
A estas alturas de precampaña é xa
unha evidencia para todos e para todas
que o cambio político é irreversíbel.
E é tamén unha evidencia que o motor
da mudanza é o nacionalismo galego,
é o Bloque Nacionalista Galego. Motor
e garantía de que o cambio sexa positivo
para o país. De que o 19 de Xuño
signifique o ponto de partida para
colocar a Galiza noutra posición no
Estado, en pé de igualdade coas outras
dúas nacións, Catalunya e Euskadi.
Garantía, en fin, de que a mudanza trará
unha política distinta e alternativa e non
unha mera alternan-cia. Non se trata
aquí e agora de cambiar de políticos,
senón, e sobre todo, de cambiar de
políticas. Políticas ao servizo dos
cidadáns e das cidadás e políticas ao
servizo dun país concreto, Galiza.
“Moitas veces téñenme perguntado
que entendo eu por cambio galego.
Pois entendo por cambio galego
rematar co problema fundamental que
ten Galiza no Estado español: a súa
invisibilidade. O cambio que propomos
é pór a Galiza no mapa. E cando
falamos diso, non falamos de
nengunha abstracción, falamos de
procurar solucións aos problemas
concretos que atinxen aos galegos e
ás galegas, falamos de facer políticas
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novas, alternativas, diferentes, para
incrementar o benestar de todos e todas os
que facemos parte da nosa nación”, afirma a
este respeito o noso portavoz nacional e
candidato á presidencia da Xunta de Galiza,
Anxo Quintana.
Este é o momento. O momento é agora. O
momento de participar. O momento de ser
útil ao país. O momento de contribuír á
rexeneración democrática das institucións.
O momento de incrementar o peso político
da nosa nación no conxunto do Estado. O
momento de demostrar que outras políticas
poden levarnos a converxer co Estado e coa
UE, que unha política social avanzada é posíbel
en Galiza, que non existe nengunha maldición

bíblica que obrigue inexorabelmente á nosa
mocidade a emigrar...
Este é o momento de traballar duro. O de
mollarse por este país. O de seducir e
persuadir a quen aínda poda ter dúbidas. O
de non poupar esforzos de aquí ao 19-X. O
de lembrarse, desde a acción, de Castelao
e Bóveda e o de pensar que agora é
necesario pórmonos todos e todas a
construír o País Novo do que fala o noso
lema de campaña.
O futuro xa está aquí. A este país, que quer
autogobernarse e ser dono de si, non vai
haber quen o pare.
ADIANTE XA CO BNG!!!

Olla o que  podes facer
polo cambio galego
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A Executiva Informa.
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Goberno do BNG

Separata

Guía Imprenscindíbel
de Campaña

Contracapa

Un BNG forte,
garantía do
cambio galego

Anxo Quintana, durante un acto de precampaña.

Desde o pasado 4 de Maio o Portavoz Nacional do BNG, Anxo Quintana, ten
liña directa cos navegantes e asiduos á internet. Os que queiran falar con el
e coñecer as súas reflexións sobre o que está a facer polo país neste intervalo
previo ás eleicións ao Parlamento galego, pódeno localizar na súa blogweb, que
atoparedes no dominio www.quin2005.com.
Outra das nosas noticias "virtuais" é a relativa ao novo deseño da páxina web
do BNG que poderedes ver en breve como sempre no sitio  www.bng-galliza.org

Coñece a blog de Quin !
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As chaves de por que o BNG
é a alternativa real



O cambio galego depende de ti, de todos e todas nós
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O cambio galego non tería sentido, non
serviría de nada, sen a túa participación
activa. “Hai toda unha xeración de
galegos que nunca se sentiron próximos
ao poder. O que o BNG pretende é que
a xente vexa o poder político como algo
próprio, como algo seu, como algo de
todos”, adoita dicer o noso candidato á
presidencia, Anxo Quintana.

Por iso, desde o BE-NE-GA ao Día
pretendemos contestar esa pergunta
que quizá che asalte ás veces, que podo
facer eu para colaborar na campaña
do BNG, como podo axudar eu a
conseguir o cambio galego.

O BNG aspira a facer posíbel, a partir
do 19 de Xuño, un País Novo ou, o que
é o mesmo, un País de Todos e de
Todas, onde fique garantido o principio
de que todos e todas somos iguais ante
a lei e non uns máis iguais que outros.
O BNG reivindica respecto para Galiza,
pero o BNG é consciente de que o
cambio galego só se fará realidade se
todos vós participades activamente na
súa consecución. “Non se trata
unicamente de acudir a votar –explican
dende a comisión eleitoral nacional-
senón de implicarse en todo o proceso
da precampaña e da campaña, para que
o trunfo a celebrar a noite eleitoral
sexa froito do traballo de todos”.

