
O BNG acaba de cumprir o seu pri-
meiro cuarto de século. É unha marca
histórica para unha organización
nacionalista, para a forza política
sobre a que recae a responsabilidade
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de levar adiante o proxecto nacional
galego. Non os puido cumprir o
Partido Galeguista, polo golpe dos
fascistas españois en 1936.
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Entrevista con Roberto Mera

Anxo Quintana, exultante, saúda aos miles de asistentes
ao acto de celebración do 25 Aniversario, no Frontón de Riazor

Cúmpreos agora o BNG nunha data
cuxa celebración vai moi alén dos
círculos nacionalistas: é unha conme-
moración que interpela a todos os
galegos e galegas que teñen claro

que o futuro de Galiza declínase en
clave de autogoberno e nunca máis
de dependencia, nen económica nen
política.

25 anos non pasaron debalde. Nen para o na-
cionalismo nen para o país. Galiza é hoxe unha
nación maior de idade, en moi boa parte polo
contributo dos miles de nacionalistas que,
nucleados arredor do BNG, entenderon hai un
cuarto de século que a unidade e a cohesión
son a mellor ferramenta para avanzar cara a
unha Galiza ceibe no seo dun Estado plurina-
cional. Isto é, un Estado composto de varias
nacións. De varios soberanos, entre eles o pobo
galego.

Que Galiza é unha nación maior de idade púxose
de relevo tamén no debate de política xeral
habido no Parlamento.

Na Cámara de representación da soberanía
popular, o BNG, por boca do seu portavoz na-
cional, Anxo Quintana, marcou a axenda nacional
e social do país. Máis autogoberno (transferencia
de tráfico vía lei orgánica) e máis benestar
(incremento das pensións non contributivas,
ampliación de dereitos para os/as receptores/as
da RISGA).

A nación maior de idade camiña imparábel cara
á súa emancipación. Nos próximos 25 anos
non habera quen a pare.



2

Parabéns para o BNG, parabéns para GZ

se ían alternando como pano de fondo
as dúas sintonías que tivo o BNG.
Entre aplauso e aplauso dun afervoado
público que coreaba “BE-NE-GA”, o
mago Antón conseguiu facerse ouvir
co que el mesmo cualificou como un
truco de maxia minimalista no que
tamén soubo combinar o amor á nación
co ilusionismo.

E, a falta de torta con velas, non decaeu
a festa até o final coa música do Pepe
Vaamonde, grupo que amosou a súa
capacidade para interpretar música de
fusión e unha tradicional muiñeira.

Perto de dous mil militantes e simpati-
zantes sopraron as velas do 25
aniversario do BNG no mesmo lugar
no que a fronte nacionalista vira a luz,
o Frontón de Riazor, na Coruña. Ho-
mes e mulleres nacionalistas chega-
dos desde todos os recunchos da
nación conseguiron co seu “calor
humano”, tal e como confesaba o
propio Francisco Rodríguez na súa
intervención, que o “terríbelmente
feo” pavillón se convertese por unhas
horas nun recinto fermoso.

O portavoz do Bloque e tenente de
alcalde coruñés, Henrique Tello,
exerceu de anfitrión dando a benvida
a todos e todas “á vosa casa no día
do voso cumpreanos”. A súa foi a
primeira dunha serie de intervencións
en que se repetiron con certa frecu-
encia varias verbas: ilusión, autodeter-
minación, unión, lembranza, futuro.
Todas elas palabras con múltiples
significados  que cobraban un novo
sentido ao seren escoitadas nunha
ocasión coma ésta.

Íria Aboi, secretaria xeral de Galiza
Nova, foi enxergando, ao longo das
súas intervencións como condutora
do acto, algunhas das claves que
explican a historia nacionalista e
lembrou a importancia desta data
porque “é a primeira vez que unha
organización nacionalista galega che-
ga a esta idade”, unha idade moza,
como ela mesma admitía, mais coa
experiencia engadida da fonte de que
beberon os e as nacionalistas que
criaron o BNG en aquel Setembro de
1982: o nacionalismo histórico. A
dirixente da mocidade nacionalista
deu paso ás intervencións de Encarna
Otero, Francisco Rodríguez, Xosé
Manuel Beiras e Anxo Quintana lem-
brando a todos e todas as presentes
a entrega “teimuda” dos que partici-
paron neste labor e que conseguiron
que xa ninguén poida pór en dúbida
hoxe en día que o BNG “forma parte
do ADN da nación galega”

Sen torta, pero con música e maxia

E, como todos e todas sabemos, non
hai cumpreanos sen festa e para iso
estaban alí os músicos Rodrigo
Romaní, Anxo Pintos e Nizgairo; Miro
Casabella e o grupo de Pepe Vaa-
monde e o sempre surprendente bon
facer do Mago Antón.

O encarregado de abrir lume foi Miro
Casabella, unha das voces máis
significativas da nova canción galega.
Miro interpretou a que, para moitos,
é a melodía máis fermosa da historia
da nosa música, “O meu país”, e tro-
uxo á cabeza de moitos e moitas das
asistentes a lembranza dun tempo
en que o nacionalismo pulaba por
saír á luz coas formas máis variadas,
desde a política até o mundo do arte.

Deseguido foron Rodrigo Romaní,
Anxo Pintos e Nizgairo os que puxe-
ron banda sonora a un acto no que

O Frontón de Riazor revive a asemblea fundacional de hai 25 anos nun acto masivo de grande carga emocional

Miro Casabella, ao termo da súa actuación

Pepe Vaamonde, á esquerda, e

Rodrigo Romaní contribuiron a festa.
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Unidos e unidas para emancipar Galiza

lamento de Galiza por “deixar claro
que respeitabamos a Constitución,
pero non podiamos ser fieis a ela”
e asegurou que, nesta situación, “o
que nos salvou foi a vontade de uni-
dade. Todo era posíbel menos caír
na marxinalidade” e asegurou que
hoxe en día esa segue a ser “a nosa
mellor moeda: a unidade do nacio-
nalismo galego para poder contribuír
a pór ponto e final á España do
imperio”.

O acerto de chamarse Bloque

Francisco Rodríguez lembrou cales
foron os debates fundamentais en
aquela asemblea fundacional: “O
primeiro foi como denominar a nova
forza política”. Neste debate os ter-
mos Bloque e Nacionalista con-
vertéronse nos eixos principais e,
en opinión do portavoz no Congreso,
“acertamos”; o membro da Executi-
va lembrou que “somos nacionalis-
tas porque acreditamos que o pobo
galego existe, porque respeitamos
os dereitos e liberdades individuais,
pero acreditamos fondamente que
as persoas pertencemos a un
colectivo e que a nosa vida ten senti-
do en función dese colectivo, porque
temos unha visión do mundo contra-
ria ao dominio e á guerra”.

Un denominador común caracterizou
as intervencións dos catro oradores
no acto do Frontón de Riazor: a idea
de que a unidade do nacionalismo é
a clave para o avanzo no proceso de
emancipación nacional e social de
Galiza.

Encarna Otero fixo un relatorio emo-
cionado das distintas etapas polas
que pasou o BNG. A política nacio-
nalista abriu a súa intervención cunha
declaración de principios clara: “Aquí
está o valeroso clan que Pondal
nomea en Os Pinos”, en alusión aos
miles de militantes e simpatizantes
congregados no Frontón, e a seguir
dirixiuse a tan ilustre auditorio lem-
brando os que quedaron polo camiño
e asegurando que “somos 25 anos
máis vellos, pero tamén máis sabios.
Temos a fermosura do pouso do
tempo e os mozos e mozas dádesnos
o alento para seguir o camiño”.
Desde aquel Setembro de 1982, os
militantes e as militantes naciona-
listas que se ían sumando a este
proxecto foron, tal e como lembrou
Encarna Otero, “cosendo, zurcindo
e bordando unha nova tea de utopías
, soños e traballo”. Un labor que se
foi desenvolvendo na Galiza, no Esta-
do, en Europa, en América, “recupe-
rando Galeuscat, como alianza
política de nacións iguais en dereitos”
e sempre “co traballo como o noso
mellor valor”.

