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A campaña polo Novo Estatuto xa
está en marcha

Debate do Estado da Nación:
dignidade do BNG frente ao

deterioro do PPque, ao facelo, debemos ter o
mellor nível de información
posíbel. Este “BE NE GA ao Día”
tenciona ser precisamente un
meio rápido e ameno de
comunicación sobre que somos,
que queremos e que pensamos
de Galiza e do mundo. Alén diso,
e cada quince días, este “BE NE
GA ao día” dame a oportunidade
de me dirixir a todos e a todas
vós con unha breve carta a modo
de  reflexión ou comentario. Está
no meu ánimo aproveitala para
facervos partícipe do meu
esforzo, que eu sempre concibo
como parte dun traballo
colectivo, por conseguir que
Galiza sexa ese país próspero,
dono de si e socialmente máis
xusto que todos e todas nós
arelamos.

É para mín unha grande
satisfacción dar a benvida a un
novo meio de comunicación do
nacionalismo, este “BE NE GA ao
Día” que tendes entre as mans.
Con el tentaremos axilizar ao
máximo a comunicación coa base
organizada do nacionalismo, con
todos aqueles que, militantes ou
non, conciben Galiza como nación
e consideran que o noso país
debe decidir libremente o seu
futuro. Sempre pensei que
debemos falar máis entre nós e
de nós. E sempre acreditei tamén

Anxo Quintana O Parlamento galego
aproba 28 propostas
de resolución do BNG



25 Outubro.
Reúnese a Executiva Nacional.

28 Outubro.
Acto público do portavoz nacional
en Vigo, no Paraninfo do antigo
Reitorado da Universidade de Vigo,
ás 20.00 horas, baixo o título “A
Galiza que vén: novos retos para
o país”.

29 Outubro.
Visita do portavoz nacional á
comarca do Baixo Miño.

30 Outubro.
Reúnese o Consello Nacional.

5 Novembro.
Visita do portavoz nacional a
Cambre e Betanzos.

6 Novembro.
Acto do portavoz nacional en
Melide dentro da campaña
“Respeito por Galiza”.

Xornadas Nacionais en Lugo
(Escola de Maxisterio) baixo o
título “A Axenda 21 Local. Filosofía,
Obxectivos e Aplicación nos
Concellos”.

Estas xornadas, das que se
informará máis polo miúdo na web
do BNG, celébranse en dúas
sesións, a segunda irase celebrar
o 29 de Xaneiro de 2005.

As xornadas abordarán asuntos
tais como o tratamento dos
residuos e do lixo, a incidencia do
transporte na actividade humana,
o saneamento dos ríos e o
urbanismo e a sustentabilidade
ambiental.

Axenda
Etiopía: desenlace feliz e
burocracia displicente

A intervención de Francisco
Rodríguez foi a chave para se
desenguedellar o nobelo que
mantiña retidas contra a súa
vontade a 17 parellas do Estado
español, sete delas galegas, que
viaxaran a Etiopía para adoptaren
nenos e nenas. Retidas contra a súa
vontade e non pola ineficiencia do
aparello do Estado etíope, que tivo
un comportamento intachábel,
senón pola burocracia displicente
da Embaixada española en Adís
Abeba. O sarillo comezou a
desenlearse grazas á presión de
Rodríguez sobre Asuntos Exteriores
e grazas tamén ao activismo dos
nosos compañeiros Xosé Antón de
la Fuente Subiela (portavoz
municipal n’A Laracha, de
Bergantiños) e Margarida Carolina
García Castro (tenente de alcalde
en Pontecesures), directamente
envolvidos neste episodio e que
felizmente, na compaña das súas
respectivas parellas, puideron
retornar a Galiza cos seus fillos no
colo. Parabéns.

O BNG conseguiu a aprobación de 28 propostas
de resolución na sesión final do Debate do
Estado da Nación, chamado da Autonomía na
xiria oficial e que se celebrou no Parlamento
Galego durante os días 5, 6 e 7 de Outubro
(prolongouse o seu desenvolvimento após o xa
histórico esvaecimento de Fraga). O resto das
propostas nacionalistas, até 179, foron
rexeitadas.

