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9Somos unha nación. Non debe-
mos pasar por menos. Nen no Es-
tado nen en Europa. E se somos
unha nación debemos actuar con
firmeza en defensa dos nosos in-
tereses, sen submeternos a máis
ditados do que os que se derivan
da vontade dos galegos e das ga-
legas. O BNG decidiu concorrer
ás eleccións europeas do 13 de

“Na Europa na que acredito,
os pobos deben primar sobre
os Estados”

Luís Tosar 
actor e candidato do BNG

Galiza precisa dun 
Estatuto que abra espa-
zos de libre decisión
O nacionalismo galego non está
á espera de que ninguén dite os
ritmos da política do noso país. Por
iso lanzou, por boca do seu portavoz
nacional, a proposta de dotar ao
noso país dun novo Estatuto, dun
Estatuto de nación. O BNG non se
inhibe e a súa proposta é nidia. O
actual Estatuto non serve e tampou-
co serve de nada gastar enerxías na
súa mera reforma. Hai que levantar
un novo Estatuto, artigo a artigo.
Un Estatuto que trate a Galiza como
o que é: unha nación que precisa de
espazos de libre decisión.

Reforma do Senado, si,
pero para dar a Galiza
rango de nación
A reforma do Senado non pode ser
unha mera adecuación funcional
ou administrativa da Cámara Alta,
como tenciona o partido que dá
suporte ao Goberno central. Só ten
sentido racional unha reforma do
Senado se vai na dirección de reco-
ñecer que o español é un Estado
composto por varias nacións e que
isto ten que ter unha tradución
prática na Cámara territorial.

O Congreso analisará as secuelas 
do Prestige grazas ao BNG

O BNG quer que se avalíe o impacto 
meioambiental e a afectación sobre 
o capital produtivo do país

iniciativa e da coraxe política do
nacionalismo galego, consciente
de que agora máis que nunca é
preciso facer incontornábel no Es-
tado e na Europa a existencia de
realidades nacionais sen Estado
que non poden esperar sine die o
recoñecimento dos seus direitos,
val dicer, a ampliación da demo-
cracia.

Somos unha nación,
tamén en Europa

Xuño en coaligación coas forzas
nacionalistas hexemónicas de
Euskadi e os Países Cataláns, re-
cuperando a denominación his-
tórica Galeusca, e para facer pa-
tente que o Estado español ou é
plurinacional ou non será. Esta
coaligación non é unha alterna-
tiva fabricada fóra á que o BNG se
adire. Ao contrario: é produto da



Co Bloco de Esquerdas portugués

O BNG mantivo os días 13 e 14 de maio, un encon-
tro coa formación portuguesa Bloco de Esquerda en
Vigo e Porto. O obxectivo era compartir puntos de
vista perante as vindeiras eleccións europeas, no
marco da ampliación da Unión e da elaboración da
súa Constitución. 
O portavoz nacional do BNG, Anxo Quintana, o presi-
dente do Consello Nacional, Xosé Manuel Beiras,
e o cabeza de lista ás eleccións europeas, Camilo
Nogueira, formaron a delegación galega, mentres
que pola banda lusa estiveron os candidatos aos
comicios europeus Miguel Portas e João Semedo,
e os deputados Luis Fazenda e João Teixeira.
Galegos e portugueses sinalaron a necesidade de
que a nova UE teña en conta as nacións sen Estado e
as periferias, ao tempo que se amosaron seguros de
compartir un camiño no novo Parlamento Europeu.

Na Deputación da Coruña

Por primeira vez, e como consecuencia dos resulta-
dos das eleccións municipais, o BNG fai parte do
goberno dunha Deputación, a de Coruña, constituído
tras unha serie de avatares por todos coñecidos que
impiden, aínda hoxe, que estean funcionado algúns
dos proxectos que máis interesan ao Bloque. Os
orzamentos de 2004, aprobados con retraso en
febreiro, xa reflicten importantes novidades con
respecto ao pasado, co nacemento de dúas novas
áreas: Política de Igualdade de Xénero e Normaliza-
ción Lingüística, que disporán dunha dotación eco-
nómica de 1.200.000 e 550.000 euros, respectiva-
mente. Das nove áreas de Goberno nas que se divide
o traballo da Deputación, o BNG preside tres:
Cooperación e Asistencia a Concellos, a cargo de
Xaime Bello; Benestar Social, Política de Igualdade
de Xénero e Normalización Lingüística, da man
de Margarida Vázquez, e Promoción Económica,
Emprego e Turismo, baixo a responsabilidade de
Pablo Villar.

Contra o endurecimento do bloqueo 
a Cuba

O BNG rexistou no Congreso dos Deputados unha
proposición non de lei visando que o Goberno espa-
ñol denuncie perante as instancias internacionais o
endurecimento do bloqueo decretado contra Cuba
pola Administración Bush. Através desta iniciativa,
asinada por Francisco Rodríguez e Olaia Fernández
Davila, o BNG insta ao Executivo español a que,
en concordancia con todos os gobernos realmente
democráticos do mundo, se posicionen a tempo
contra esta escalada de inxerencia, agresión e
guerra larvada contra o pobo de Cuba. Para o BNG,
as relacións con Cuba deberían basearse no diálogo,
o intercambio en mutuo beneficio e o respeito pola
expresión libre das ideas.

2.BE.NE.GA

ACONTECE

Fundación da ALE

Unha representación do BNG, encabezada polo euro-
deputado Camilo Nogueira, participou na asemblea
fundacional da formación política Alianza Libre Euro-
pea (ALE) celebrada en Barcelona entre o 25-26 de
marzo. EA, CHA, Parti Québecois, Partido Nacional
Escocés, os Verdes, ERC ou PNV son algunos dos
partidos que, xunto co BNG, integran esta nova
organización política europa. Esta formación vén
substituír á que até agora funcionaba baixo o nome
de Verdes-ALE, cambio necesario para adaptarse á
nova regulamentación europea sobre formacións
políticas no ámbito comunitario. Nogueira considera
que a nova organización fortalecerá a estreita cola-
boración entre as formacións nacionalistas que loi-
tan por unha Europa dos pobos democrática na que
as nacións sen Estado teñan plena representación.

Ataque á pesca de cerco

O Bloque tenta frear unha nova agresión ao sector
pesqueiro galego, que nesta ocasión chega en forma
de real decreto aprobado o 16 de marzo polo
Goberno do PP xa en funcións, que supón deixar en
situación de ilegalidade o 70% da frota galega de
cerco. Para evitar este arbitrario axuste, o secretario
de Acción Social e portavoz parlamentar de Pesca,
Bieito Lobeira, presentou unha proposición non de
lei, na que critica a decisión de limitar o dereito a
faenar con artes de cerco só a aqueles barcos de
máis de 18 metros de eslora, en base a unha
suposta ordenación dos recursos, o que non lle
impide ao Executivo central estabelecer discrimina-
cións positivas para a frota doutras zonas do Estado,
como por exemplo Levante, onde se permite faenar
a barcos de 9 metros de eslora, alegando a “súa
singularidade”. Unha nova arbitrariedade co sector
pesqueiro galego que afecta a 225 barcos e arredor
dun millar de postos de traballo directos.

O nacionalismo galego é o motor
dos cambios políticos e sociais
que, a un ritmo de vertixe, se es-
tán a producir no noso país. Isto
non é novo. Praticamente desde
a súa fundación, o BNG ten con-
seguido que a política en Galiza
se defina en relación ás nosas de-
mandas de recoñecimento da con-
dición nacional do noso país. To-
das as forzas políticas operantes
en Galiza se teñen que posicionar
respeito do que nós consideramos
a cuestión central do noso tempo:
que no espazo estatal e no europeu
se recoñeza explicitamente que
Galiza debe ser suxeito de direi-
tos políticos, isto é, que é unha
nación e que como tal debe ter
garantido o direito a se desenvolver
libremente, na dirección de con-
solidar espazos de libre decisión.

Após os resultados eleitorais do
14 de Marzo, que obviamente non
son satisfactorios, o nacionalismo
galego non se entregou á melan-
colía. Na natureza dos que acre-
ditamos que Galiza non ten aínda
recoñecidos todos os seus direi-
tos non están nen a impasibilidade
nen a inacción. Feita a análise crí-
tica, sen dúbida necesaria e inhe-
rente ao noso carácter de forza
transformadora e alternativa, o
BNG tomou a iniciativa e lanzou
dúas propostas de enorme calado
que decontado marcaron a axenda:
a defensa dun novo Estatuto de
Nación para Galiza que vaia alén
dunha reforma cosmética do ac-
tual Estatuto de Autonomía e a
conformación dunha alianza das
forzas nacionalistas de Euskadi,
Galiza e os Países Cataláns para
facer valer a plurinacionalidade
no Europarlamento.