Tamén Francisco Rodríguez, por-
tavoz do BNG no Congreso dos
Deputados, foi quen de pór o público
nunha máquina do tempo coa súa
descrición da criazón do BNG. “Paira-
ba neste pavillón o medo e a angustia
perante unha situación critica”,

explicou, “estabamos reunidos para
tratar do futuro do nacionalismo no
contexto dun Estado español exclu-
ínte, de inquisición”.
Así, Rodríguez trouxo á memoria
dos asistentes a expulsión dos
deputados do Bloque-PSG do Par-

Xosé Manuel Beiras, membro da
Executiva Nacional do BNG, tomou a
testemuña para expór a súa visión do
que foi é e será a fronte nacionalista,
que ten como obxectivo “que a nación
galega sexa ceibe, que o pobo galego
exerza a súa soberanía e que a transfor-
mación e emancipación social que
propugnamos sexa unha realidade”.

Beiras confesou que naceu por se-
gunda vez co BNG e que se sente
“orgulloso, porque tiven que facer da
necesidade virtude e asumir o rol de
representarvos cando eu era a persoa
máis tímida do mundo, mais sabía que
estaba nunha organización na que o
pobo era o soberano”.

Tamén aludiu o político nacionalista
ás raíces do Bloque e asegurou que o
BNG “non inventou en 1982 os valores,
postulados e principios éticos, ideoló-
xicos e políticos nos que baseou a súa
constitución, senón que os tomou da
tradición democrática e emancipadora
do nacionalismo galego”. Deste xeito,
en aquel Setembro de hai 25 anos a
asemblea retomou a “irmandade, sobe-
ranía popular, democracia participativa,
esquerda e república” e sintetizou es-
tes elementos “en clave de emanci-
pación nacional “ para dar lugar ao
nacionalismo que vivimos todos e
todas hoxe en día. Foi ese redeseño o
que definiu, tal e como puxo en claro
Beiras, ”o ascenso imparábel e vertixi-
noso do BNG dende entón até hoxe”
e o que puxo en mans dos/as naciona-
listas “a chave do futuro da emanci-
pación social e nacional do noso país”.

Crónica dos discursos de Encarna Otero, Francisco Rodríguez e Xosé Manuel Beiras

Xosé Manuel  Beiras

Francisco Rodríguez

Encarna Otero
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...E o mellor está por vir
25 anos e o mellor está por vir. Non se
pode dicir aquilo de “foi bonito mentres
durou” porque a historia continúa e o
BNG está aquí, nesta nación, para ficar.
Un cuarto de século de brega dura levou
o nacionalismo a conquistar espazos de
influencia na nación –na sociedade, no
Goberno do país- como ningún dos mi-
litantes que tomaron parte na asemblea
fundacional puideron ter imaxinado
aquela última fin de semana de Setembro
de 1982. Para alén da unidade, o mellor
valor do nacionalismo é o traballo da súa
militanza. Un traballo posto exclusiva-
mente ao servizo do pobo, democracia
en estado puro. Ese é o elo que une as
imaxes de dous Setembros.
O Frontón de Riazor reviviu este 29 de
Setembro pasado a atmosfera daquel
comezo de Outono de 1982. Nada é está-
tico, todo se move, mais 25 anos despois
nos corazóns dos nacionalistas e das
nacionalistas –dos máis vellos aos máis
novos- continúa a latexar a mesma emo-
ción, a mesma paixón pola emancipación
nacional e social de Galiza.Os próximos
25 anos verán a Galiza liberada pola que
loitamos.

Álbum de fotos 82-07

A interpretación do Himno puxo fin á festa

Anxo Quintana, no uso da palabra

Iria Aboi oficiou de apresentadora no Frontón de Riazor

Aspecto do Plenario durante a Asemblea Fundacional do BNG

Os dirixentes do recén criado BNG entoan o Himno Nacional
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O portavoz nacional do BNG, Anxo
Quintana, dixo o derradeiro “feliz
cumpreanos” do serán e fixoo dun
xeito dobre, xa que lembrou que este
ano tamén estamos a celebrar o
centenario da primeira interpretación
do himno galego. “Quen nos ía dicer
que despois de tanto tempo algúns
ían regalar os nosos cumpreanos
con ataques ao himno galego, que
son ataques ao nacionalismo”, acre-
centou o líder do Bloque, ao tempo
que lembrou que “só aqueles que
teñen medo á democracia atacan o
nacionalismo”.

Así, “seguindo o chamamento da
letra de Pondal e a música de Pascual
Veiga, naceu o BNG hai 25 anos,
como instrumento político de defensa
da nación galega”. Este alumeamen-
to, tal e como asegurou Quintana foi
“molesto” para algúns, os que “tiñan
tracexado para Galiza un deseño para
que no político fose unha mera exten-
sión de España”. Neste contexto, na-
ceu o BNG, “para dicer que o pobo
galego existe, que Galiza é unha
nación e que ten unha organización
política para conseguir que o pobo
galego poida exercer o seu dereito
democrático ao exercicio da auto-
determinación”.

Quixo tamén o portavoz nacional no
seu discurso facer “un canto de reco-
ñecemento e homenaxe aos bloquei-
ros e bloqueiras dos que nos senti-
mos orgullosos porque, grazas ao
seu traballo abnegado Galiza pode
mirar cara o futuro”. No asociacio-
nismo, no sindicalismo industrial e
agrario, “tantos compañeiros e com-
pañeiras que fomos capaces de cons-
truír este proxecto que se chama
BNG”.

Neste tempo, Quintana admitiu tamén
a existencia de erros e momentos de
estancamento, mais lembrou que “na
historia da humanidade non hai trans-
formación en favor das maiorías so-
ciais que non leve pobo detrás e o
BNG leva 25 anos traballando para
termos pobo detrás, pola causa da
emancipación social e nacional”.

Traballo desde o goberno

Anxo Quintana repasou tamén no
seu discurso o labor realizado nestes

Quintana chama a conquistar máis pobo galego
“O nacionalismo é a forza que democratizará o Estado e liderará Galiza”

dous últimos anos e durante o pro-
ceso, aberto polo nacionalismo, para
acadar un Novo Estatuto. “Non o
conseguimos aínda”, puntualizou,
“mais a presenza do nacionalismo
foi fundamental para que aquí non
se instaurase un Estatuto rexional
de segunda e conseguimos centrar
o debate político na necesidade do
recoñecemento de Galiza como
nación”.

No seu labor no goberno, o BNG,
ten que ir “un paso por diante” por
sociedade,  tal e como explicou
Quintana, ao tempo que relataba  os
avanzos acadados a través do
Sistema Galego de Benestar, a crea-
ción de estruturas para a creación
cultural galega, o apoio ao deporte
de base, o cambio lexislativo para
que a explotación enerxética dos
nosos recursos beneficie os galegos
e galegas, a creación dun banco de
terras e un auténtico plan social de

vivenda fronte á “moda, seica moi
produtiva eleitoralmente e seica moi
de esquerdas, de dar subvencións”.

