectivos desenvolver pro-
gramas comúns a partir de plans
anuais, intercambiar información en
materia de comunicación e estudo da
realidade cultural (seguimento da
evolución sociocultural, indicadores
culturais e de política cultural, experi-
encias e metodoloxías varias, para
alén da coordinación dos respectivos
observatorios da cultura de cada país).
Para a consecución destes obxectivos
os tres gobernos asinarán por primeira
vez para o ano 2008 un convenio de
colaboración. Este convenio recollerá
un Plan de actuación anual que con-
cretará as actuacións derivadas desta
colaboración. A vontade é que a través
deste convenio e as sucesivas reno-
vacións se consolide un marco de tra-
ballo conxunto que permita o aprovei-
tamento mutuo da experiencia en polí-
tica cultural de cada un dos tres países
e desenvolva novos ámbitos de cola-
boración.

Circuítos culturais conxuntos
Os tres gobernos crearán un plan de
traballo anual que incluirá circuítos
culturais conxuntos, cooperación en
materia de observatorios culturais,
proxección internacional e en marcos
lexislativos. Nos grupos de traballo
participarán ademais técnicos dos tres
departamentos que intercambiarán
información e experiencias. Euskadi
e Cataluña xa levaban moitos anos de
traballo en conxunto, mentres que
Galiza se incorporou a esta liña de
cooperación a partir de 2005 para o
desenvolvemento de políticas e
programas culturais.

A Declaración podédela atopar en
www.bng-galiza.org

     Os gobernos das
tres nacións declaran
que Galiza, Catalunya
e Euskadi fan parte dun
Estado plurinacional de
feito, mais non de
dereito
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Pontevedra, cidade accesíbel
Premio estatal para a cidade do Lérez polas políticas de integración dos discapacitados

O alcalde de Pontevedra, o nacio-
nalista Miguel Anxo Fernández Lores,
vén de recoller en Madrid un premio
á “mellor acción autonómica e local
no campo da accesibilidade e da eli-
minación de barreiras arquitectó-
nicas”, que entrega CERMI, a asocia-
ción estatal de persoas con discapa-
cidade. Lores destacou que este pre-
mio “ao traballo ben feito” non co-
rresponde só ao goberno local, senón
tamén a todos os cidadáns e as
cidadás de Pontevedra.

O rexedor pontevedrés afirma que o
goberno municipal entendeu a accesi-
bilidade “non como a construción de
rampas, senón como o alicerce do
deseño urbano”, convencidos de que
“coa adaptación do medio físico ás
necesidades das persoas de mobili-
dade máis reducida estabamos aten-
dendo ás demandas de toda a po-
boación”.

Medidas e símbolos

Durante oito anos de mandato dos
nacionalistas en Pontevedra, a cha-
mada “accesibilidade universal” foi
unha das principais prioridades do
goberno municipal, paralelo aos
procesos de reforma integral e de
revalorización do ámbito urbano
emprendido na cidade do Lérez. O
goberno municipal mantivo unha
estreita colaboración con entidades
como a Confederación Galega de
Minusválidos (Cogami) ou coa ONCE.
O primeiro xesto simbólico, que pre-
cedeu a todo o demais foi, o traslado
do salón de plenos da parte alta do

Concello ao Teatro Principal. A partir
de aí, veu a peonalización do Casco
Histórico e unha política na que se
optou por facer vías de plataforma
única alí onde fose posíbel. Así
mesmo, realizáronse importantes
traballos para sensibilizar á socie-
dade e conseguir unha progresiva
implantación dos criterios de acce-

      O Concello traballa,
en colaboración coa
Vicepresidencia, na
construción de
vivendas especiais
para persoas con
discapacidade

sibilidade universal en todos os locais
de uso público e comercial da cidade.