Somos unha nación no Estado
e somos unha nación en Europa.
Isto é o que explica o lema co que
concorremos ás eleccións de 13
de Xuño: Galiza, unha nación eu-
ropea. Unha Galiza universal e so-
lidaria que defende os seus inte-
reses. Sempre tivo o nacionalismo
galego, desde Castelao, unha vi-
sión propria respeito da articula-
ción política do espazo estatal e
do espazo europeu. Unha visión
radicalmente democrática e in-
ternacionalista, defensora dos in-
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tereses das amplas maiorías so-
ciais, contraria a todo imperialismo
e partidaria dun modelo socioe-
conómico que garanta o direito de
todo país a viver do seu traballo
na súa terra. Esa visión que im-
pulsou ao Partido Galeguista du-
rante a II República, e que o levou
a asinar con bascos e cataláns a
alianza Galeusca, é a mesma que
setenta anos despois, e recupe-
rando a denominación histórica,
move ao Bloque Nacionalista Ga-
lego a selar unha coaligación cos
representantes dos movimentos
nacionalistas de Euskadi e Cata-
lunya.

A nova Galeusca é tamén a ex-
presión política da unidade dentro
da diversidade. Unidade porque
compoñen a coaligación forzas que
comparten un deseño plurinacio-
nal para o Estado e democrático
para Europa. Diversidade porque
estas mesmas forzas representan
países con problemáticas distin-
tas, o que leva a cada unha delas
a concorrer ás eleccións tamén
cun programa eleitoral proprio,
para alén do conxunto. O do Blo-
que Nacionalista Galego é o único
dos que se apresentan en Galiza
con propostas que se dirixen a re-
solver os problemas específicos do
noso país. É, entre todos os que
se someten á consideración dos
galegos e das galegas, o único que
analisa a situación de Galiza na
Unión Europea e amostra o ca-
miño para a mellora do benestar
de todos e de todas nós, sempre
desde a consideración de que –ta-
mén no espazo europeu– a chave
para liberarmos as potencialida-
des da sociedade galega é o de ir
consolidando un poder político
proprio merecente de tal nome.

Galeusca representa un paso
adiante na loita de Galiza polo
recoñecimento dos seus direitos
nacionais: eis a importancia que
para os nacionalistas galegos te-
ñen as eleccións de 13 de Xuño.
De igual xeito, o Novo Estatuto
de Nación Galega entregaría ao
noso país espazos de libre deci-
sión. Son tarefas políticas apaixo-
nantes para este novo tempo. Tra-
ballemos arreo nelas.

Unha nación en Europa 
e no Estado

Bloco e BNG, de acordo no recoñecimento 
das nacións sen Estado

A web do BNG, entre as cen máis visitadas 
de Galiza, e a primeira entre as políticas

Récord de visitas da web

A web nacional –www.bng-galiza.org– bateu este
mes de marzo, en coincidencia coa campaña das
eleccións xerais, o seu récord absoluto ao rexistar
un total de 57.190 visitas. A anterior marca estabele-
cerase durante a crise do Prestige, en decembro de
2002, e fixarase en 56.241. No ránking galego, a web
do BNG consolídase entre as cen primeiras páxinas
en número de visitas ao ocupar, segundo o último
inquérito, a praza número 79. A do BNG é a única
páxina dunha organización política que figura entre
as cen primeiras galegas máis visitadas.
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Cabeza de lista do BNG a Europa, quer conti-
nuar a ser a voz da nación galega en Bruxelas e
Estrasburgo. 68 anos. Acredita firmemente na
viabilidade do proxecto nacional de Galiza.
Na viabilidade e mesmo na súa inevitabilidade 
se realmente queremos ter futuro: “Sen poder
político próprio, os nosos problemas en Europa
non acharán solución”.

O alargamento da Unión Europea cara o
Leste é un feito político e económico de
primeira magnitude que tamén abalará ao
noso país. “Entran Estados cuxo rendi-
mento por habitante apenas alcanza o 40
por cento do promedio da UE. Que sig-
nifica isto? Que ou se adoptan medidas
económicas e orzamentarias de reequilibrio
interterritorial ou do contrario é difícil
avanzar cara unha Europa política e co-
hesionada. O problema está no tabú or-
zamentario. Os Estados máis poderosos
da UE teiman en que o orzamento non
sobarde o 1 por cento do PIB comunitario.
Nunha UE ampliada a 25 pretenden man-
ter o mesmo orzamento que se aplicaba
nunha Europa que se reducía a só 15 Es-
tados. Dito doutro xeito: haberá moitos
menos recursos para os territorios menos
desenvolvidos. A populación que vive en
territorios obxectivo Número 1 –entre eles
Galiza– pasa dos 65 millóns de antes do
alargamento a 153 millóns na UE am-
pliada. A factura para nós será moi gra-
vosa. Perderemos en conceito de fundos
estruturais do orde de 50 ou 60 mil mi-
llóns de pesetas menos cada ano. Temos,
pois, un grave problema por resolver. O
que deriva do feito de que os mesmos Es-
tados que din querer unha Europa polí-
tica logo non están dispostos a achegar os
recursos precisos para construíla.”

E as consecuencias máis directamente
políticas do alargamento?

Serán tamén enormes. Reparemos na
cuestión lingüística. Linguas moi minori-
tarias como o maltés pasan a ser oficiais.
Por que o maltés ten este status e o gale-
go non? A derivación política é evidente e
calquer pode perguntarse por que Chipre
si pode ser membro de pleno direito da UE
e Escocia ou nós, non. Por que se negan

os direitos ás nacións sen
Estado? Por que son ig-
noradas no proxecto de
Constitución Europea?
Estas cuestións de tipo
político están aí e, máis
tarde, máis cedo, terán
que ser abordadas a serio
no espazo europeu. Aí
emerxerá tamén a cues-
tión nacional galega.

Un dos obxectivos bási-
cos do nacionalismo
galego é garantir o
direito de Galiza 
a desenvolver as súas capacidades pro-
dutivas, gravemente interferidas por
decisións que se adoptaron e adoptan
en Bruxelas. Que perspectivas de
futuro agoiras a este respeito?

Este aspecto do traballo é chave para o
BNG en calquer institución parlamentar.
Teño defendido no Parlamento europeu a
reforma da Política Agraria Comun, o
erguemento das restricións que pexan o
desenvolvimento da nosa capacidade de
produción leiteira, a defensa do sector
pesqueiro galego para ser igual aos demais
nos mares comunitarios ou a potencia-
ción da nosa industria. Os resultados
foron magros, porque a satisfacción das
nosas demandas non dependen só da
nosa vontade. Aínda así, conseguimos que
estas cuestións estivesen na axenda do
Parlamento europeu.

Fará falta, entón, avanzar cara máis
poder político próprio, non si?

A nosa posición non só depende da nosa
intelixencia. Depende principalmente de
que haxa un goberno galego e unha maio-
ría na sociedade que asuma ese tipo de

reivindicacións e que as impoña incluso.
Está claro que as carencias políticas e ins-
titucionais condicionan enormemente todo
o que os nacionalistas galegos podamos
obter en beneficio do país. Daí a impor-
tancia de que se produza un cambio polí-
tico en 2005. A demanda de que Galiza
teña un Estatuto de Nación non é só unha
demanda institucional. É tamén a de-
manda dun poder económico e social para
a mellora do noso benestar colectivo.

O sector naval exemplifica as contradi-
cións que existen entre Galiza e os inte-
reses dos Estados que hexemonizan a
UE. Está claro que a produción mun-
dial de barcos non se reduciu. Porén,
na División Internacional do Traballo,
dá a sensación de que a UE non ten
interese en manter neste sector unha
presenza significativa. 