De entre as aprobadas, cómpre sobrancear,
entre outras, aquelas iniciativas dirixidas aos
galegos do exterior e ao respeito dos seus
dereitos, así como as resolucións acadadas para
a posta en marcha dun Plan de Viabilidade das
cooperativas leiteiras, nomeadamente Feiraco.
Sobre sectores produtivos ou propostas
direitamente relacionadas co desenvolvemento
económico do país, o BNG tamén obtivo o
respaldo da maioría dos deputados para reclamar
o estabelecemento dun novo marco para o
Fondo de Compensación Interterritorial e para
retomar o acordo pesqueiro con Angola.

Non foron adiante, sen embargo, aquelas
iniciativas encamiñadas a devolver ao Parlamento
a súa dignidade institucional ou as que
reclamaban maior nível competencial para Galiza.
A práctica política do BNG chocou, máis unha
vez, coa “práctica da rutina e da desidia” dun
goberno que semella aceitar as propostas da
oposición como “mero trámite ou formalismo”
á vista do incumprimento dunha grande parte
ao remate de cada período de sesións.

Iniciativas innovadoras na
Deputación d’A Coruña

O BNG, desde as súas
responsabilidades de goberno na
Deputación d’A Coruña, ten
conseguido por vez primeira se
convocase subvencións para
proxectos de igualdade e
normalización lingüística, coa
apresentación de candidaturas aos
programas DAPHNE e EQUAL da
UE nestas materias. Asemade, ten
impulsado un plano de formación
para persoal dos concellos do que
se teñen beneficiado perto de 1.000
traballadores e traballadoras

Propostas en positivo
do BNG versus desidia
e rotina do PP
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Primar a participación cidadá sobre os
aspectos puramente legais. Con ese
obxectivo o BNG de Ourense está a realizar
un grande programa de actividades que
tentan dar a coñecer os aspectos mais
importantes desta lei a toda a cidadanía.
Con esta focaxe, téñense preparado unha
serie de visitas a todas as Asociacións
Veciñais nas que o portavoz municipal,
Alexandre Sánchez Vidal, acompañado
doutros concelleiros, presentará os
principais elementos cos que terá de contar
o novo regulamento de Participación Cidadá
en opinión do BNG. Ao tempo, realizaranse
diferentes visitas aos barrios da cidade co
reparto de folletos e a instalación dun toldo
informativo. Por último, todo o programa
de traballo se pechará coa convocatoria
dun Pleno Extraordinario para debater
monograficamente sobre participación
cidadá.

Ourense: participación
cidadá na nova Lei de
Grandes Cidades

Carrusel inaugurador de Fraga en Pontevedra: varias rotondas e uns quilómetros de
beirarrúas no entorno da capital. Tras os 15 segundos que lle levou descobrir a
primeira placa, convidou ao alcalde Lores a compartir coche presidencial. Quería
pedirlle, na soidade do asento de atrás, o seu apoio a Ence.

Na fugaz conversa do audi, Fraga convidaba ao alcalde a saltarse a lei para “facilitar”
as cousas a Ence. O presidente pedía papas nun asunto no que os ventos corren, legal
e xudicialmente, a favor do Concello e no que a Xunta comezou atacando a través
dunha declaración de supramunicipalidade para pontear ao Concello.

Lores díxolle que cumprirá e fará cumprir a legalidade urbanística vixente. No ano
2018 os terreos invadidos de Loruizán teñen de ser desaloxados e considerados de
dominio público segundo a Lei de Costas. Ence terá de procurar outro lugar para
desenvolver a súa actividade empresarial, para o que pode contar coa colaboración
do Concello.

Cada vez vese máis posíbel que Lourizán poida recuperar o seu antigo esplendor, libre
por fin da inmensa catedral de fume e cheiro.