Actualmente, o concello traballa, en
colaboración coa Vicepresidencia, na
construción de vivendas especiais para
persoas con discapacidade; así mesmo,
a administración municipal colabora
coa Cogami para facilitar a implantación

de pequenas empresas que empreguen
a persoas con discapacidade. Por
último, tamén é un obxectivo do con-
cello de Pontevedra a promoción do
braille e da linguaxe de signos, así
como da implantación da admi-
nistración electrónica -especialmente
útil para persoas con problemas de
mobilidade- en colaboración coas
entidades sociais. En todo caso, en
palabras de Miguel Fernández Lores,
“esta distinción supón un recoñe-
cemento ao esforzo realizado, pero
sobre todo, un estímulo para conseguir
de contado índices de accesibilidade
próximos ao 100%”.

Miguel Anxo Fernández Lores posa coa delegación de Pontevedra logo de recibir o premio

      O Goberno
municipal márcase
o obxectivo de
promover o braille
e a linguaxe de
signos, así como a
implantación da
administración
electrónica
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Cineuropa, un festival
compostelano de referencia para o país
A XXI edición de Cineuropa, a mostra
cinematográfica organizada pola
Concellaría de Cultura de Santiago, que
dirixe o nacionalista Néstor Rego, re-
xistrou unha das maiores afluencias de
público da súa historia.

Case 30.000 espectadores achegáronse
até as catro salas para ver algúns
anacos do mellor cinema actual, seis
milleiros máis que na anterior mostra.
Rego asegura que esta foi a mellor
edición de Cineuropa, tanto desde o
punto de vista do público, como pola
calidade dos preto de 120 filmes
exhibidos. “Un cine independente,
transgresor e difícil de ver nas pantallas
comerciais", segundo afirmou.

Vigo aforrará un 60% de enerxía co alumeado de Nadal
O tenente alcalde nacionalista de Vigo e responsábel da área de Comercio,
Santi Domínguez, asegurou que o alumeado de Nadal aforrará un 60% de
enerxía a respecto de anos anteriores. As luces de Nadal prendéronse o 12
de Decembro, doce días máis tarde do habitual, e tamén se apagarán a partir
das 12 da noite, salvo os festivos. Así mesmo, por primeira vez haberá
alumeado en todos os barrios e parroquias da cidade.

Iniciativa contra o desbalde na Deputación de Pontevedra
Os representantes do BNG na Deputación de Pontevedra denuncian que este
organismo gasta 60 millóns sobre un orzamento total de 150 en materias
que non son da súa competencia. Segundo César Mosquera, portavoz
nacionalista, “gastamos en foguetes a metade do orzamento”. Os nacionalistas
presentaron un plano alternativo, no que se aposta polo apoio financieiro e
técnico aos concellos e por investir no mantemento da rede provincial de
estradas, eliminando as subvencións distribuídas “para manter a rede clientelar
do Partido Popular”.

Boiro aposta polos orzamentos participativos
O concello de Boiro, gobernado polo BNG, promove a democracia participativa
ao máis alto nivel. Xa en 2004 se impulsou a creación de consellos parroquiais
nas 8 parroquias de Boiro, onde están representadas entidades veciñais,
deportivas e culturais. Estes consellos deciden neste exercicio orzamentario
o destino de 240.000 euros (30.000 por parroquia), co único condicionante
de que se destinen a investimentos.

O BNG implanta na
Coruña un servizo de
atención á infancia
A concellería de Igualdade e Participación
Cidadá da Coruña, xestionada pola
nacionalista Margarida Vázquez, puxo en
marcha durante os meses de Novembro
e Decembro o Proxecto Piloto do Servizo
de Atención á Infancia, dirixido a nenos
de catro a doce anos. O proxecto ten
como finalidade contribuír para a harmo-
nización da vida laboral, familiar e persoal
das mulleres, a través da atención e
coidado dos fillos.
Esta iniciativa facía parte do programa do
BNG e é un exemplo da aplicación de no-
vas políticas no concello da Coruña. Valo-
raranse especialmente, para conceder
este servizo motivos como a incorporación
da muller ao mercado laboral (entrevistas
de traballo, períodos de proba...); a
participación en actividades socioculturais
e deportivas; ou situacións de emerxencia
que por unha causa de forza maior fixesen
inescusábel o apoio no coidado dos me-
nores.