A impresión que eu teño é esa xusta-
mente. Mais non comprendo por que. Non
comprendo por que a UE non quer ter un
sector naval forte. O transporte mundial
faise polo mar. Os esteleiros son un factor
industrial e tecnolóxico extraordinario. A

UE supera agora aos EUA na industria da
aviación, e mantén importantísimas cotas
de mercado na automoción. Por que ese
desleixo co sector naval? Por que non fai
como os EUA ou o Xapón que obrigan aos
seus armadores a contruír os seus barcos
nos seus países. O 60 por cento dos bar-
cos que constrúe Corea son para Europa.
A ideia de que o naval non poda ser un
sector estratéxico non a entendo en abso-
luto, a non ser que isto estexa a ser impe-
dido por intereses de tipo mesmo mafioso:
pode haber un sector de navieiros ao que
non lles interese que haxa unha industria
naval estatal forte, porque lles sae a conta
mercar barcos a prezos máis baratos, hoxe
en Corea, talvez mañá en Nixeria. E logo
hai unha responsabilidade dos sucesivos
gobernos do Estado español que partici-
paron deste desleixo. É como agora esta
cuestión das axudas. Din que son ilegais,
pero sonno por unha cuestión puramente
política: eran ilegais, pero podían ter vido
a ser legais perfeitamente. O señor Sol-
bes o que non pode é vir agora pretextando
descoñecimento deste asunto. El era mem-
bro da Comisión. Debía ter informado ou
previsto esta situación. E non o fixo.

Camilo Nogueira, no centro, aparece na compaña de Xosé Manuel Beiras 
e o deputado do Bloco de Esquerdas Luís Fazenda

“Sen poder político proprio, 
os nosos problemas 

en Europa non acharán solución”

Camilo

número un do BNG ao Parlamento europeu
Nogueira,
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Galiza

A iniciativa do nacionalismo galego cristaliza 

na coaligación Galeusca-Pobos de Europa

Non é posíbel unha Europa política que
non parta do recoñecimento dos pobos que
a compoñen e que preexisten mesmo á
conformación dos Estados. “Galiza é unha
realidade nacional que preexiste á estru-
turación do Estado español como tal.
Debe, pois, ser titular de direitos políticos.
Se Malta é agora membro de pleno direito
da UE, non se entende racionalmente por
que non o podan ser Escocia ou Galiza”,
afirmou Camilo Nogueira na súa inter-
vención durante a apresentación da can-
didatura Galeusca Pobos de Europa que
tivo como solemne cenario a Igrexa de San
Domingos de Bonaval.

O moderno é ser nacionalista

“É tempo de sermos radicalmente de-
mocráticos e de defender os direitos da
nosa nación en Europa. É tempo tamén
de dicer que o moderno é ser nacionalista
e que o nacionalismo é o contrario das
fronteiras, porque o noso nacionalismo é
portador dun proxecto democratizador de
Europa e democratizador do Estado es-
pañol”, afirma Camilo Nogueira, número
un do nacionalismo galego no Galeusca.

Un proxecto democratizador de Euro-
pa que comparten as distintas forzas do
Galeusca. No documento base asinado

Galiza debe participar como nación na Europa dos Pobos.
Se non o fai así, desde unha perspectiva nacional, non pode-
rán vir a ter arranxo os problemas fundamentais que enfren-
tamos como sociedade. Nun momento constituínte, Galiza
precisa dunha ferramenta propria para defender os seus 
intereses nun espazo político, o europeu, desde o que 

O 27 de Abril de 2004, os líderes do na-
cionalismo galego, basco e catalán com-
pareceron perante a imprensa madrileña
para, nun acto solemne, asinaren o acordo
de coaligación eleitoral “Galeusca Pobos
de Europa” através do cal as forzas polí-
ticas das nacións sen Estado concorren
aos comicios ao Europarlamento do pró-
ximo 13 de Xuño.

Conforman esta plataforma eleitoral,
para alén de BNG, CiU e PNV, o Bloc Na-
cionalista Valencià e o Partit Socialista de
Mallorca.

Trátase dun acordo histórico por un
duplo motivo. Primeiro, porque recupera
a alianza da II República. Segundo, porque
é froito dunha iniciativa do nacionalismo
galego, que interpretou que este era o mo-
mento para patentizar tamén no cenario
europeu que o Estado español é plurina-
cional e que, portanto, os suxeitos políti-
cos que o representen deben ser forzosa-
mente plurais e diversos. Foi o BNG quen
apadriñou a proposta dunha grande coali-
gación aberta a todos os nacionalismos que
eventualmente se puder converter na ter-
ceira forza política do Estado e que fixese
evidente que todo intento por impor o bi-
partidismo está abocado ao fracaso por non
dar conta do pluralismo que existe na so-
ciedade.

por CiU, PNV e BNG pódese ler,
por exemplo, o seguinte: “A nosa
aposta por participarmos desde a
plenitude política en igualdade de
condicións a respeito do resto dos
actores da escena europea e inter-
nacional derívase, asemade, da pro-
funda convición de que Europa
debe ser unha realidade sociopolí-
tica que trascenda da simples unión
económica e monetaria e de que o
noso futuro está intimamente vin-
culado a unhas institucións eu-
ropeas realmente democráticas,
transparentes e comprometidas co
benestar de todos os europeus e
europeas”.

Unha Europa que, portanto, non
pode ser a dos mercaderes nen a
dos banqueiros e onde o credo ne-

oliberal non pode estar por enriba das ne-
cesidades dos pobos. “É un principio fun-
damental para todo nacionalista que se
garanta o direito de todo pobo a viver do
seu traballo na súa terra. Este principio
animou o traballo político do Bloque Na-
cionalista Galego nesta súa primeira le-
xislatura en Bruxelas e Estrasburgo e,
desde logo, vaino seguir animando durante
os próximos cinco anos”, afirma Camilo
Nogueira.

Nogueira salienta que o nacionalismo galego 
é portador dun proxecto democratizador 
de Europa e do Estado

na Europa dos Pobos
participe como nación

O BNG quer que

se toman decisións que atinxen de maneira directa á nosa
realidade material. Galiza precisa exercer os seus direitos
nacionais tamén no espazo europeu. Para iso, como interna-
cionalistas, os nacionalistas galegos fixeron a proposta desta
volta de ir ás europeas en coaligación. “Este é un acordo
non entre partidos. É un acordo entre nacións”, afirma
Anxo Quintana. Deste xeito cristalizou a coaligación
Galeusca-Pobos de Europa, unha aposta estratéxica do
BNG que empata coa memoria histórica da II República.



Cheguei a Bélxica en 1997 per-
seguindo o soño de traballar
nunha cuestión vocacional que era
unha teima dende moito tempo,
a profundización no coñecemento
dos temas europeus e a defensa
das cuestións galegas en Europa.
Como unha de tantas mozas e
mozos da nova emigración de ga-
legos profesionais que se des-
prazan por motivos laborais iniciei
esta etapa da vida estudando Di-

reito comunitario e traballando de
au pair en Lovaina e despois dun
periplo de dous anos por lobbys co-
munitarios e polo Consello de Mi-
nistros baixo presidencia alemá,
empecei a traballar na Oficina do
BNG en Bruxelas. 

Inauguramos Iria Barxa e eu
un escritorio absolutamente va-
leiro, unha chaira que fomos en-
chendo de documentación, de
ilusión e de estrés permanente

pola actividade frenética desen-
volvida nestes anos. Chamaron á
nosa porta colectivos, entidades,
organizacións, institucións, gru-
pos de presión, cidadáns, repre-
sentacións diplomáticas, partidos
políticos de todo o mundo... E
sempre foron escoitados e rece-
bidos, dentro das posibilidades
que facilita un escritorio europeu,
contando cun só representante.
Tentamos que esta oficina fun-

Momentos doces e resultados
positivos

Houbo momentos moi compli-
cados e ácedos como as inven-
cións de certos medios de comu-
nicación en relación co tema do
voto do Acordo de Marrocos e co
tema do terrorismo, cuestións mal
interpretadas e tiradas de con-
texto. A muita xente molestáballe
a presenza do BNG no PE, era
unha evidencia e procuraron ma-
linterpretar e infravalorar o traba-
llo. Máis houbo momentos moi
doces como a presenza de Elixio
Rodríguez e a súa dona Gloria con
motivo da visita da delegación de
emigrantes galegos de América,
foi o paso da historia galega viva,
da historia dos nosos exiliados.
Ou a visita co espírito atento dos
estudantes de Tomiño que olla-
ban con interese e perguntaban
como había que facer para seren
eurodeputados-as no futuro. Mo-
mentos motivados pola real inci-
dencia ao acadar resultados –co-
mo a criación baixo iniciativa nosa
da Comisión para o reforzo da se-
guranza marítima–, pola consecu-
ción de logros a raíz das nosas xes-
tións, polo contacto directo, por
facer creíbel que Europa non é un
mal, senón unha realidade na que
hai que defender os nosos valores
e a nosa situación. Porque cando
un cree no que fai é máis doado
que sexa críbel polos demáis. Iso
foi o que pretendiamos. Naciona-
lismo, europeísmo e internacio-
nalismo, con confluencia mutua,
con consistencia política, con re-
beldía e coa esixencia de que o
que é noso debe ser defendido
sen complexos. 