Isto vai co xeito de ser desta forza
política; non en van, o BNG non é un

Que podes facer
polo cambio
galego ?

Non te cortes:
bota unha man

É moi importante tamén que se divulguen
as propostas e o programa do BNG entre
amigos, veciños, familiares etc. e
convidalos a que o 19 acudan a
votar e apoien esas propostas. O 19 de
Xuño non pode ser un día máis no
calendario, é o día do cambio galego, é o
día de encher as urnas de votos a favor de
Galiza.

Neste sentido, faise un chamamento á
conciencia da xente con familiares na
emigración, aos que cómpre transmitir
que a realidade e o que está en xogo nestas
eleicións está moi lonxe do que o PP e
Manuel Fraga pretende  facerlles crer coa
súa “ilexítima maquinaria”.

O BNG non é alleo ás novas tecnoloxías,
proba evidente é que é a única formación
con Blog do candidato, por iso tamén
espera e anima a que, como axentes
activos, se participe en foros abertos de
opinión e se transmitan mensaxes de
móbil imaxinativas mais sempre
respetuosas, que universalicen a idea de
que cambio galego é posíbel.

Trátase, por tanto, de que despois do
19-X a maioría poida dicir: “eu tamén
fixen... para contribuír ao cambio
galego”, e cales son as alternativas?,
as propostas do BNG para que, lonxe de
toda a parafarnelia máis formalista e
organizada, a xente tamén faga
campaña?, pois hai moitas opcións,
entre elas acudir cos amigos e
compañeiros aos principais actos
públicos e mítins, co obxecto de arroupar
aos candidatos e visualizar unha “grande
onda a prol do cambio”.

Vota e convida
a votar

partido ao uso, senón unha organización
asamblearia que, sen moitos meios ao
principio, e sen os meios dos partidos
estatais agora, foi quen de ser a segunda
forza máis votada e albiscarse agora
como alternativa do goberno. E sempre
o fixo contando coa xente, traballando
con ela, “pateando País”; cecais se trata
dun esforzo máis ingrato por menos
vistoso, o de todo ese persoal que
altruísta e voluntariamente decide botar
unha man, pero a recompensa é grande,
porque cando un se implica vive as
cousas doutro xeito e consegue que
estas, ademais, sexan máis críbeis. Por
iso dende o BNG faise un chamamento
a que todo o mundo participe e se
envolva activamente na campaña. O
que queremos facer con Galiza require
do compromiso e da implicación de
todos e todas. “A xente é o noso mellor
medio de comunicación”, como soe
dicer Anxo Quintana.

Asemade, dende o BNG mobilizouse a todo
o seu persoal nas localidades para que a
xente se anime a contactar con eles e se
informe de como teñen que facer para o
reparto da propaganda, as aportacións
económicas e outras colaboracións
organizativas.
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-Ti por que pensas que o BNG insiste
tanto en falar de cambio galego?
-Sinceramente, porque creo que o BNG
sintoniza co que a xente quer. A xente
quer mandar a Fraga á oposición, pero
non para pór a calquera no seu sitio. A
xente quer un presidente que poña o
país por diante de calquer outra
consideración. E a xente quer un cambio
que consista en que este país sexa
respectado no Estado. Iso pasa pola
alternativa do nacionalismo galego.

-Concrétame un chisquiño máis,
fai o favor.
-O cambio galego vaise traducir nunha
auténtica rexeneración democrática. Isto
non é un slogan valeiro. O BNG o que
pretende é devolver as institucións aos
seus lexítimos donos, aos cidadáns, a
todos e a todas nós. Pór fin, portanto,
ao uso clientelar e partidista da
Administración. Non abonda con
substituír un clientelismo por outro. Por
pór un exemplo, se a TVG é unha
televisión gobernamental, non o é menos
a TVE. O cambio galego é unha aposta
decidida polas liberdades e polos direitos
cívicos de todos e todas. As televisións
públicas, por continuarmos co exemplo,
teñen que ser iso, públicas, de todos, e
non do partido no Goberno, sexa o de
Raxoi, sexa o da Moncloa.

-E canto as liñas básicas da política
que faría o Goberno do Cambio Galego.

Diálogo de dous cidadáns e razóns
para apoiar o cambio galego

Anxo Quintana, firmeza e diálogo para o
goberno do país

É evidente que o PP sabe que só cunha forte mobilización
de voto a favor do BNG o cambio será posíbel. E sabe
tamén que para que haxa cambio en Galiza este se ten
que sustentar nunha maioría plural e o BNG é o pear
indispensábel desta nova maioria.