Néstor Rego entrega un galardón ao cineasta José Luis Borau
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Alén de achegar as novidades máis
importantes do panorama interna-
cional, Cineuropa tamén funciona
como plataforma de lanzamento e
apoio de varias producións galegas.
Destaca a estrea do filme documental

Liste, pronunciado Líster, de Margarida
Ledo; pero tamén se estrearon Queda
alguén aí?, de J. Rafael Cid Fernández;
Fronteiras, de Rubén Pardiñas e O novo
Endem, de Marcos Gallego Fernández.

      Case 30.000
espectadores
gozaron cun cine
independente,
transgresor e difícil
de ver nas pantallas
comerciais
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A Contracapa

Como se chamaban os fidalgos da Idade Media?
Medianeiros, cabaleiros ou yupis. A resposta correcta é
cabaleiros. A pregunta está no Trivial-GZ, dispoñíbel na
web da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (www.as-
pg.com). Esta asociación formouse en 1976 para
promover a renovación pedagóxica e a galeguización do
Ensino, tanto na súa expresión como nos seus contidos,
e hoxe en día leva a cabo a maior parte das súas
actividades no campo da intervención socioeducativa.
Falamos co seu presidente, Xoán Costa, sobre esta e
outras cuestións.

Por que se crea un trivial online de temática galega?
É unha idea á que lle levabamos dando voltas un tempo,
porque pensamos que o galego estaba pouco presente
no tempo do lecer. Nese sentido, aproveitamos as posi-
bilidades que nos dan as novas tecnoloxías para chegar
a máis xente.

Como se escolleron as preguntas?
En primeiro lugar, establecemos  un criterio polo cal o
60% tiña que seguir unha temática galega e o 40% ser
de temas universais. Así elaboramos unhas 4.500 pre-
guntas. A partir de aí, o programa ten unha entrada na
cal os propios usuarios poden suxerir preguntas, que
nós imos incorporando ao xogo. Dese xeito chegamos
ás perto de 6.000 que ten neste momento.

Cantos usuarios rexistrados teñen?
Agora mesmo, 13 de decembro, 2.660, pero cada día
rexístranse en torno a 10 persoas, por termo medio. Hai
días en que se rexistran máis de 30.

Tedes pensado elaborar algún xogo máis na nosa
lingua?
Estamos a traballar nun Scrabble en rede, cunha mecánica
similar ao Trivial. O que pasa é que require máis traballo,
posto que necesitamos elaborar un dicionario moi
completo para que o computador poida traballar con el.
Canto ao Trivial, imos incorporar unha nova opción como
é a creación de torneos específicos. Pensamos que así
poderá ser útil para centros socioculturais, campamentos
de verán...

Non pensas que  o movemento social en defensa da
normalización do galego ten un pouco abandonadas
as novas tecnoloxías?
Non é que sexa un campo abandonado, máis ben diría
que hai moitos esforzos individuais que están dispersos.
Sería interesante que houbese algunha entidade pública

ou privada que servise como organismo de coordinación.
Pola nosa parte, na AS-PG acabamos de incluír unha sección
de podcasts (arquivos de audio ou video para descargar en
reprodutores dixitais) educativos sobre a nosa cultura e outros
temas.

“O Trivial-GZ xa ten
case 3.000 usuarios rexistrados”

Xoán Costa, presidente da Asociación Socio-Pedagóxica Galega
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Xoán Costa amosa o Trivial-GZ nun portátil

4 de Xaneiro.
Homenaxe a Elixio Rodríguez, con actos en
Grou (Lobios) e Celanova. Organiza a Fundación
Galiza Sempre.

5 de Xaneiro.
Homenaxe a Castelao en Rianxo no seu 58º
cabodano. Intervén o portavoz nacional, Anxo
Quintana.

10 de Xaneiro.
Acto “Máis forza en Madrid!” na Coruña, con
Francisco Jorquera, coordenador executivo.