Como impresión xeral podería
resumir esta experiencia en dúas
palabras: ilusión e convición. As
mesmas que puxo no seu traballo
o eurodeputado Camilo Nogueira
nestes cinco anos de servizo a prol
de Galiza en Europa. 
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Asinatura da coaligación Galeusca-Pobos de Europa por parte
dos dirixentes de BNG, CiU e PNV.

Cinco anos de escritorio
galego en Bruxelas

Ana Miranda 

A vontade da cidadanía plasmada
nas urnas o 14-M obriga ao novo
Goberno a aplicar unha política
baseada no diálogo e na negocia-
ción, onde as forzas nacionalistas
pasan a ser interlocutores impres-
cindíbeis para acadar maiorías par-
lamentares. Abriuse pois un novo
ciclo político con dous sinais de
identidade: o diálogo e o peso de-
terminante do nacionalismo na go-
bernabilidade do Estado.

Un cenario novidoso no marco
da política estatal, pero do que
Galeusca foi precursora ao de-
fender dende a Declaración de
Barcelona-Bilbao-Santiago unha
relación entre as forzas políticas e

entre estas e o Goberno do Es-
tado, baseada no respeito, no diá-
logo e na negociación, coa convi-
ción de que os dereitos individuais
soamente se garenten respetando
os dereitos das colectividades, das
nacións e dos pobos.

Con esta filosofía, que logrou
sobrevivir ao talante uniformista
e intolerante do PP nestes anos
de maioría absoluta, os integrantes
de Galeusca – BNG, PNV e CIU–
ratifican o seu empeño e a súa
colaboración para avanzar cara un
verdadeiro estado plurinacional,
no que se recoñeza o estatus xurí-
dico-político que lle corresponde
a Galiza, Euskadi e Catalunya

como nacionalidades históricas.
E así o deixaron por escrito no
documento asinado nunha reu-
nión celebrada o pasado 23 de
marzo en Madrid.

Neste sentido, o portavoz na-
cionalista, Anxo Quintana, xa
anunciou que o BNG “vai pór a
súa voz na política do Estado ao
servizo do recoñecemento pleno
da identidade nacional de Galiza”.
Para o BNG, non abonda con
deixar atrás “a etapa de involución
uniformista e centralizadora” do
PP, senón que “é tempo de dar
pasos reais e decididos cara un
novo modelo plurinacional e asi-
métrico”.

Galeusca, precursora da cultura do diálogo

Ana Miranda orgúllase de ser o escritorio do BNG en Bruxelas
unha sorte de embaixada galega en Europa.

cionase como unha embaixada
real de Galiza na UE. Puxemos
empeño e adicación para criar
opinión, incidir e sermos o con-
tacto directo dos galegos e as ga-
legas coas institucións comunita-
rias. Non foi doado, un deputado
só nun Parlamento destas dimen-
sións ten unha tarefa moi com-
plicada para facerse escoitar, hai
que seguir todos os temas de ma-
neira transversal, hai que estar
presente en todos os foros, comi-
sións, grupos de traballo. E por
riba a proxección é difícil de con-
seguir cos medios de comunica-
ción que contamos. Mais o noso
debut institucional en Europa e o
repto que envolvía non eran para
minusvalorar. Tiñamos un bon
mestre político e, sobre todo hu-
mano, porque só unha persoa coa
forza e tesón de Camilo Nogueira
fixo que se conseguisen obxecti-
vos cualitativos e cuantitativos
que eran case unha utopía ao
principio da lexislatura. O nome
de Galiza apareceu, a asociación
de Galiza con Europa pasou e
pasa polo noso escritorio, non
polo dos dos outros representan-
tes galegos. E iso polo menos xa é
un ponto para sentirse canto me-
nos moi orgullosos.
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Ence non poderá pór un tixolo no complexo pasteleiro de Lourizán
sen a preceptiva autorización municipal

Ence non poderá poñer un ladrillo no complexo
pasteiro de Lourizán sen contar con autorización
municipal. Así reza un auto do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, que deu a razón ao Conce-
llo de Pontevedra despois de que este recorrese
unha declaración de supramunicipalidade coa
que a Xunta pretendía anular as competencias
municipais.

O Concello está dando firmes
pasos a prol do traslado do com-
plexo industrial que Ence mantén
mesmo á beira da ría. O obxectivo
final é que no 2018, ano en que
remata o período de concesión
para ocupar os terreos gaños ao
mar en Lourizán, a factoría e as
súas noxentas consecuencias te-
ñan desaparecido do mar de Pon-
tevedra.

É aceitado pola cidadanía que
a ubicación do complexo pasteiro
Ence-Elnosa foi un desastre, tanto
do ponto de vista medioambiental
como urbanístico. Hai xa moitos
anos que o BNG, antes na opo-
sición, agora no goberno do Con-
cello, vén demandando o traslado
do complexo. Os sucesivos go-
bernos centrais e a propia Xunta
non fixeron ren para conseguir
este traslado.

Trala recente privatización do
grupo, encabezado agora por Cai-
xa Galicia, a empresa, en clara
connivencia co PP, plantexouse
consolidar o complexo na ubica-
ción actual, e como excusa para
ese fin, está a construir unha fá-
brica de papel.

Para levar adiante ese proxecto,
a Xunta tomou unha decisión sen
precedentes: declarouno de inte-
rés supramunicipal, vulnerando o
estabelecido na propia Lei do Solo.

Pontevedra
planta cara á

Xunta

“O Concello tenta frear 

unha actuación presi-

dida pola prepotencia e

a sumisión aos intereses

privados”

“Hai xa moitos anos que

o BNG, antes na oposi-

ción, agora no Goberno,

vén demandando o tras-

lado do complexo”

Celulosas:

O Concello, en defensa do in-
terese lexítimo dos cidadáns, cues-
tionou desde o primeiro momento
a decisión da Xunta, poñendo en
marcha os mecanismos xurídicos
e urbanísticos dos que dispón,
para tentar frear unha actuación
presidida pola prepotencia e a su-
misión aos intereses privados.

O municipio interpuxo de in-
mediato un contencioso-adminis-
trativo ante o TSXG impugnando
este acordo en base a que “as atri-

bucións e competencia en mate-
ria de urbanismo, tanto canto á
ordenación como á disciplina, den-
tro do termo municipal de Ponte-
vedra corresponden á administra-
ción municipal”.

O acordo xudicial de restituír
ao Concello as súas competencias
urbanísticas chega despois dou-
tro pronunciamento da Audiencia
Provincial que permitía ao Con-
cello paralisar cautelarmente as
obras de consolidación que esta-
ban a realizar sen licencia.

Asemade, a empresa solicitou ao
Ministerio de Medio Ambiente a
innecesariedade de dominio pú-
blico marítimo-terrestre. Convén
lembrar que en 2018 remata o pe-
ríodo de concesión otorgado por
Costas.



O 30 de Marzo de 2004, o portavoz nacional do BNG, Anxo
Quintana, facía pública a aposta do nacionalismo galego por
dotar a Galiza dun novo Estatuto. Deste xeito, o BNG deixaba
claro que os problemas do país non se resolven cunha reforma
cosmética do actual texto estatutario. “Non podemos limitarnos
a unha mera descentralización administrativa. O que precisa a
nosa nación é un auténtico poder político”, afirmaba Quintana,
para quen este debate “debe darse prioritariamente no Parla-
mento galego, mais tamén hai que facer un esforzo por sociali-
zar esta cuestión, para que a xente na rúa a vexa como o que é:
un asunto fundamental para a mellora do seu benestar”.

Un poder político
merecente de tal

nome
Alfredo Suárez Canal

O primeiro que cabe perguntarse é se temos un
poder político galego merecente de tal nome. A
resposta claramente é que non. E non o temos
porque un poder político digno de tal considera-
ción debe articularse basicamente sobre tres pe-
ares: a) competencias efectivas; b) garantía de
poder exercelas sen interferencias e c) modelo de
financiamento que garanta a autonomía política
e a suficiencia. Nengunha destas tres condicións
para falar dun autogoberno real concorren no caso
galego. É por isto que é estratéxico para o noso
país dotármonos dun novo Estatuto que supere
as limitacións estruturais do actual e garanta para
Galiza espazos nacionais de libre decisión.