Ence: pressing no audi

A segunda reconversión
naval xa está aquí
Desouvindo o clamor social -e mesmo
os acordos maioritarios do Congreso,
Senado, Parlamento Galego,
Deputación e Concellos, todos eles
promovidos polo BNG- o Goberno
Español vén de confirmar os planos de
reestruturación do sector naval público
que, en síntese, pasan pola
concentración e mesmo redución da
actividade no ámbito militar e o
desmantelamento prático da
construción civil. No caso do sector
naval público en Galiza - concentrado
hoxe na Ría de Ferrol- os planos
gubernamentais suporían a liquidación
prática de Izar-Fene e mesmo o comezo

O PP apoia ao seu alcalde
de Tui, condenado por
prevaricación
Antonio Feliciano Fernández Rocha, alcade
popular de Tui, foi condenado por
prevaricación urbanística pola Audiencia
Provincial de Pontevedra cunha forte multa
e oito anos de inhabilitación. A pesar disto,
o alcalde segue a contar co apoio do Partido
Popular.
Por se o anterior fose pouco excepcional,
o Consello de Contas de Galiza vén de dar
a razón ás reiteradas denuncias que tiña
feito o BNG acerca do nepotismo existente
no Concello. O informe do Consello de
Contas é claro canto ás múltiples
irregularidades producidas entre 2000 e
2001 respeito á contratación de persoal.
Perante a situación insostíbel de ter un
alcalde condenado en sentenza firme por
prevaricación, o BNG ten pedido a súa
dimisión no concello e trasladará o grave
problema urbanístico de Tui ao Parlamento
galego a través da deputada Rosa Darriba.

E a seguranza marítima que?
Estamos a piques de cumprir o segundo aniversario da catástrofe do Prestige, pasaron
polo Congreso dous orzamentos xerais do Estado consecutivos (o último do PP, o primeiro
do PSOE), a política virtual coñeceu a súa apoteosis co Plano Galiza, as nosas costas
tragaron máis fuel do que o vertido polo Erika e o Exxon Valdes xuntos e, embora todo
iso, seguimos sen ter resposta a esta sinxela pergunta. Nen o último Goberno Aznar nen
o primeiro Goberno Zapatero teñen demostrado a menor sensibilidade sobre esta cuestión.
Nen o Plan Galiza contemplaba medidas para protexer o noso litoral e a nosa economía
nen o primeiro orzamento PSOE se ocupa do asunto. Conclusión: estamos exactamente
igual que a 12 de Novembro de 2002, nas vésperas do sinistro.

O Salnés: pola
convocatoria da Mesa de
Prezos para a Uva
O  viño é un dos sectores económicos
máis importantes do Salnés, que supón
un grande número de postos de traballo
e unha fonte de ingresos fundamental
en moitas economías familiares. Diante
da situación, que se vén repetindo nos
últimos anos,  de que ao iniciarse a
colleita 2004 na Denominación de Orixe
Rías Baixas os produtores descoñecen
a que prezo lles vai ser pagada a uva; o
BNG decideu apresentar  en todos os
concellos da comarca unha moción
solicitando dos Plenos Municipais a
adopción dun acordo que  “...inste á
Consellaría de Política Agroalimentaria
a convocar unha Mesa de Prezos na que
se senten as partes implicadas, co
obxecto de acadar un acordo que de
seguro beneficiará ao sector”.

comarcas

da progresiva merma de capacidade
de Izar-Ferrol - até agora líder na
actividade militar - que apartir desta
data comezaría a perder carga de
traballo en beneficio dos estaleiros do
sul.