Alén do máis, só o  BNG ten credibilidade para falar da
defensa dos intereses de Galiza, para exixir respecto para
o país. Co PSOE como rival, o discurso de campaña do
PP pode ser efectivo, co BNG non. Só o BNG lle pode
sacar as cores a Fraga cando fala de defensa do país.

Por algo máis ?
Si, porque o PP sabe que o seu candidato é hoxendía
unha rémora, que xa non está en condicións de gobernar
e por iso o oculta e o “disfraza”. O PP tenlle pánico a
que a sociedade visualice na figura de Anxo Quintana a
alternativa de futuro frónte a Fraga, un presidente novo,
dialogante, sen ataduras na defensa de Galiza, con
capacidade de traballo e de xestión.

Porque quer que o cambio en Galiza lle saia barato ao Estado,
quer que o cambio non obrigue a modificar a marxinación
estrutural do país, como xa demostrou o PSOE co trato a Galiza
nos orzamentos do Estado, no enfoque da reconversión naval
ou ao non  ter feito aínda nada para evitar que as nosas costas
continúen na mesma indefensión que cando se produciu a
catástrofe do Prestige.

Ten en conta que para  cuestións nacionais por resolver ao
PSOE abóndalle con Euskadi e Catalunya. Por iso, Rodríguez
Ibarra afirma que prefire que en Galiza o PP teña maioria absoluta
a que haxa un goberno con peso determinante do nacionalismo.
Para o PSOE, en Galiza abonda con ter un delegado do Goberno
español. O PSOE quer fuxir como do lume dun presidente
nacionalista que homologue a Galiza con Euskadi e Catalunya.

Sóbralle tamén Anxo Quintana ?
Evidentemente, porque o PSOE sabe que non ten credibilidade
como forza comprometida co noso país. Sabe que non ten un
bon candidato. Por iso o agachan baixo o paraugas de Zapatero.

-As prioridades mudarán co Goberno do
Cambio Galego. O centro de gravidade
pasará do cemento á política social. Se
algo caracteriza aos nacionalistas galegos
é que se preocupan da micropolítica,
daquilo que afecta o día a día dos
cidadáns. Verémolo en políticas
tendentes a garantir a igualdade real
entre o home e a muller, asegurar direitos
aos máis desprotexidos, a propiciar o
acceso de todas e todos a servizos
públicos de calidade.

-E no que atinxe á relación de
Galiza co Estado?
-Penso que hai unha maioría amplísima
de galegos e galegas que queren outro
papel para Galiza no Estado, que queren
ver a relación entre a Xunta e o Goberno
central como unha relación entre iguais,
que queren que Galiza teña o mesmo
estatuto de nación que Catalunya e
Euskadi, que queren que o noso país
dispoña de suficiencia financeira, dun
sistema fiscal propio. E cando falamos
de sistema fiscal non falamos de
nengunha abstracción. Hai que rematar
coa expatriación dos nosos cartos. As
empresas radicadas na Galiza teñen que
tributar en Galiza. En definitiva, a esa
amplísima maioría social galega quer
dar resposta o BNG e o seu candidato,
Anxo Quintana, o único que para tomar
unha decisión como presidente non tería
primeiro que descolgar o telefone e
chamar a Madrid.

-Que outras prioridades terá o
Goberno de Anxo Quintana?
-Pois, entre outras, fundamentalmente a
de garantir o dereito a traballar no país en
condicións de igualdade. Rematar coa
emigración da xente moza ten que ser
unha prioridade nacional, como tamén
protexer o noso meio ambiente e vertebrar
o territorio para acabar coa desertización
do rural. O Goberno de Quintana promoverá
tamén a nosa língua e cultura e,
consecuentemente, dotará a Galiza dunha
industria cultural e un espazo informativo
propio.

Por que ao PP
lle sobra o BNG ?

Por que ao PSOE
lle sobra o BNG ?
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Acto nacional.
Un país novo para a muller
Día 5 de Xuño, 12.00 horas, Hotel
Araguaney, Santiago de Compostela.
Ámbito de convocatoria: Todo o País.

Mítin en Carballo
Día 6 de Xuño, 20.00 horas, Pazo da Cultura.
Ámbito de convocatoria: Bergantiños, Costa
da Morte, A Coruña.

Mítin en Pontevedra
Día 9 de Xuño, 20.00 horas, Teatro Principal.
Ámbito de convocatoria: Pontevedra,
Morrazo, Estrada-Deza.