Non é posíbel falar dun poder político real se
non se parte de competencias exclusivas que se
exerzan sen máis limitación do que a vontade so-
berana expresada por un Parlamento. A situación
de partida é que literalmente as competencias ex-
clusivas non existen. Son invadidas permanen-
temente polo poder central. Limitarse a introducir
pequenos retoques no actual Estatuto tampouco
arranxaría a situación porque existe unha zona de
ambigüidade no reparto competencial entre a co-
munidade autónoma e o Goberno central que este
sempre resolve ao seu favor. É preciso, pois, un
novo Estatuto que fixe con clareza inequívoca
aquelas competencias que son exclusivas do poder
galego e que materialice as garantías que son pre-
cisas para o seu exercicio.

Competencias exclusivas

O Novo Estatuto para a Nación Galega debería,
entón, caracterizar con precisión cais son as com-
petencias exclusivas e delimitar a faculdade do
Estado para lexislar sobre determinadas materias
através de leis de bases, co fin de estas non se uti-
lizaren para invadir o espazo competencial galego.
Hai que lembrar a este respeito que nos últimos
tempos máis de quince leis aprobadas polo Es-
tado tiñan muito que ver con competencias for-
malmente exclusivas ou plenas de Galiza.

O obxectivo do Novo Estatuto para a Nación
Galega sería estabelecer a vontade galega como
última instancia decisoria. Significaría atribuir ao
noso país un poder de decisión omnímodo no seu
ámbito territorial en relación a un dado número
de materias, de xeito que naqueles campos en que
Galiza tivese competencias exclusivas o Estado
non dispuxese de faculdades para emitir nengunha
lexislación.

Ese Novo Estatuto si outorgaría aos galegos e
ás galegas un auténtico goberno nacional, si per-
mitira dispor de ferramentas legais para planificar
a economía a favor dos nosos intereses, si daría
dignidade ás nosas institucións, si podería comezar
a despregar unha política que amparase á nosa
língua e a nosa cultura.

Facer realidade ese Novo Estatuto é a grande
tarefa política do momento para nacionalismo.
Vainos a vida no empeño.
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Quintana defende un poder político proprio que non teña máis límite do que a
vontade democrática dos galegos e as galegas 

O BNG 
propón un

para a nación galega

novo Estatuto

O BNG non quer, pois, unha re-
forma puntual do actual Estatuto,
que considera esgotado e xa ul-
trapasado pola dinámica social
e pola premente necesidade de
adecuar as institucións públicas
ás demandas dos galegos e das ga-
legas. O BNG non comparte a vi-
sión dos partidos de ámbito estatal
que conciben a autonomía como
unha mera descentralización ad-
ministrativa. O BNG considera
que, como calquer nación, Galiza
debe ter un poder político proprio
e debe exercer como tal no seu te-
rritorio sen interferencias alleas.

“Necesitamos consolidar espa-
zos de libre decisión, espazos nos
que o poder galego sexa ilimitado
e só teña que render contas diante
dos cidadáns e as cidadás de Ga-
liza”, afirma Anxo Quintana. O
portavoz nacional do BNG ad-
vogou neste sentido por se abrir
camiño con ousadía e sen mime-
tismos, sen complexos e sen me-
dos. “Non podemos guiarnos por
se o que facemos lle parece mal
ou ben a Madrid, non podemos
enfeudarnos a unhas forzas polí-
ticas permanentemente subor-
dinadas ao que decidan as súas

direccións no Estado. Debemos
actuar unica e exclusivamente en
función dos intereses dos galegos
e das galegas”.

O Novo Estatuto de Libre De-
cisión estabeleceríase sobre unha
listaxe de competencias verda-
deiramente exclusivas sobre as cais
o Estado perdería toda capacidade
de interferencia. A relación entre
a nación galega e o Goberno cen-
tral estabeleceríase en termos de
moita maior igualdade. “Trátase
de substituír as relacións de vasa-
laxe actuais por outras baseadas
na cooperación e na corresponsa-
bilidade”, explica o líder dos na-
cionalistas galegos.

Esta proposta de Novo Esta-
tuto de Libre Decisión está cha-
mada a marcar o debate político na
nosa nación durante os próximos
meses e supón un novo avanzo na
loita do nacionalismo galego por
defender a dignidade do país na
perspectiva de evitar que no Es-
tado se instaure un Estado das Au-
tonomías a dúas velocidades e con
Galiza na serie B, lonxe das ou-
tras nacións sen Estado. 
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estaban antes dos atentados. Velaí
os nosos resultados no Senado.
Houbo miles de persoas con-
cientes do que estaban a facer e
do conflito que vivían como elei-
tores. O conflito vén non da falta
de consciencia, que consciencia
si que a hai, senón da incapaci-
dade de manter con coherencia o
que un pensa que deben ser as de-
cisións de fundo. E por que non
hai esa capacidade? Porque es-
tamos nunha sociedade que ca-
rece de marco de decisión proprio,
porque as institucións de autogo-
berno non existen e porque, como
ten dito Barreiro Rivas, os anos de
Fraga converteron politicamente
a Galiza nunha rexión. Non existe
na sociedade galega percepción da
propria realidade. Eu vinme na
campaña tendo que escoitar per-
guntas sobre o paro en Andalucia.
Eu penso que isto é un grao de
alienación moi forte. Certo é que

O BNG ten un deputado e unha
deputada e un escenario sen maio-
rías absolutas no Parlamento para
facer política en favor dos intere-
ses de Galiza. “Temos tamén a
forza da sociedade, as contradi-
cións da propria sociedade galega
e a nosa presenza institucional.
Sabemos que as discriminacións
contra Galiza, cando notorias,
sempre moven a certos sectores
do país”, afirma Rodríguez. Mais
advirte: “A situación é estrema-
mente complexa e non podemos
esquecer que o PP tamén tentará
facer o seu traballo a este respeito
se quer subsistir na realidade de
Galiza”.

Porén, chama contra o desalen-
to: “Como toda sociedade coloni-
zada, temos un serio problema de
autoestima e temos tamén muita
tendencia a mimetizar comporta-
mentos de fóra. O que cómpre é
termos máis autoestima e vermos
que non hai nengun movimento
popular do vigor do nacionalismo
galego no Estado español. E ese
movimento vai demostrar no Con-
greso primeiro a súa capacidade
de interlocución; e segundo a súa
capacidade para que os partidos
estatais teñan imposíbel actuaren
como se Galiza non existise”. 

Nas pasadas eleccións xerais, o
chamado voto útil prexudicou
nomeadamente ao BNG, moito
alén do que a outras forzas polí-
ticas noutros territorios do
Estado. Coidas que isto ten a
ver co feito de Galiza non ser
unha sociedade plenamente
normalizada do ponto de vista
nacional? 

■ Un mellor resultado non
tería ultrapasado os 280.000 votos,
que eran potencialmente os que

portavoz no Congreso dos Deputados

como a nosa. O problema estru-
tural do país é xustamente o que
máis nos debe preocupar.

Como coidas que se vai produ-
cir o exercicio de oposición ao
novo Goberno?

■ Bon, acho que é probábel
que o PSOE, en contraste dunha
forza que fixo moito chovinismo
español na súa última lexislatura,
levante un programa de certo re-
formismo centrista, embora for
tépedo. Imos ver. Vai haber unha

cousa na que o PSOE vai ser con-
tinuista. Refírome a súa política
económica. Será exactamente igual
que a do PP. Iso producirá fendas
e abrirá flancos que fará a este
partido vulnerábel e criticábel.
Mais é certo que eles, para com-
pensar iso, irán tomar algunha me-
dida de carácter social moi tépeda,
sobre o salario mínimo interpro-
fisional, sobre as pensións, e ou-
tras de carácter superestrutural,
sobre a igualdade de xénero ou so-
bre outras cuestións que afectan
aos direitos e ás liberdades das
persoas, co que inclinarán o ba-
lanzo para que a parte da popula-
ción que estexa entusiasmada o
poda seguir estando. Aí haberá un
ano de graza. Mais logo será un
goberno que vai ter bastantes di-
ficuldades para solventar moitos
problemas. Un deles vai ser o de
dar solución acaída aos problemas
das nacionalidades e, en particu-
lar, ás reformas estatutarias. Nese
campo nós teremos un papel im-
portante. Tamén creo que vai ser
un goberno moi proclive a aplicar
a Galiza moita propaganda, a se-
guir o exemplo do PP, pero moi
pouco dado a concedernos real-
mente cousas concretas.

En que termos pensas que se
verificará o debate territorial?