O BNG de Ferrolterra deseña agora unha
nova estratexia non só para denunciar
esta nova agresión contra da economía
comarcal e nacional, senón tamén para
facer confluír novamente ao conxunto
dos sectores que se manifestaran o
pasado 26 de Setembro para defender o
carácter extratéxico do sector e para
reclamar a conformación dun Complexo
Integral que reactive o sector naval nos
diversos ámbitos: civil, militar,
reparacións, off-shore



Actualidade Orzamentos: firmeza na
defensa de Galiza e
capacidade de
interlocución
A diferenza do comportamento das
outras forzas políticas con presenza na
Galiza, que mudan a súa atitude en
función de se detentan ou non o
Goberno de Madrid, o Bloque
Nacionalista Galego está a demostrar
durante a tramitación dos orzamentos
xerais do Estado dúas cousas: primeira,
que é a mellor garantía de
transparecencia para unha sociedade
galega que está farta da propaganda
gubernamental e segunda que é o mellor
aval para a defensa dos intereses do
noso país frente ás políticas estatais. O
BNG está a guiar a súa actuación perante
os orzamentos do Estado apartir de
dous criterios centrais: firmeza no
amparo dos direitos de Galiza e
capacidade de interlocución e diálogo

Falar coa sociedade para
ter un Novo Estatuto

A proposta de Novo Estatuto de Nación
para Galiza está vocacionalmente  aberta
á sociedade. O camiño cara un
autogoberno real para o noso país non
debe transitar só polos vieiros da
institución parlamentar. Ten que ser un
camiño participado pola cidadanía galega
no seu conxunto. “Eu concibo a política
como diálogo e participación”, afirma o
portavoz nacional do BNG, Anxo Quintana,
e de acordo con esta filosofía o BNG xa
deu os primeiros pasos para que a súa

Debate do estado da
nación: lúcida diagnose e
alternativa nacionalista

No debate do estado da nación, o noso
portavoz no Parlamento Galego, Xosé
Manuel Beiras, contribuíu ao moi
necesario exercicio de dignificación da
actividade política. Fixo unha moi
lúcidade diagnose da era Fraga: “Quince
anos perdidos”. O seu discurso, unha
peza de grande valor político-literario,
está ao dispor de todos e todas vós na
páxina web do BNG, , na sección
Descarga. Mais Beiras non só se limitou
a descreber o desastre de xestión de
Fraga e do PP: deitou tamén os alicerces
da alternativa de goberno nacionalista,
a única que representaría un cambio real
ao frente da Xunta de Galiza.

A alternativa nacionalista representaría
un ambicioso proceso de “reconstrución
nacional”, en palabras de Beiras: “En
todos os eidos: economía, territorio,
meio ambiente, cultura, idioma, relacións
sociais, administración e, na base,
democracia”.

E mentres Beiras debuxaba os peares
desa alternativa, o que se viña abaixo en
directo e en tempo real era o edificio do
PP. O proceso de descomposición do
partido no poder está a chegar ás súas
últimas consecuencias, con tráfico de
dossieres ao mellor postor e un evidente
cheiro a fin de época. O cambio, o
cambio que quer Galiza, é imparábel.

absolutamente con todas as forzas
representadas no Parlamento.

Grazas ao BNG, a sociedade galega
está mellor informada sobre a
proposta orzamentaria. Grazas ao
BNG, a sociedade galega séntese
defendida en Madrid. Grazas ao
BNG, a sociedade galega comeza a
vacinarse contra a propaganda, a
duns e a doutros.

O BNG non fai política previsíbel nen
rotineira porque non existe en
política para representar un guión
preconcebido. Está en política para
defender, con enerxía mais tamén
con intelixencia, os intereses de
todos os galegos e as galegas. A
nosa sociedade xa ten claro que a
única vía para o Estado comezar a
ter en conta que Galiza tamén existe
é a vía do BNG, a vía do
nacionalismo galego.

proposta do Novo Estatuto de Nación
para Galiza se vexa enriquecida polas
achegas da sociedade galega, a única
razón de ser do nacionalismo galego.

Nese diálogo permanente coa
sociedade hai que inserir a posta en
marcha do Foro Social polo Novo
Estatuto e a campaña lanzada a nível
nacional polo BNG con actos en todas
as comarcas e cidades de Galiza.
Queremos que o Novo Estatuto sexa
o que a maioría social desexa para que
o seu país libere de vez todas as súas
potencialidades.