Unha nova batalla democrática

O portavoz nacional convocou a todos
e todas “a unha nova batalla demo-
crática” nun momento que el cualificou
como de “especial importancia para
avanzar cara á transformación do
Estado español nun auténtico estado
plurinacional”. Os resultados das vin-
deiras eleccións xerais serán deter-
minantes neste sentido e Quintana
quixo lembrar que “a atención do Esta-
do a Galiza é directamente proporcional
á forza do BNG para determinar a po-
lítica do Estado”.
Así, fronte á “satanización” do nacio-
nalismo e o empeño “de algúns en di-
cer España, España, España e de outros
en utilizar a Constitución como un mar-
telo, nós dicimos democracia, demo-
cracia, democracia”.

Anxo Quintana diríxese ao escenario para fechar o acto do Frontón de Riazor
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A seguir resumimos as chaves funda-
mentais do discurso que o Presidente
do Grupo Parlamentario
do BNG pronunciou no Debate de
Política Xeral.

Do goberno

“Atravesamos xa a medianeira da
primeira lexislatura do cambio galego
iniciado en 2005. Hoxe temos unha
ocasión excelente para facer unha
avaliación do Estado da nación e do
seu autogoberno. Cómpre aproveitar
a ocasión para facer rendición de
contas e avaliar as nosas fortalezas
e acertos. Tamén é preciso, con capa-
cidade crítica, revisar as nosas caren-
cias para activar solucións aos pro-
blemas que enfronta a nación dos
galegos e galegas.

Rematou a Galiza dos adminis-
tradores plenipotenciarios e dos
administrados submisos. A Galiza do
ordeno e mando é unha má lembran-
za do pasado. O goberno atende e
escoita, propón e adianta solucións.
Valora como estímulo a crítica e
decide responsablemente.

Todo Goberno de Coalición ten que
casar decisións e perspectivas polí-
ticas diferentes, ten que procurar a
eficacia da xestión dos asuntos com-
partidos e o recoñecemento da súa
pluralidade interna. Claro que hai
unha tensión creativa entre o esforzo
da cooperación e a sana competencia
que nos aguilloa ás dúas forzas do
goberno para facelo moito mellor.
Galiza non vive ningunha situación
de excepcionalidade. En Europa,
desde a Segunda Guerra Mundial, a
fórmula maioritaria de goberno foron
as coalicións.

Prexuízos e Galescolas

Quero aproveitar a ocasión para pe-
dirlle, novamente, aos deputados e
deputadas do Partido Popular que
fagan unha valoración desprexuizada
da Rede de Galescolas que promo-
vemos a través do Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar.
Qué os leva a considerar como unha
amenaza esta iniciativa que pais, nais
e educadores consideran como unha
actuación imprescindible e impos-
tergable para aumentar as prazas

“A historia ensínanos que os gobernos centrais
Extractos do discurso de Anxo Quintana no Debate de Política Xeral

públicas na educación infantil? Por
que teiman en atacar as Galescolas
e o papel galeguizador que o sistema
educativo ten que asumir no noso
País?

Aposta polo I+D+I

Nos vintecinco anos da súa historia,
o Bloque Nacionalista Galego fixo
de Galiza a súa empresa, o destina-
tario primeiro das súas políticas.
Hoxe, o BNG e as políticas de
innovación son o máis firme alicerce
sobre o que as empresas galegas
poden afianzar a súa capacidade
produtiva, explorar novos nichos de
mercado e xerar riqueza e emprego
ao servizo de Galiza. Hoxe en día
Galiza dedica a I+D+I máis do dobre
que en 2004, pasando dos 74.2
millóns aos 155 millóns. O peso
porcentual do investimento en I+D+I
sobre o orzamento da Xunta de
Galicia sitúase na actualidade no
1.14%.

As industrias culturais achegan xa
o 2% do noso PIB e están en condi-
cións de ampliar substancialmente

a súa aportación á creación de riqueza
e novos postos de traballo. Temos
unha aposta decidida para artellar un
potente complexo industrial da crea-
tividade arredor da lingua e da cultura.

Galiza non ten por que apresurarse a
imitar ás actuacións do Goberno
Central en materia de acceso á vivenda.
Este garántese desenvolvendo actua-
cións como o Plan de Vivenda Prote-
xida. En 2006 levamos a cabo a maior
cota de cualificación de vivenda de
protección autonómica (6.600 viven-
das) e tamén de licitación de vivenda
pública. Con actuacións así e non como
lixeiras promesas se modifican as con-
dicións de acceso a un ben básico co-
mo a vivenda.

Para protexer e explotar con criterios
de rendibilidade social, económica e
medio ambiental os nosos recursos
forestais impulsamos a Lei de Defensa
e Prevención de Incendios Forestais,
marco das accións estratéxicas de
prevención, ordenación dos disposi-
tivos de loita contra o lume e como
fundamento dunha nova ordenación
forestal en Galiza”.

Anxo Quintana debullou no seu discurso os logros do BNG desde o Executivo
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Hai que recoñecerlle a Alberto Núñez
Feijoo unha certa capacidade para
dar titulares de prensa e o incon-
dicional apoio -cara a fóra, polo
menos- dos seus. Apartir de aí, o
apocalíptico panorama que describiu
do goberno galego quitoulle toda

Quintana gaña o debate
credibilidade. Arremeteu contra
todas as áreas gubernamentais e
descolgouse con propostas dema-
góxicas como recuperar o debate
estatutario -tras telo vetado-ou
trasladar Ence da Ría de Pontevedra
-cuxa ubicación defendían cando

estaban no goberno. Emilio Pérez Tou-
riño elaborou, coma sempre, un discur-
so tecnocrático, a piñón fixo, con profu-
sión de datos.

Réplica de Quintana a Feijoo

Quintana estivo ben; “gubernamental”
no discurso inicial, valorando os éxitos
das áreas de goberno que xestiona o
nacionalismo e tamén do Executivo no
seu conxunto en canto que motor da
transparencia e da democratización
real da vida política deste país, ademais
de anunciar a suba das pensións non
contributivas e de tomar a iniciativa
política para aumentar o noso auto-
goberno mediante o traspaso de com-
petencias. Pero o seu mellor momento
foi no turno de réplica a Feijoo, cando
lle recordou que “en política non vale
todo”, reivindicou a independencia do
BNG fronte á sumisión a Madrid do
PPdeG e defendeu as “galescolas” co-
mo instrumento efectivo de galegui-
zación da sociedade, fronte á nostalxia
da escola franquista que amosou o
dirixente “popular”.

María Xesús Lago e Roberto Mera escoitan a intervención do Portavoz Nacional

son, ante todo, amigos de sí mesmos”
“O consenso non foi posible para
que Galiza contase cun Estatuto de
Nación. Derramouse unha oportu-
nidade histórica que ten efectos
directos na nosa capacidade para
xestionar proxectos de futuro que a
sociedade galega demanda.
Os Orzamentos do Estado para 2008
anuncian un investimento para o
noso país que supera ese 8%, unha
contía significativa que supera en
porcentaxe a nosa achega ao PIB
estatal e á porcentaxe que representa
a poboación galega sobre o total do
Estado. Un logro que está en relación
directa ca presenza do BNG na polí-
tica do Estado e coa existencia dun
Goberno de Coalición en Galiza con
 presenza do BNG.
Señorías, eu creo nas forzas propias
e non nas xentilezas e mercedes do
gobernos amigos calquera que sexa
o seu signo político. A historia ensí-
nanos que, fóra de loables excepci-

óns, os Gobernos Centrais son sobre
todo amigos de si mesmos”.