■ As contradicións do PSOE
con Galiza son evidentes. O Par-
lamento galego debe ter un papel
fundamental, for quen for quen
goberne no Estado. Serán moi evi-
dentes as discriminacións respeito
de Galiza. E non creo que lle sexa
doado ao PSOE facelas perante
unha opinión pública galega mi-
nimamente informada. Tamén
será unha grande oportunidade
para o pobo galego tomar cons-
ciencia da súa posición. E aí o
BNG ten un papel fundamental
como oposición. Debemos dar a
batalla a nível social para facer
comprender á xente as razóns de
fondo que nos deben levar a exixir
maiores competencias nun marco
de financiamento acorde co que
teñan Catalunya e Euskadi. Eu
o que non estou é porque nos
acomplexemos diante das situa-
cións difíceis. O que hai que ser
é valentes e decididos.

Ten 58 anos e enfrenta a súa terceira lexislatura
no Congreso. Isto é o que receita ao nacio-
nalismo galego neste momento histórico:
“Paciencia, autocrítica construtiva e política
na sociedade, política na sociedade, política na
sociedade”. Francisco Rodríguez afirma que
non está por se acomplexar diante das situacións
difíceis e que “hai que ser valentes e decididos”.

Francisco Rodríguez, durante o debate de investidura no Congreso dos Deputados

“O PSOE vaino ter moi difícil para resolver a
cuestión nacional e a súa tendencia será a de
deixar Galiza á marxe. O nacionalismo emerxerá
entón como única forza que defende o país”, afir-
ma. E o voto positivo na investidura a Zapatero?
“Foi un voto pontual, para saudar un cambio
de ciclo moi necesario no Estado e para saudar
tamén o respeito formal ao pluralismo político”.

Rodríguez,
Francisco

“O PSOE tenderá a deixar a
Galiza á marxe: aí emerxeremos

nós para defender o país”

se lle pode imputar ao BNG a in-
capacidade de non ter logrado este
espazo de comunicación e deci-
sión proprio. Mais non coido que
se poda atribuír a unha soa forza
política a capacidade de criar ela
o proprio país. Nós podíamos ter
feito máis, pero coido que cuali-
tativamente non terían mudado
moito as cousas. Estamos nunha
situación onde o arrase antina-
cionalista e a españolización dos
últimos catro anos foron fenó-
menos moi notorios, e moito máis
nunha sociedade sen autodefensas
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Hai un mes o nacionalismo ga-
lego votou a prol da súa investi-
dura. Démoslle a nosa confianza
non polas veces que pronunciou a
palabra talante ou porque com-
prometese tal ou cal partida orza-
mentaria. Tivo o noso apoio por-
que entendimos no seu discurso
que compartillabamos unha vi-
sión e unha leitura do mandato
emitido polos cidadáns o 14 de
Maio: rexeneración democrática,
tolerancia e respeito ao pluralismo
político.

Hoxe non lle vou dicer que teña
perdido esa confianza. Sería in-
xusto e sería cedo de máis. Porén,
si debo dicerlle que advertimos no
seu goberno e no seu partido sín-
tomas que nos preocupan. En moi
poucos días, e no referente a Ga-
liza, deixouse enlear vosté, o seu
goberno e o seu partido nunha es-
téril batalla propagandística da que
non gostamos. Apresáronse a ava-
lar e dar carta de recomendación
a unha pantasma de anuncios vir-
tuais e medias verdades chamada
Plano Galiza que nós e vosté desde
a oposición tantas veces temos
cualificado de invento mediático
e propaganda partidista.

Eu gostaría de debater hoxe co
presidente contrario á propaganda
e á manipulación. Non co presi-
dente que converte a propaganda

medos as consecuencias práticas
desa cualificación.

Non nos enganemos. O que
temos sobre a mesa non é un pro-
blema territorial. Polo menos non
un problema entendido como des-
centralización administrativa do
poder. É unha cuestuión susci-
tada pola evidencia de que todos
convivemos nun mesmo Estado
composto por varias nacións e da
evidencia de que apartir do actual
marco de convivencia democrá-
tica que nos temos dado o noso
traballo debe consistir en darlle a
esa realidade plurinacional o seu
recoñecimento xurídico político.

Vosté pode optar por isto ou
por impulsar unha reforma orga-
nizativa e funcional desta Cámara,
metendo por medio provincias e
concellos e apontándonos, se ca-
llar, a unha nova frustración.

Anxo Quintana,
durante a comparecencia do presidente 
do Goberno español no Senado

“A reforma do Senado 
só cobra sentido 

se se contempla a 

plurinacionalidade”

Confiamos en que a nova etapa
política sexa tamén a etapa da plu-
rinacionalidade e que dentro de-
sas realidades nacionais Galiza
brille con luz propria. E que nin-
guén, nen por acción nen por omi-
sión, lle negue a súa condición
constitucional de nacionalidade
histórica.

Por iso quixera tamén que apro-
veitase esa comparecencia no Se-
nado para clarexarnos se está dis-
posto a estabelecer un diálogo
aberto, sen exclusións e sen lími-
tes, para conseguir un novo Esta-
tuto político para Galiza.

Ou díganos se, pola contra, a
súa actitude vai ser a de se apro-
veitar da indolencia e a falta de
ambición do goberno galego, dan-
do por boa unha negociación á
baixa que se arranxa cunha re-
forma menor do actual estatuto
e media ducia de competencias
menores.

doutros no maior referente do seu
compromiso con Galiza.

Igual que fixemos na súa se-
sión de investidura, oferecémoslle
a nosa confianza e a nosa coope-
ración leal para impulsar esa “ou-
tra política con maiúsculas”. Conta
co noso apoio para impulsar a
transformación do actual Estado
nun verdadeiro estado plurina-
cional.

Esterilidade política

Hoxe estamos no Senado e fa-
lamos do Senado e a súa reforma.
Permítame que lle transmita a
miña convición de que tan nobre
propósito de reforma acabaría abo-
cado á esterilidade política se non
nacer acompañado do debate
aberto, sincero e leal sobre o mo-
delo de Estado que nos queremos
dar. Non foi casualidade a dife-
renciación constitucional entre
nacionalidades e rexións e parece
lóxico que após 25 anos sexamos
capaces de concretizar algo ao res-
peito, e sobre todo aceitarmos sen

“Queremos 

compromisos para 

Galiza”

Nós non queremos máis pla-
nos para Galiza, queremos com-
promisos para Galiza. Un com-
promiso coas infraestruturas, mais
coas infraestruturas en serio, que
obedezan a un proxecto de país,
e con orzamentos asumidos en
sede parlamentar. Un compromiso
coa formación, a innovación e as
novas tecnoloxías. Un compromiso
co noso autogoberno.

Que quer vosté, comprome-
terse con Galiza ou que Galiza lle
saia barata?

Nós oferecémoslle a nosa co-
laboración para un verdadeiro
compromiso e propómoslle que
teña un horizonte temporal de exe-
cución non alén de 2007. Porque,
señor Zapatero, se hai que falar
de débeda histórica, Galiza é a pri-
meira!

Sei que o sabe, mais permítame
que hoxe llo lembre: se vosté está
hoxe sentado nesa presidencia se
debe ao emborcamento que se
produciu na opinión pública que
vosté puido ter conseguido, pero
ese emborcamento en boa parte
comezou grazas á dignidade e ao
activismo democrático que de-
monstraron os galegos a se mobi-
lizaren contra a incompetencia e
a indefensión de Galiza con mo-
tivo da catástrofe do Prestige.

Agardo que non o esqueza e o
teña sempre presente e confío en
que iso serva para asegurar un
compromiso con Galiza e o seu
respeito polo pluralismo dese ma-
rabilloso país.

Quintana aproveitou o debate con Zapatero para
demandar que se distinga claramente entre
nacións e rexións

Non é racional unha reforma do Senado que non
parta da consideración de que no Estado existen
nacións e existen rexións, e que isto ten que ter
consecuencias práticas no terreno político.
Nestes termos se expresou o portavoz nacional,
Anxo Quintana, durante a comparecencia do
presidente do Goberno español o pasado 11 de
Maio no Senado. Polo seu interese achegamos,
resumida, a intervención de Anxo Quintana.

“Que quer vosté,

comprometerse con

Galiza ou que Galiza lle

saia barata?”

“Advertimos no seu 

goberno e no seu 

partido síntomas que

nos preocupan”



10.BE.NE.GA

A criación da Comisión de Se-
guimento foi unha demanda for-
mulada polo portavoz do BNG no

Congreso, Francisco Rodríguez,
ao candidato socialista á presi-
dencia do Goberno durante o de-

O Congreso fará un seguimento 
da catástrofe do Prestige

O Congreso dos Deputados vai facer un segui-
mento das consecuencias da catástrofe do
Prestige grazas á proposta do BNG de criación
dunha Comisión de Seguimento que foi
asumida polo Goberno. 