Anxo Quintana comparece co Comité de
Direción do BNG na sede nacional



Coa reanudación do curso político, tras do verán, o BNG retomou a iniciativa política e está a lograr
que o debate político na Galiza xire arredor dos temas que máis preocupan á sociedade galega
(incendios forestais, tratamento discriminatorio que ao noso país se lle dá nos orzamentos do Estado,
crise de IZAR) e máis naqueles outros que, desde a dirección do BNG xulgamos decisivos para
podermos construír un futuro distinto (proposta de Novo Estatuto). Logrouse tamén, en mui grande
medida grazas á maturidade da militancia, restabelecer a paz e a confianza internas, abaladas antes
do verán por acontecimentos que todos e todas lembramos.

O papel activo desempeñado polo BNG no debate orzamental está a ser positivamente valorado pola
cidadanía galega. Diante da inactividade da Xunta de Galiza e dun PP enfrascado en liortas internas
e dependente das directrices de Madrid, o BNG exerceu como o representante dos intereses de Galiza
diante do Goberno español. Porén, estes contactos non foron quen de mudar uns orzamentos
claramente discriminatorios para Galiza (seguimos estando por baixo do investimento meio estatal)
e, por iso, ás portas do debate parlamentar do proxecto, o BNG vai dialogar co conxunto das forzas
políticas parlamentares co fin de recabar para as nosas emendas os apoios precisos. Emendas que
tentan pór en valor o aprobado en Xuño polo Parlamento galego a respeito do denominado “Plano
Galiza”.

Esta capacidade de diálogo do BNG foi tamén decisiva á hora de deixar ao PSOE en minoría e lograr
que o Congreso e o Senado aprobasen senllas iniciativas nas que se insta ao Goberno a retirar o plano
da SEPI para IZAR e a apresentar un novo plano de vialibilidade que garanta a continuidade e o carácter
público de todos os centros produtivos, en especial os da ría de Ferrol.

Por outra parte, coa apresentación pública das “Bases para un Novo Estatuto Nacional” o pasado 23
de xullo en Compostela, o BNG puxo en marcha a campaña e o traballo tendente a lograr un novo
estatus político para Galiza, baseado na libre decisión e na confianza nos recursos e nas potencialidades
do país. Na ideia de que máis autogoberno é sinónimo de máis benestar frente a ideia – compartillada
por PP e PSOE e teimudamente desmentida polos feitos – de que o progreso de Galiza depende da
axuda e das decisións foráneas. Na actualidade, constituíse xa o “Foro Social para o Novo Estatuto”
coa ideia de promover o debate social e púxose xa en marcha, através de máis de sesenta actos por
toda a Nación, unha campaña pública de explicación e debate da nosa proposta.

A intervención de Xosé Manuel Beiras no debate sobre o Estado da Nación, desenvolvido no Parlamento
Galego os pasados 6 a 8 de Outubro, servíu para confirmar esta nova fase de ascenso do BNG como
alternativa a un PP caduco. A seriedade do diagnóstico e a credibilidade das propostas formuladas
polo noso Portavoz parlamentar, constrastaron vivamente co oportunismo duns e o xogo revolto
doutros.

Porén, o optimismo de comprobarmos que cando actuamos con xenerosidade no traballo, cando de
deixamos de nos ensimismar en debates internos, o BNG conecta coa sociedade galega e é percebido
por esta como o seu representante máis críbel e xenuino, non nos debe facer perder de vista os reptos
que imos ter que defrontar nos próximos meses. Nomeadamente a preparación do programa e das
candidaturas para as vindeiras eleicións galegas, nas que o BNG aspira a encabezar un novo goberno
alternativo ao PP de Fraga.

O cenario político está máis aberto ca nunca e, xunto con riscos innegábeis, oferécenos tamén
oportunidades que temos que sermos quen de aproveitar. Depende de todos e todas nós, homes e
mulleres nacionalistas, que as posibilidades certas coas que neste momento conta o BNG podan
materializarse.

Análise da situación política
A EXECUTIVA INFORMA