As propostas estrela

“É a miña intención presentar nesta
Cámara no ano 2008 unha nova Lei
de Medidas Básicas para a Inserción
Social que contemple a modificación
e mellora das prestacións do RISGA
así como a dotación dun comple-
mento autonómico para as Pensións
máis baixas.
Trasladarei a todos os grupos parla-
mentares desta Cámara unha Pro-
posición de Lei que reclame do Par-
lamento do Estado a aprobación me-
diante Lei Orgánica, da transferencia
das competencias de tráfico e
seguridade vial a Galiza. Tras a apro-
bación da Lei da Policía Galega, esta-
mos en condicións de asumir con
plenas garantías de eficacia estas
novas competencias. Direilles máis,

temos a obriga ética de asumir esas
competencias para poñer en marcha
iniciativas que nos permitan a atallar
a sangría de mortes que desgra-
ciadamente contabilizamos nas nosas
estradas”.

Anxo Quintana, nun xesto característico
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Un dos grandes reptos da Consellaría
de Cultura foi transformar o proxecto
mausoleo de Manuel Fraga nunha
plataforma de oportunidades para a
cultura galega. Sabíamos de antemán
que a misión era difícil. O primeiro que
fixemos, para iso, foi avaliar a magni-
tude da situación para logo tomar unha
decisión. Desta análise partiu a nosa
decisión, do coñecemento da realidade
e das posibilidades que atopabamos
para modificala. Foi entón cando resol-
vemos que a mellor opción das posíbe-
is era suspender os dous edificios non

CdC, ou a obriga de aproveitar a oportunidade
Por Ánxela Bugallo

comezados, continuar co resto das
obras e repensar os contidos que aínda
eran modificábeis. Tiñamos a certeza
de que non había outra vía posíbel,
dado o investimento xa realizado no
monte Gaiás. Ningún gobernante que
se prece tería tirado ao lixo 300 millóns
d e  e u r o s  x a  g a s t a d o s  o u
comprometidos. É unha cuestión de
responsabilidade e de sentido de
estado.
Feito isto, decidimos abordar a Cidade
da Cultura de forma positiva e converter
o problema nunha oportunidade para

a cultura galega e para o país enteiro.
Consultamos aos sectores culturais
–nada disto se fixera até entón- e
desde aquela estamos a traballar para
que sexa un motor para a produción
e a proxección internacional da cultura
galega. Queremos tamén que a Cidade
da Cultura se converta en axente pro-
motor da creación cultural e das indus-
trias culturais. Un polo de atracción
cultural, mais tamén turístico. En defi-
nitiva, un activo para o desenvol-
vemento cultural e socioeconómico
deste país.

Con excesiva frecuencia critícanse os
investimentos culturais e considérase
un despilfarro todo euro que se mete
en cultura. Os que así o fan esquecen
que no século XXI xera máis
r e n d e m e n t o  e c o n ó m i c o  o
coñecemento que o cemento; que a
música irlandesa produce máis
beneficios que moitos sectores
industriais; que o cinema e o
a u d i o v i s u a l  p r o m o v e ,  e n
determindados lugares, unha
verdadeira industria cultural e, sobre
todo, esquecen que só o 1,6% do

orzamento da Xunta –incluída a Cidade
da Cultura- se dedica a cultura. Temos
na nosa man unha grande riqueza cultural
que pode tamén ser rendíbel economi-
camente. A nosa identidade, a nosa lingua
e a nosa cultura propia é un dos nosos
grandes valores e neles temos que in-
vestir se queremos ser unha nación rica
e de futuro.

Cremos na cultura deste país e cremos
que, cunha xestión adecuada e compro-
metida,  esta pode ser unha oportunidade
para recuperar o tempo historicamente
perdido para dotarnos daquelas institu-
cións coas que conta toda nación: a súa
Biblioteca, o seu Arquivo e o seu Museu
Nacional. Trátase, xa que logo, de apro-
veitar a ocasión para integrar aqueles
centros de urxente construción necesa-
rios para levar adiante a política cultural
que queremos e que Galiza se merece.
Trátase de proxectar a imaxe de Galiza
e da súa cultura no resto do mundo como
un país moderno e puxante.
É, efectivamente, un repto e un proxecto
ambicioso. E levarémolo adiante desde
aquí, desde Galiza, sen complexos e sen
franquicias. Será unha cidade onde a
cultura galega sexa a protagonista, o
centro da súa historia e do seu futuro, o
berce de novos proxectos creativos e o
grande escaparate para achegarmos a
cultura a  novos públicos.

      É unha oportu-
nidade para recupe-
rarmos o tempo
perdido e para dotár-
monos daquelas
institucións coas que
conta todo país: a súa
biblioteca, o seu
arquivo e o seu museu
nacional

      Ningún gobernante
que se prece tería tirado
ao lixo 300 millóns de
euros xa gastados ou
comprometidos

Ánxela Bugallo realiza declaracións a varios xornalistas
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Cristina Ferreiro López (Begonte
1954) é a nova portavoz de Sanidade
do grupo parlamentar do BNG e
encarregada, asemade, de levar á
Cámara Galega as problemáticas das
comarcas de Lugo centro e sur. Rele-
va a parlamentar María Xosé Vega
Buxán logo desta asumir a Vicepre-
sidencia da Deputación de Lugo.

Como foron os teus inicios no nacio-
nalismo?
Empecei no sindicalismo, foi un pouco
da man do meu compañeiro e o meu
pai, que sempre estiveron traballando
neste eido. Logo pasei ao BNG, onde
traballei durante moito tempo no eido
organizativo e, finalmente, dei este
salto.

“Serei o nexo do Parlamento con Lugo centro e sur”
Cristina Ferreiro, nova deputada do BNG

Como afrontaches este novo papel?
Con moita ilusión e tamén con moito
respeito porque quero ser quen de
responder ás espectativas que outras

Cristina Ferreiro, no momento de tomar posesión como parlamentar nacionalista

Tratamento para a
reasignación de sexo
na sanidade pública

O BNG levou de novo ao
Parlamento a problemática do
colectivo de transexuais cunha
proposición non de lei na que se
demanda que o Goberno galego
solicite a inclusión no catálogo de
prestacións sanitarias da
Seguridade Social de todo o
tratamento preciso para a
reasignación de sexo. Ana Pontón
defendeu a iniciativa, aprobada
cos votos dos grupos que
sustentan o goberno, que tamén
insta a realizar campañas que
rematen cos estereotipos e leven
adiante unha acción
normalizadora.

O Goberno colaborará na
investigación das listas
do PP en Euskadi

A Consellaría de Presidencia
comprometeuse, en resposta a
unha pergunta parlamentar do
BNG, a emprestar toda a súa
colaboración na investigación
sobre os galegos e galegas que
foron incluídos sen o seu
consentimento en listas do PP ás
eleccións municipais de Euskadi.

Respeito aos
topónimos galegos

A Cámara Galega deu un si
unánime á proposta de Bieito
Lobeira para o Goberno galego se
dirixir ao estatal, en concreto á
Dirección Xeral da Policía e Garda
Civil, do Ministerio de Interior,
exixindo o cumprimento da
legalidade “e, por tanto, a
utilización das formas toponímicas
galegas oficiais na expedición dos
pasaportes dixitais”.

BREVES

     Tento combinar
o traballo parlamentar
co tempo que
preciso para estar
coa xente

persoas puxeron en min e aos ob-
xectivos que eu mesma me marco.