A Comisión tratará non só a afectación do ecosistema, senón o impacto 
sobre o tecido produtivo e o entramado social do país. 

bate da súa investidura, celebrado
o 16 de Abril. Tratábase dunha das
condicións impostas polo nacio-
nalismo galego para apoiar a can-
didatura de Rogríguez Zapatero
á Presidencia do Goberno español.
Zapatero anunciou a aceptación
da proposta do BNG na súa in-
tervención no debate, e agora fica
por diante sentar as bases do labor
deste órgao de análise da maior

catástrofe ecolóxica, económica e
humana sofrida en Europa. 

Francisco Rodríguez ten claro
como debe desenvolverse o tra-
ballo desta Subcomisión de Se-
guimento, cais deben ser os seus
obxectivos, os prazos nos que debe
realizar as súas análises e o grao
de efectivización das conclusións
ás que chegue.

“Esta Comisión ten que tratar
non só o problema ocasionado no
ecosistema senón tamén o im-
pacto económico e social produ-
cido no conxunto de Galiza. Ten
que facer unha análise exhaustiva
das medidas preventivas a adop-
tar e un reconto dos meios de sal-
vamento marítimo necesarios na
costa afectada por este desastre.
Todos os informes e análises de-
ben ter as correspondentes con-
clusións para seren elevadas ás
Administracións competentes, es-
pecialmente para que o Goberno
español se comprometa coas me-
didas que se acorden, para que as
impulse e as leve a cabo”. 

Canto aos prazos temporais, a
Subcomisión debería funcionar
durante os catro anos que dure
esta lexislatura, e cada seis meses
tería que tirar conclusións de tra-
ballo para que o Goberno vaia
adoptando solucións aos pro-
blemas pontuais e procurando al-
ternativas para os problemas de
meio e longo prazo. 

Rodríguez explica que este
órgao de seguimento ten que tra-
ballar arredor de tres grandes
blocos sobre os que debe asen-
tarse o labor desta Comisión.

Estudo da evolución do 
ecosistema pesqueiro 

En primeiro lugar, tería que re-
alizar un estudo da evolución do
ecosistema pesqueiro. Cumpriría
tamén que procurase solucións
aos problemas criados no sector
da pesca debido ao desastre do
Prestige. Neste ámbito, teñen es-
pecial relevancia os informes de
todas as confrarías afectadas, os
dos organismos oficiais sobre o
impacto da contaminación na bio-
diversidade e os compromisos da
Administración no seguimento a
meio e longo prazo da evolución
do ecosistema desde o ponto de
vista ecolóxico e das consecuen-
cias económicas que se xeran. 

Precisamente nesta materia ta-
mén hai que proceder a unha aná-
lise das competencias autonómi-
cas existentes e as propostas que
se podan facer ao respeito para in-
crementar o teito competencial. 

Avaliación global do impacto
económico da catástrofe na eco-
nomía galega

En segundo termo, tería que
tratar todo o referido ao impacto
económico e social, as medidas
que o Goberno aplicou, pensa
aplicar ou vai aplicar nun futuro.
«Cómpre que se faga unha ava-
liación global do impacto econó-
mico da catástrofe no conxunto
da economía galega, aspeito aínda
pendente a día de hoxe», subliña
Rodríguez. 

Tamén tería que abordar unha
avaliación das medidas de impulso
de iniciativas privadas por parte
da Administración pública do Es-
tado e a Xunta, sobre todo as con-
templadas no denominado Plan
Galiza. Unha análise a respeito da
construción de polígonos indus-
triais e a súa utilidade na recupe-
ración económica das zonas afec-
tadas, e o interese e incidencia do
prometido Parador da Costa da
Morte. 

Outro aspeito a ter en conta é
o seguimento dos planos de in-
fraestruturas construídos nos con-
cellos da costa ao abeiro dos fun-
dos do Ministerio de Agricultura
e Pesca e da Xunta. 

En último lugar, a Comisión do Congreso
debe facer un seguimento da evolución dos in-
vestimentos realizados nas infraestruturas fe-
rroviarias e nas estradas contempladas no Plan
Galiza. É preciso que analise a súa planifica-
ción plurianual para que realmente servan de
investimento de choque. 

Outro capítulo que debe ser competencia da
Subcomisión é o referido ás medidas preventi-
vas e os meios de salvamento marítimo. Hai que
facer un estudo das alternativas para mellorar

o modelo actual e as normativas actuais vixen-
tes tanto as de rango estatal como as de rango
europeu e internacional para a loita contra a
contaminación e un salvamento marítimo efi-
caz. Todas as conclusións ás que se cheguen
deberán ter unha especial atención para a súa
aplicación na Galiza. 

O BNG vai pedir ademais a ubicación na Ga-
liza de centros de investigación sobre os efectos
da catástrofe ecolóxica no mar e a dotación de
persoal técnico cualificado a este respeito. 

Fiscalización do Plan Galiza

ao asumir o Goberno unha demanda do BNG 
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hai dous días, aínda que non sexa
sanguentamente, que ninguén o
desexa, senón democraticamente;
pois temos que ter en conta –e re-
mato, señor presidente– as apor-
tacións históricas do galeguismo
e, nomeadamente, o anteproxecto
do Estatuto de Galiza, elaborado
polos galegos en maio de 1931,
que estabelece os peares e sinala
o punto de arranque do proceso
de definición e obtención institu-
cional de autogoberno para Galiza
en forma de Estatutos de Autono-
mía, tanto o plebiscitado o 28 de
xuño de 1936 como o que deu na-
cemento institucional a este Par-
lamento, e asegúrolles, señorías,
que a relectura dese documento fa-
ríanos meditar moito sobre se es-
tamos aquén ou alén dese docu-
mento; se avanzamos realmente
no plano cualitativo, nas fórmu-
las de vertebración no Estado es-
pañol ou non. E só lles digo: se
repasan vostedes –e remato de ver-
dade– o status establecido para
Galiza nese Estatuto para dentro do
Estado español no Título I, artigo
1; a definición do poder democrá-
tico galego e das institucións de
poder político do aparato do Esta-
do galego, Título II, artigo 9; as
competencias do Estado galego,
Título III, artigo 29, e as obrigas do
Estado Galego, Título III, artigo
30, penso que daría moito que
pensar nunha análise contextuali-
zadora dentro da situación actual.

En suma, polo tanto, solicito
de todos e todas as súas señorías
o voto afirmativo para esta inicia-
tiva que, en definitiva, só tenta
poñer en marcha o proceso que é
absolutamente indispensable para
que Galiza non fique nunha si-
tuación de fóra de órbita e fóra de
participación.

Nesta iniciativa centrámonos, pre-
cisamente, na problemática de
vertebración interna do Estado, é
dicir, na situación crítica do mo-
delo do Estado das autonomías.
E nós, na nosa iniciativa, precisa-
mente, dicimos que na actuali-
dade está a ter lugar no ámbito
social e institucional do Estado
español un arrequecedor debate
arredor de temas que atinxen ex-
plicita ou tacitamente á Consti-
tución vixente, aínda que se cen-
tra especialmente no Título VIII,
e que nese dominio existen posi-
cionamentos e iniciativas de di-
verso (grao de elevación) de dife-
rentes comunidades autónomas
e, nomeadamente, das que, xunto
con Galiza, están consideradas
como nacionalidades históricas na
Constitución española.