Como responsábel de Sanidade e
luguesa, que reptos te marcas?
Os de dar resposta ás demandas sa-
nitarias e ao fixado no noso programa
eleitoral e ratificado despois no pacto
de goberno. Hai grandes cuestións
como as listas de espera e a mellora
da Atención Primaria, para dar unha
mellor asistencia.
No caso concreto de Lugo, por exem-
plo, temos o repto do novo hospital,
unha demanda histórica do BNG e
que ten que servir para dar un mellor
servizo aos cidadáns. E por suposto,
asumo o desafío de estar atenta e
dar resposta a todas as problemáticas
de calquer tema que se produzan en
Lugo. Teño que me converter no nexo
de conexión entre a actualidade parla-
mentar e Lugo, por suposto, xunto
co deputado Manuel Parga.

Xa levas uns días no Parlamento,
como ve este mundo desde dentro
unha recén chegada?
Agora mesmo estou no momento de
tentar combinar o traballo parla-
mentar co tempo que preciso para
estar coa xente. O Parlamento absor-
be moito tempo e corres o risco de
perder o contacto co mundo exterior
e resulta fundamental mantelo para
coñecer de primeira man os proble-
mas da xente.
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A cultura da transparencia
A Comisión de Investigación sobre a Cidade da Cultura reforza o Parlamento como centro da vida política

Os grupos parlamentares do BNG e do
PSdeG deron o visto bon –o pasado
venres 28 de Setembro- ao Plano de
Traballo que guiará nos próximos
meses os traballos da Comisión de
Investigación sobre a Cidade da Cultura.
Malia os acordos adoptados con ante-
rioridade na Mesa, que facían prever
o consenso na votación, o Partido Po-
pular rachou finalmente a unanimidade
e rexeitou o Plano por consideralo
“limitado” e “submetido a vetos”. Unha
actitude trala que se agocha, segundo
a presidenta da Mesa, a nacionalista
Ana Pontón, o seu malestar porque o
obxecto da investigación non se limita
á xestión destes dous últimos anos.

Tamén os socios de Goberno, o grupo
dos socialistas, abriron unha fenda a
última hora que só se pode entender
dende unha orde directa de Pérez Tou-

riño, segundo afirmou Carlos
Aymerich, e tentaron evitar a
comparecencia do vicepresidente,
Anxo Quintana, repro-chando logo ao
BNG que non o retirasen da lista de
comparecentes, tal e como eles
solicitaron no trans-curso mesmo da
reunión, mais non durante os
encontros previos. Final-mente e malia
os atrancos, a partir do luns 15 de
Outubro dará comezo a análise dunha
xestión “nefasta”, de-nunciada polo
propio Consello de Contas nun informe
“demoledor” ,  dun complexo
concebido dende a “mega-lomanía”
de Manuel Fraga que o BNG, dende a
Consellaría de Cutura, está intentando
reconducir para enchelo de contidos.
“A Cidade da Cultura é un problema
herdado que nós quere-mos converter
nunha oportunidade para Galiza”,
manifestou o propio Anxo Quintana
no seu discurso no debate do Estado
da Nación.

33 comparecentes

Co horizonte temporal do mes de
Decembro como límite, un total de 33
comparecentes tentarán dar as claves
para ese desfase de 200 millóns que
se lle presupón ás obras do Monte
Gaiás. Salientan, entre os mesmos, o
presidente e vicepresidente do Gober-
no galego –Emilio Pérez Touriño e
Anxo Quintana, respectivamente-, o
ex presidente, Manuel Fraga; o ex

vicepresidente e actual líder do PP galego,
Alberto Núñez Feijóo; a actual conselleira
de Cultura, Ánxela Bugallo, e o seu
predecesor no cargo, Jesús Pérez Varela,
así como os responsábeis actuais e
anteriores da Fundación Cidade da
Cultura, arquitectos e outras persona-
lidades envolvidas no proxecto ou con
cualificación para analizalo e avalialo.

En palabras da presidenta da Mesa,
trátase dun Plan de Traballo “exemplar”,
“serio” e “riguroso” que non ten prece-
dentes noutras Comisións investigadoras
da Cámara, tanto polo volume de docu-
mentación que se vai solicitar como polo
nível dos comparecentes, nunha clara
demostración de “transparencia” e de
que hai un novo xeito de facer as cousas
na Cámara galega e, por extensión, no
País grazas ao actual Executivo.

       Ana Pontón,
presidenta da
Comisión, atribúe o voto
negativo do PP ao seu
malestar por que a
investigación non se
limite só á xestión do
bipartito

Ana Pontón preside a Comisión de Investigación da Cidade da Cultura

      O Plano de Traballo
non ten precedentes
noutras comisións
investigadoras da
cámara, nen polo
volume de
documentación nen
polo nível dos
comparecentes



Retirada das tropas de
Afganistán
Francisco Rodríguez trasladou a
posición contraria do BNG sobre a
presenza de militares españois en
solo afgano ao Ministro de Defensa,
José Antonio Alonso, na súa
comparecencia no Congreso dos
Deputados do 25 de setembro.

Unha iniciativa sobre o
Pazo de Meirás
O BNG presentou na Cámara Baixa
unha proposición non de lei na que
pede ao Goberno central que
coopere coa Xunta de Galiza en
todos os procesos administrativos
e legais co obxecto de declarar BIC
o Pazo de Meirás ou “iniciar o
proceso de expropiación, se é o
caso”.

Seguranza laboral nas
obras do AVE
O deputado do BNG, Francisco
Rodríguez, dirixiuse ao Goberno
con motivo do último accidente
ocorrido nas obras do AVE á altura
de Cerceda, onde faleceu un
traballador. Anteriormente, xa
interpelara ao Ministerio polo
sinistro de O Carballiño e un
anterior en Cerceda.

BREVES
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O Pleno do Senado aprobou por unani-
midade o pasado 11 de Setembro unha
moción de Francisco Jorquera pola
que se insta ao Goberno Central a “esta-
belecer coas Comunidades Autónomas
os obxectivos de potencia eólica
instalada nos diferentes territorios den-
tro do horizonte temporal establecido
no Plano de Enerxías Renovábeis
(2010) para dar satisfacción, na medida
do posíbel, ás súas lexítimas deman-das”.
Ademais, a moción do BNG fai unha
crítica aberta á liña claramente re-
centralizadora, vía decreto, coa que
vén actuando o Goberno Central apro-
bando Reais Decretos que invaden as
competencias autonómicas e impiden

Jorquera arrinca compromisos para blindar o vento galego
O Senado aproba a iniciativa do BNG para que o Estado se absteña de invadir as competencias da comunidade autónoma

o debate parlamentar.Así,  tamén se
insta ao Goberno Central a “tramitar,
no sucesivo, como Proxecto de Lei,
todos os aspectos relativos ao estabe-
lecemento de enerxías renovábeis que
afecten á delimitación de competencias
entre a Administración Xeral do Estado
e as Comunidades Autónomas”.

Os informes da Xunta serán pre-
ceptivos

No referente ás instalacións de parques
eólicos mariños emprázase ao Gober-
no a “estabelecer a necesidade de
contar cun informe preceptivo das
autoridades autonómicas corres-
pondentes”. Por último, a moción do

BNG demanda ao Goberno que “solicite,
en relación coa instalación de parques
eólicos de potencia superior a 50 MW,
un informe preceptivo do Goberno auto-
nómico correspondente”.Deste xeito,
fican amparadas competencias autonó-
micas e o Estado ve freado o seu apetito
invasor dos espazos de decisión política
que corresponden en exclusiva ao Go-
berno galego. “O noso obxectivo con
isto é o de continuarmos a aplicar políti-
cas que regulen o sector en beneficio da
sociedade galega”, conclúe Jorquera.