As institucións políticas da Co-
munidade Autónoma de Galicia
non deben ficar á marxe dese
agromar de ideas e propostas de-
mocráticas, senón aportaren, evi-
dentemente, as súas propias, cen-
trándoas no seu propio status de

tual, concretice unha alternativa
que avance no autogoberno e na
incardinación do futuro de Galiza
no Estado plurinacional para per-
mitir aproveitar o enorme potencial
que existe na sociedade e na base
produtiva do noso país. E, para iso,
é necesario que as máximas insti-
tucións políticas galegas –é dicir,
Parlamento e Xunta– inicien de
vez unha metodoloxía para a ela-
boración dunha proposta galega e
non sexan instrumentos ou ma-
rionetas funcionando ao servizo
ou segundo as consignas do poder
político do Estado a nivel central.
Está en xogo que Galiza non quede
fóra do debate, e iso debería ser
motivo para propiciar o inicio no
Parlamento galego da elaboración
dunha posición propia. Non es-
quezamos que no novo escenario
que se acaba de inaugurar unha
das claves de bóveda da política
que se vai facer tena cabalmente
Catalunya, e unha Catalunya re-
presentada por 21 deputados do
PSC, por 10 deputados de Con-
vergència e Unión, por 8 deputa-
dos de Esquerra Republicana, por
2 de Iniciativa e por só 6 deputa-
dos en toda Catalunya do Partido
Popular. Nese contexto é no que
nós instamos á Xunta de Galicia
poñer en marcha en colaboración
co Parlamento un proceso de aná-
lise e diagnose e formulación de
propostas para o avanzo de Galiza
no seu autogoberno como nacio-
nalidade histórica; en segundo lu-
gar, dar cumprimento aos com-
promisos adquiridos por todos os
grupos parlamentares desta Cá-
mara no debate de política xeral
celebrado nada menos que xa o 9
de Outubro do 2002, coa aproba-
ción unánime de iniciativas diri-
xidas á Xunta de Galiza en forma
de propostas de resolución, no-
meadamente a número 1 e a nú-
mero 7, que foran a iniciativa do
Grupo Parlamentario do BNG e
as demais que sexan concordan-

no Parlamento

Galego

“Está en xogo
que Galiza
non fique fóra
do debate”

Xosé Manuel Beiras puxo en destaque os contributos contidos
no anteproxecto do Estatuto de Autonomía de maio de 1931

Xosé Manuel
Beiras,

Polo seu interese, reproducimos a seguir a inter-
vención de Xosé Manuel Beiras no debate da
moción apresentada polo BNG sobre a reforma
do marco estatutario-constitucional en sesión
plenaria celebrada o 16 de Marzo de 2004.

“A relectura do ante-

proxecto do Estatuto 

do 31 faríanos meditar

moito sobre se estamos

aquén ou alén dese 

documento”

“As institucións 

galegas non poden ser

marionetas ao servizo

das consignas do poder

político do Estado”

tes. Asumir, aos mesmos efectos
que o solicitado nos dous primei-
ros puntos desta iniciativa, a pro-
posición non de lei sobre o incre-
mento do rango competencial
galego por desenvolvemento do
Estatuto de Autonomía aportada
polo Grupo Parlamentario do
BNG en desenvolvemento dos
acordos unánimes desta Cámara
no referido debate de outubro do
2002, iniciativa presentada o 4 de
xullo do 2003.

E, como cómpre que tamén uti-
licemos a memoria histórica e a
avenza acumulada ao longo da his-
toria en aportacións, porque un
pobo que perde a memoria histó-
rica, acaba morrendo lentamente
por inanición, da mesma maneira
que un poder que perde o sentido
da ética acaba morrendo abrupta-
mente, como morreu o aznarismo

autogoberno como nacionalidade
histórica e participando dende aí,
democratica e racionalmente no
diálogo necesario para o avanzo no
desenvolvimento constitucional e
a revisión reflexiva de fórmulas de
vertebración da realidade pluri-
nacional, pluricultural e plurilin-
güística do Estado español.

Galiza, evidentemente, precisa
elaborar unha posición propia que,
partindo da análise e da reflexión
sobre as limitacións do modelo ac-



de culturas, violencia de xénero…,
casualidade ou outra forma de 
compromiso?

Te doy mis ojos parecíame unha película
imprescindíbel, que chegaba no momento
xusto e fixen todo o posíbel para estar nela.
O mesmo pasou con Los Lunes al Sol,
quería estar como fose. O cine non pode
cambiar unha sociedade, nen unha forma

de pensar, pero pode contribuír a dar pe-
quenos pasos, provocar que o espectador
reflexione, aínda que sexa un minuto. Im-
plícaste porque sabes que podes facer algo,
miúdo, pero algo. 

Teme as críticas ou as represalias
laborais por ter dado este paso?

Sabes que te expós ás críticas, pero ta-
mén cando fago películas. En canto ao se-
gundo, en Galiza todo o que me podía
afectar xa estaba na miña implicación na
Plataforma Cidadán Nunca Máis ou con-
tra a guerra, xa figuraba en listas negras de
TVE e da TVG. Agora xa non me preocupa,
e sen ten que pasar, cando menos que sexa
por unha razón de peso: por apostar por
Galiza.
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Dende o BNG, e dende todos
e todas os que compoñemos a Se-
cretaría de Comunicación, temos
moi claro que todos os esforzos
que fagamos nesta nova etapa por
aparecermos como unha forma-
ción moderna, áxil e cercana, van
ser fundamentais na procura dos
nosos obxectivos.

Comunicar BNG ten que ser
sinónimo de afrontar os novos rep-
tos que se nos plantexan; dende a
unificación de criterios, dende a
abertura a novos xeitos de comu-
nicación, sobre todo coa moci-
dade, dende o risco que supón
abrir novas canles. Estou persua-
dido de que, neste sentido, non
lle temos que ter medo a ser “rom-
pedores”, sen vellas ataduras e sen
prexuízos históricos.

Para comunicar BNG temos
que ter claro que cada un e unha
de nós somos axentes comunica-
tivos: coas nosas presenzas, cos no-
sos modos de actuación e mesmo
coa nosa imaxe, estamos a incidir
na traslación das nosas mensaxes
á cidadanía.

Dende a Secretaría de Comu-
nicación iniciaremos nos vindeiros
meses un claro esforzo e un in-
tenso traballo de dinamización co-
municativa:

■ Abrindo novas vías que nos
permitan conseguir meios propios
de comunicación.

■ Sistematizando as reunións
con todas e todos os responsábeis
de imprensa e comunicación das
comarcas.

■ Facendo un traballo de uni-
ficación de todas as nosas canles
comunicativas (páxina web, bole-
tíns locais, voceiros...).

■ Instrumentalizando unha for-
mación continua no eido comu-
nicativo dos nosos cadros e re-
presentantes, con xornadas de
comunicación, foros de debate,
etc.

O noso país ten moito que di-
cer, no Estado e en Europa. O
BNG é a garantía fundamental
para que Galiza sexa unha nación
como a que máis, unha nación eu-
ropea e unha nación recoñecida
no Estado español.

No BNG, portanto, temos moi-
to que comunicar: a nosa aposta
polas nosas xentes, polos nosos in-
tereses e polo noso futuro.

Estamos certos que, unindo to-
dos os nosos esforzos, consegui-
remos comunicar Galiza, conse-
guiremos comunicar BNG.

Se queres receber máis información ao respeito do BNG cobre cos teus datos este cupón e envíao
á Sede Nacional do BNG: Rodríguez de Viguri 16, baixo, 15702 Santiago. Tel: 981 555 850 / Fax: 981 555 851. 
E-mail: sedenacional@bng-galiza.org

Nome e Apelidos:........................................................................................................................
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Portas abertas para 
traballar polo País

Invitamoste a dar un paso
máis no teu compromiso

con Galiza afiliándote 
ao BNG

Santiago Domínguez

Luís Tosar é, ademais dun excelente actor,
un cidadán comprometido. Estivo en pri-
meira liña na Plataforma Cidadán Nunca
Máis, expresou a súa total oposición a
guerra en Irak, e alzou unha voz solidaria
a prol da liberdade de expresión na última
entrega dos premios Goya, cando tiña nas
mans o galardón ao mellor actor protago-
nista. Agora dá un paso máis e asume ir
na candidatura do BNG ás eleccións eu-
ropeas do 13 de Xuño.

Por que este paso adiante?

Partiu dun compromiso persoal cada
vez maior co que estaba acontecendo na
sociedade, da miña implicación na de-
nuncia de situacións insostíbeis nos úl-
timos dous anos e do meu compromiso
cuns ideais que percibo no BNG e que
teñen moito que ver coa sociedade galega.

Que o leva a pedir o apoio ao
Bloque na cita do 13 de xuño?

Porque é o referente, nunca baixou a
garda na defensa deste país e da súa xente
e porque pode crear unha ponte con
Europa, fundamental nun momento en
que queremos construír unha comuni-
dade europea na que os pobos primen
sobre os Estados. O BNG é o único capaz
de defender a Galiza en Europa.

Cal é a súa aportación persoal á
candidatura?

Penso que a miña proximidade coa so-
ciedade fronte a ese distanciamento dos
políticos profesionais. Por iso, cando xente
coma min, Ramón Chao ou Luisa Mar-
tínez tomamos a decisión de ir na candi-
datura, aportamos o contacto directo, a
flor de pel, co sentir da poboación, unha
mirada máis crítica e obxectiva da que ofe-
recen dende as altas esferas políticas.

Ten participado en películas 
que abordan temas de grande ca-
lado social: desemprego, mestura

un actor comprometido 
que dá un paso adiante

“O BNG nunca baixou

a garda na defensa

deste país”

Luís 
Tosar