O Pleno do Congreso dos Deputados
deu a súa conformidade, por
unanimidade, á moción da deputada
do BNG, Olaia Fernández Davila, sobre
as medidas a adoptar polo Goberno
español para paliar o problema da
frenética suba dos prezos dos cereais,
o seu negativo impacto na economía
do sector agro-gandeiro e a tamén
negativa incidencia no mercado de
consumo. Davila logrou tirar adiante a
súa iniciativa despois de transaccionar
un acordo co grupo parlamentario
socialista. A moción aprobada consta
de dúas partes: nunha primeira inclúe
medidas orientadas á defensa do sector
agro-gandeiro. Entre elas, que o
Goberno se reúna coas organizacións
agrarias e o resto do sector agro-
alimentario co obxectivo de analizar as
actuacións a adoptar para paliar os
efectos do aumento dos prezos dos
cereais.

 Abordar a PAC

A segunda parte da moción apunta
cara á UE. Apélase ao Goberno para
que promova nos órgaos comunitarios
un debate arredor da situación dos
mercados cerealísticos, especialmente
centrado no crecente uso dos cereais
con dest ino á produción de
biocarburantes. As medidas a pór en
práctica na Unión Europea deberían
abordar tamén a PAC, con actuacións
que garantan a estabilidade dos prezos
dos cereais.

Un tercer estadio de actuación tería
un ámbito supranacional, a UE tería
que abrir unha vía de negociación nos
órgaos internacionais para impulsar
acordos sobre os prezos destes
produtos agrarios e regular a súa
produción no eido dos biocarburantes.

Luz verde á moción do
BNG sobre os prezos dos cereais

F. Jorquera, durante unha rolda de imprensa
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O Vicepresidente Segundo do Gober-
no e Ministro de Economía, Pedro
Solbes, entregaba no Congreso o
25 de Setembro o proxecto de Orza-
mentos do Estado para o exercicio
2008. Dese xeito daba o pistoletazo
de saída á tramitación das contas
estatais no Parlamento do Estado.

Para Galiza o proxecto apresenta, na
súa redacción inicial, a cifra de 1.942
millóns de euros, un 10,7% de incre-
mento respeito ao acordado no ante-
rior 2007, que, despois do pacto co
BNG ficaba en 1.754 millóns. Son os
grandes números que, de primeiras,
deben un recoñecemento ao traballo
previo realizado polo portavoz do
BNG no Congreso, Francisco Rodrí-
guez nas tres xuntas que mantivo
con Pedro Solbes para debullar o
orzamento a destinar a Galiza.
Trátase, polo tanto, dunha partida
produto dun traballo conxunto BNG-
Goberno, dunha colaboración intere-
sada por ambas partes: o BNG por-
que pode incidir nas necesidades do
pais, e o partido no Goberno porque
ten un  guía que lle marca o camiño.

Os obxectivos dos nacionalistas ga-
legos: 100 millóns máis

Mais iso non quer dicer que se cum-
pran todas as expectativas marcadas
polos nacionalistas galegos porque
hai buratos pendentes, baldeiros que
Rodríguez agarda arranxar no proce-
so de negociación aberto co grupo
socialista. O obxectivo é aumentar
en 100 millóns a partida proxectada,
superar os 2.000 millóns e elevar ao
14% a porcentaxe de incremento res-
peito ao ano anterior. A negociación
está avanzada, existe incluso un
documento cos requerimentos do
BNG que xa conta co compromiso
do portavoz socialista no Congreso,
Diego López Garrido. O tempo xoga
a favor das e dos nacionalistas gale-
gos porque até o 25 de Outubro non
remata o prazo para presentar
emendas parciais ao proxecto de
Orzamentos 2008. Comeza a fase
decisiva en que terá que consumarse
o pacto do BNG co Goberno do
Estado.

A avaliación sobre os 1.942 millóns:
luces e sombras

O BNG negocia os orzamentos que precisa Galiza
O nacionalismo galego consegue que a cifra de referencia sexan os 2.000 millóns de euros

Rodríguez aclara que este número
precisa dunha primeira matización,
e aí vai o primeiro reproche que lle
fai ao Goberno Zapatero. Para obter
a cifra real que lle corresponde a
Galiza débese proceder a unha resta,
aos 1.942 millóns hai que restarlles
44,752 millóns de gasto militar. A
partida verdadeira fica en 1.897
millóns porque “non se pode atribuír
a Galiza o investimento que se impu-
ta ás Fragatas F-100”.
O segundo reproche sitúase no
capítulo ferroviario. O deputado do
BNG observa unha importante des-
compensación no que se vai investir
no tren, “que debería ter un ritmo
moito maior”. Ilustra os seus argu-
mentos con exemplos e chama a
atención sobre as deficiencias orza-
mentarias detectadas para os
seguintes tramos de alta velocidade:
Lubián-Ourense, Ferrol-A Coruña e
a saída sur de Vigo.

A conclusión é para o parlamentar
nacionalista clara. “Estamos ante un

aceitábel punto de partida no
cuanti tat ivo, pero hai  unha
necesidade de mellorar as cousas
no aspeito cualitativo”. O apoio do
BNG ás contas do Estado depende
do que aconteza na negociación

aberta, circunscríbese ao logro das
metas fixadas polos nacionalistas e as
nacionalistas de lograr incrementar as
partidas orzamentarias para as dis-
tribuir no ámbito das infraestruturas
ferroviarias e viarias, no terreo medio-
ambiental, no agro e no cultural.

Os logros doutros exercicios

Esta é a terceira ocasión na que o BNG
negocia co Executivo os investimentos
do Estado na Galiza. Os Orzamentos
para o ano 2006 partían de 1.479 mi-
llóns, ao final quedaron en 1.513 mi-
llóns grazas ao pacto acadado entre
os nacionalistas galegos e o Goberno.
Os investimentos estatais para este
exercicio 2007 arrancaban de 1.690
millóns para chegar  finalmente á cifra
de 1.754 millóns despois do pacto ru-
bricado entre o BNG e o PSOE.

A modo de apunte, é preciso subliñar
que o anterior Goberno do PP adicou
a Galiza a raquítica suma de 763
millóns para o ano 2003, cando tiña

enriba a catástrofe do Prestige. Os
últimos Orzamentos estatais dos
populares, os correspondentes ao
2004, outorgaron ao noso país 1.045
millóns.

Francisco Rodríguez e Anxo Quintana analisan o anteproxecto de orzamentos



Cultura protexerá os castros galegos

A Consellaría de Cultura e Deporte
outorgaralle a 19 castros a categoría
de Ben de Interese Cultural, que lles
proporcionará o máximo grao de
protección. Os castros que se
beneficiarán serán Punta dos Prados,
en Ortigueira; Castro da Cidá de
Borneiro, en Cabana de Bergantiños;
Baroña, en Porto do Son; Neixón, en
Boiro; Castro Lupario, en Rois / Brión;
 Fazouro, en Foz; Viladonga, en Castro
de Rei; Santa María do Castro, en
Cervantes; Castromaior, en
Portomarín; Castro de Vilar e Castro
da Torre, en Folgoso do Caurel; San
Cibrao de Las, en San Amaro / Punxín;
o castro e vila romana de Santomé,
en Ourense; Castromao, en Celanova;
Coto do Mosteiro, no Carballiño;
Castro de Saceda e Castro de San
Millán, en Cualedro; Facho de Donón,
en Cangas; Troña, en Ponteareas e
Penalba, en Campo Lameiro. Os
traballos incluirán a realización de
prospeccións arqueolóxicas intensivas
tanto dos xacementos arqueolóxicos
como dos seus contornos.

En marcha o Banco de Terras

Alfredo Suárez Canal, conselleiro do
Medio Rural, presentou no Parlamento
Galego a Sociedade BANTEGAL, unha
entidade que actuará como
instrumento de xestión e
asesoramento no funcionamento do
Banco de Terras de Galiza.  A posta
en marcha deste organismo en
Novembro posibilitará que todos os
propietarios de terras agrícolas
poderán inscribir as súas fincas no
Banco, ao tempo que os titulares de
explotacións agrarias con interese en
incrementar a súa base territorial
poderán facer uso da citada sociedade
xestora . Crearanse ademais 5
comarcas piloto  -Ordes, Terra Cha,
A Limia, O Deza e Baixo Miño- como
Zonas de Especial Interese Agrario,
nas que se fará un especial esforzo
de explicación da Lei e de posta en
marcha do Banco de Terras.
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A Consellaría de Vivenda e Solo, que
dirixe a nacionalista Teresa Táboas,
iniciou a tramitación para elaborar o
primeiro Plan Sectorial de Solo Resi-
dencial para Vivenda Protexida de
Galiza, un instrumento que permitirá
planificar o solo destinado a vivenda
protexida nun horizonte temporal de
10 anos, en función da demanda so-
cial e con independencia da situación
en que se atopen os plans xerais de
ordenación municipal.

Este Plan Sectorial, o primeiro do
Estado, incidirá na dispoñibilidade
de solo destinado a uso residencial,
ao igual que a modificación da Lei
do Solo, que suporá un incremento
de até o 40% da porcentaxe de solo
reservado para vivenda protexida nos
concellos de máis de 20.000 habi-
tantes, e a modificación da Lei do

Marcando tendencias
na promoción de vivenda protexida

Vivenda lanza un plano pioneiro no Estado que incrementa as posibilidades de intervención do poder galego

Territorio, que inclúe a posibilidade
de elaborar plans sectoriais de solo
residencial de incidencia supra-
municipal. “A transformación de solo
residencial require dunha tramitación
administrativa moi longa, co agra-
vante de que, nos últimos anos, o
solo estivo submetido a intensos
procesos especulativos con conse-
cuencias para todos coñecidas, en
particular, a repercusión no prezo
final da vivenda”, sinalou Táboas.

Evitar a política de guettos

A conselleira salientou “a necesaria
intervención da Administración para
axilizar os procesos que permitan
disposición de solo residencial con
destino a vivenda protexida, que po-
de ser construída tanto pola Admi-
nistración Pública como polo sector
privado”.

O Plan Sectorial de Solo Residencial
para Vivenda Protexida de Galiza
estará listo no último trimestre de
2008 e incluirá: cualificación e
ocupación de solo residencial;
cuantificación do solo residencial
susceptíbel de novos desenvol-
vementos; cuantificación de solo
residencial creado nos últimos 10
anos; solo residencial vacante; estu-
do das infraestruturas e conexións
exteriores dos novos ámbitos que
albergarán vivenda e unha avaliación
económica dos recursos públicos
máximos dispoñíbeis para facer
posíbel a promoción de vivenda
protexida. O plan fixará os ámbitos
susceptíbeis de albergar vivenda
protexida en toda Galiza, con especial
incidencia nas grandes cidades e
áreas metropolitanas e nas cabe-
ceiras de comarca e concellos con
maior desenvolvemento económico
e demográfico.Terá en conta a
distribución diversificada dos dife-
rentes tipos de vivenda protexida
nun mesmo ámbito, co obxectivo
de favorecer a mixtura de rendas
sociais e evitar a formación de
“guettos”.

Teresa Táboas, conselleira de Vivenda e Solo



14

O vicepresidente da Xunta, Anxo Quin-
tana, abriu en Vilaboa o curso 2007-
2008 na Rede Galega de Escolas In-
fantís. 3.000 nenos e nenas galegos
comezan a encher de vida o proxecto
Galescola, que bota a andar con 48
centros en todo o país. 23 novas gales-
colas abren por primeira vez as súas
portas neste trimestre, o que supón a
creación de 1.000 novas prazas na
educación infantil pública de 0 a 3 anos,
e a estes centros hai que sumar as 25
escolas infantís que xa xestionaba a
Vicepresidencia da Xunta de Galicia,
que dan cabida a 2.079 cativos.
Quintana sinalou a posta en marcha
da Rede Galescola como “exemplo do
cambio galego”.

O vicepresidente considerou que a
posta en marcha destas galescolas
marca un punto de inflexión para o co-
mezo do que será un novo tempo na
historia da educación infantil de 0 a 3
anos en Galiza, e dixo que as galescolas
simbolizan unha auténtica forza para
o cambio e unha esperanza para o
futuro do país. Quintana asegurou que
este proxecto, que cualificou como o
buque insignia da revolución tranquila
do benestar que impulsa a Vice-
presidencia, vén de dar resposta á
necesidade urxente de superar as
limitacións que presentaba Galiza neste

Máis de 3.000 nenos e nenas xa enchen as galescolas
Substancial incremento da taxa de cobertura de prazas públicas na educación infantil grazas ao impulso de Vicepresidencia

ámbito, unhas limitacións inxus-
tificábeis en calquera país que confía
na infancia como protagonista do seu
progreso.

Até o final da lexislatura, a Rede Gales-
cola sumará un total de 121 novos
centros, cun investimento total de 33
millóns de euros, que suporán a crea-
ción de máis de 6.000 novas prazas
e a xeración de 1.200 postos de
traballo. A taxa de cobertura de prazas
públicas na educación infantil con
estes novos centros pasará na pro-
vincia da Coruña do 13 ao 23%, na
de Pontevedra do 10 ao 20%, e situará
ás provincias de Lugo e Ourense á
cabeza do Estado nesta ratio, su-
perando as 33 prazas por cada 100
nenos que recomenda a UE, cun 36%
e un 40% respectivamente.

Un modelo público e de calidade

O vicepresidente puxo de relevo que
a Rede Galescola representa a
renovación no ámbito da educación
infantil de 0 a 3 anos, deixando atrás
un modelo anterior caracterizado pola
fragmentación e os abismos de ca-
lidade, pola oferta insuficiente e polas
limitacións en materia de organización,
servizos e procesos entre unhas
escolas e outras. O novo modelo que

impulsa a Vicepresidencia desbota a
visión tutelar e puramente asistencial
destes recursos para substituíla por un
enfoque que pon a ollada no desen-
volvemento socio-educativo dos cativos.
O carácter público desta rede, xestionado
polo Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar demostra o com-
promiso do goberno coa ampliación do
Estado de Benestar.

Calidade, identidade e compromiso de
país

Para Quintana, tres son os alicerces nos
que se fundamenta a iniciativa das
galescolas: igualdade de oportunidades,
identidade e calidade. Un dos obxectivos
é que todos os nenos, vivan onde vivan,
teñan os mesmos recursos e oportuni-
dades. O tamén portavoz nacional expli-
cou que as galescolas van proxectar
unha educación sen complexos, res-
pectuosa coa nosa cultura e orgullosa
da nosa lingua, para educar as xeracións
do futuro no respecto e na coherencia
co que somos. Do mesmo xeito, o vice-
presidente reivindicou estes centros co-
mo referente de calidade, explicando
que, xunto ás máis modernas infraes-
truturas, as galescolas priman o traballo
en equipo e a utilización das novas
tecnoloxías.

Vicepresidencia prevé investir no total da lexislatura 33 millóns de euros na rede galega de escolas infantís
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Roberto Mera, secretario de Política
Municipal, falou para o Benegá ao
Día sobre o modelo de organización
territorial do país que ten o naciona-
lismo. Por descontado, tamén con-
versamos sobre a intermitente polé-
mica que xorde en torno á creación
de áreas metropolitanas.

Por que en Galiza resulta tan difícil
abrir un debate serio sen que apa-
reza un Abel Caballero coas súas
ocorrencias?
Fronte a unha forza política como o
BNG, que ten un modelo territorial
coherente coa realidade socioe-

“Queremos áreas e
  comarcas con perfil político-xurídico”

Roberto Mera fala para o Benegá ao Día sobre o modelo de organización territorial do BNG

conómica, demográfica, histórica e
cultural do país, hai dúas forzas
políticas de carácter estatal que
carecen dun proxecto claro ou ben
están totalmente conformes cun
modelo de organización territorial
alleo e centralista, como é o caso
das provincias. Ese escenario é o
caldo de cultivo ideal para que xurdan
posicións localistas e personalistas,
que non deixan de reflectir a falta de
proxecto de país.

Que modelo propón o BNG para a
organización territorial?
Un modelo que xa se puxo de ma-
nifesto no debate sobre o Estatuto.
Sería unha estrutura na que, ademais

dos concellos, habería áreas metro-
politanas en Vigo e na Coruña com-
plementadas con comarcas urbanas
e rurais. Esta estrutura tería que ir
substituíndo ás deputacións pro-
vinciais.

Que facer coas deputacións?
Propoñemos como obxectivo último
a súa desaparición en favor deste
novo modelo de organización terri-
torial. Agora ben, mentres non se
logre ese obxectivo estratéxico que
require outro escenario político, de
maneira transitoria, actuaremos en
tres liñas: a delimitación com-

petencial, a coordenación das catro
deputacións -como recolle o Estatuto
en vigor- e o seu sometemento ao
poder galego. Queremos baleirar ás
deputacións de funcións alleas aos
seus fins e que, mentres existan, se
centren exclusivamente no apoio
aos concellos. Por iso, unha das
medidas que tomaremos será pro-
mover a transferencia á Xunta, aos
concellos e as áreas metropolitanas
de servizos, infraestructuras e equi-
pamentos que teñen as deputacións
provinciais.

Cando se fala de comarcalización,
hai que ter en conta que houbo un
plano do goberno Fraga que fra-

casou...
Foi un fracaso por varias razóns, entre
elas que foi concebido como unha
estrutura máis de poder do Partido
Popular, desa rede clientelar de chirin-
guitos propia do fraguismo. Estas co-
marcas non tiñan personalidade
institucional nin recursos propios. Nes-
te momento, a consellaría do Medio
Rural está modificando a lei de
Fundacións Comarcais, para poñer fin
a algo que non funcionou e avanzar no
novo modelo.

Que diferencia o modelo do BNG para
as áreas urbanas das distintas pro-
postas do conselleiro Méndez Ro-
meu?
Defendemos que as áreas metro-
politanas teñan personalidade político-
xurídica, que sexan entes territoriais
con competencias propias e recursos
financieiros propios e que conten con
órganos de representación institucional
e de goberno. O PSOE, através da pri-
meira proposta que fixo Méndez Ro-
meu, propuxo crear consorcios metro-
politanos, que é unha figura pensada
só para prestar determinados servizos.
E agora, plantexa áreas funcionais en
ámbitos que definen como “rexións
urbanas” e polo tanto cunha base terri-
torial considerabelmente superior ao
que se entende por área metropolitana.
O que se quere facer é baleirar de
contido a área metropolitana, cun ente
abstracto que sería simplemente un
foro para a planificación estratéxica
onde se reunirían distintas institucións,
pero sen competencias nin recursos.

Aposta o BNG por poñer en marcha
xa a Área Metropolitana de Vigo?
Si. Hai que ter en conta que as áreas
metropolitanas non se poden concebir
illadas senón que teñen que comple-
mentarse con comarcas no ámbito
rural e unha concepción integral do
país. Agora ben, os procesos levan
tempos diferentes e neste caso a área
metropolitana de Vigo é un proxecto
impulsado en 1999 polo alcalde do
BNG, Lois P. Castrillo, que conta coa
maduración suficiente para poñerse
en marcha, sen esperar polos de outras
cidades, nin demorarse por unha posi-
bilidade de ampliar a súa base terri-
torial.
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A Contracapa

A comarca de Lemos foi durante a segunda República
un bastión do sindicalismo agrario e obreiro; onde a
Fronte Popular gañou con claridade as eleccións, como
se pode ver na novela O exiliado e a primavera de
Manuel Veiga. No concello de Sober, o último alcalde,
Antonio Pérez García, que marchou exiliado a Cuba,
pertencía ao Partido Republicano Galeguista. Preci-
samente en Sober, no lugar de Canabal, reside Mari
Luz López Martínez, nacida en 1920, quen vén de
afiliarse ao BNG...

Por que se afilia agora ao BNG?
Porque sempre fun do Bloque, o meu marido estivo
preso na guerra por ser galeguista. Xa pensara en
afiliarme moitas veces, pero como era vella...

Estará contenta, agora que o nacionalismo goberna
na Xunta...
Como non vou estar! O Quintana para min é encantador,
a ver se me ven ver un día destes. A quen coñezo é a
María Xosé Vega, desde que era pequena, e a Severino,
o alcalde de Monforte.

E como ve as cousas en Sober?
Moi mal, aquí hai un caciquismo total.

Entón, o seu home estivo preso na guerra...
Si, o meu marido, que se chamaba Vicente Fernández
López estivo preso tres anos, até que rematou a guerra,
pero a un amigo seu, que era ferroviario, matárono.
Despois refuxiouse no consulado arxentino, porque
tiña a nacionalidade.  El era viaxante de comercio, nun
“almacén de coloniales”. Despois tivemos que emigrar
a Alemaña, pero foinos ben, a Deus grazas. Estivemos
25 anos en Stuttgart e dos alemáns nunca tivemos
queixa. Alí era como aquí, os obreiros votaban á es-
querda e os vellos todos á CDU.

Lembra vostede o que pasou nos anos da guerra e
da posguerra?
Como non vou recordar! Os traballadores da vía do
tren querían voar a ponte cunha bomba cando estivesen
pasando os falanxistas de Monforte. Logo, os falanxistas
querían raparnos o pelo por non denunciar aos fuxidos.
A nós a nosa nai dicíanos: “pobre de vós como digades
quen foi”. No convento dos Escolapios de Monforte,

que servía de cárcere, torturaban e fusilaban aos presos.
Un dos asasinados foi o Mantilla, que era o avó de Carlos
Mantilla, hoxe senador do PP. Foron anos moi duros. Un
dos falanxistas ía contarlle todos os días as atrocidades que
facía aos mineiros do Freixo -minas de ferro, hoxe pechadas.
Era un home moi odiado.  Até contan que alguén tomou a
xustiza pola man e envelenárono.

“O meu home estivo preso
  por galeguista e eu sempre fun do Bloque”

Mari Luz López, veciña de Sober de 87 anos, vén de se afiliar ao BNG
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Sábado 20 Outubro.
Acto público e xantar do BNG en Burela, co
gallo do XXV Aniversario da Fronte. Asiste o
portavoz nacional, Anxo Quintana.

Martes 23 e Mércores 24 de Outubro.
Xornadas “O franquismo contemporáneo:
memoria e secuelas”, en Santiago de
Compostela. Organiza a Fundación Galiza
Sempre.
Ao longo dos meses de Outubro e Novembro
haberá máis actos de conmemoración da
fundación  do BNG nas distintas comarcas
do país.

Mari Luz, no centro, entre a súa filla e a compañeira do BNG de Sober Paula Vázquez