Mítin en Santiago
Día 10 de Xuño, 20.00 horas, Auditorio de
Galiza. Ámbito de convocatoria: Santiago,
A Montaña, A Barbanza, Muros-Noia.

Acto nacional.
Cultura para un país novo
Día 11 de Xuño, 12.00 horas, Sala Mozart
do Auditorio de Galiza, en Santiago.
Ámbito de Convocatoria: Todo o País.

A axenda de campaña inclúe estas
outras citas de grande interese:

2 de Xuño.
24 horas. Abertura da Campaña.
Praza das Praterías. Santiago de
Compostela.

3 de Xuño.
Mítin en Viveiro, 20.00 horas, Teatro
Pastor Díaz. Ámbito: A Mariña.

4 de Xuño.
Mítin n’A Fonsagrada, 12.00 horas.
Ámbito: Lugo Centro.

4 de Xuño.
Mítin en Monforte. 17.00 horas. Salón
de Actos do IES “Daviña Rei”.
Ámbito: Lugo Sul.

5 de Xuño.
Mítin en Ribeira. 18.00 horas.

7 de Xuño.
MÍtin en Ponteareas. Auditorio
municipal “Reveriano Soutullo”. 20.00
horas. Ámbito: Condado-Paradanta-
Louriña, Baixo Miño.

8 de Xuño.
Mítin en Vilagarcía. 20.00 horas.
Praza da Pescadaría. Ámbito: O Salnés.

11 de Xuño.
Mítin en Cangas. 18.00 horas.
Auditorio. Ámbito: O Morrazo.

12 de Xuño.
Mítin en Verín. Cine Bos Aires. 12.00
horas. Ámbito: Monterrei, Valdeorras
e Ourense.

12 de Xuño.
Mítin en Allariz. Polideportivo do
Colexio Público. 18.00 horas.
Ámbito: Allariz-A Limia, Ourense.

E Ademais

Non o perdas: a guía
imprescindíbel de campaña
Falta xa menos, moito menos, para o cambio galego. O cambio chegará con máis forza
se conta co teu alento, coa túa participación activa. Non perdas as citas imprescindíbeis
da campaña do BNG:

Mítin en Ferrol
Día 13 de Xuño, 20.00 horas, Auditorio da
Feira de Mostras (FIMO). Ámbito de
convocatoria: Ferrolterra, A Coruña.

Mítin en Lugo
Día 14 de Xuño, 20.00 horas, Pavillón
Municipal dos Deportes. Ámbito de
convocatoria: provincial.

Mítin en Vigo
Día 15 de Xuño, 20.00 horas, Pavillón das
Travesas. Ámbito de convocatoria: provincial.

Mítin n’a Coruña
Día 16 de Xuño, 20.00 horas, Pazo da Ópera.
Ámbito de convocatoria: provincial.

Mítin en Ourense
Día 17 de Xuño, 20.00 horas, Pavillón dos
Remedios. Ámbito de convocatoria:
provincial.

Non dubides en pór o teu grao de area na construción do país novo que todos e todas arelamos



Un País novo

O 19 de Xuño, a cidadanía galega ten a oportunidade de comezar unha nova etapa. Unha
oportunidade para construír un país novo e deixar atrás, como un mal recordo, o que
dezaséis anos de gobernos do PP nos deixaron: regresión económica e social, restrición
das liberdades democráticas e perda dos nosos sinais de identidade nacional.

As eleccións ao Parlamento de Galiza servirán para designarmos ao novo Presidente da
Xunta e máis ao Goberno galego para os vindeiros catro anos. Mais servirán tamén para
algo aínda máis importante: para que emerxa un país novo, aberto e solidario, orgulloso
da súa personalidade e convencido das súas potencialidades. Un país no que pague a pena
vivir e co que pague a pena comprometerse

A herdanza de Fraga

A evolución de Galiza ao longo do periodo que comprende os Gobernos do PP presididos
por Fraga Iribarne é preocupante: desmantelamento progresivo dos sectores produtivos
básicos do país como o agro ou a pesca,  desindustrialización e reconversión traumática
no sector naval, regresión e avellentamento poboacional, índices de persoas en activo máis
baixos do Estado e taxa de desemprego superior á media estatal, máis de 200.000 mozos
e mozas forzados a emigrar, incremento da diferenza da renda dispoñíbel dos galegos e
galegas respecto da dos cidadáns do resto do Estado ou da Unión Europea.

Esta herdanza negativa non se reflite só nos dados económicos e sociais. O uso clientelar
e abusivo do poder, o défice democrático, a manipulación informativa, a arbitrariedade na
xestión dos recursos públicos ... configuran un panorama desolador. Apoiándose nas
institucións públicas o PP exerceu un control social antitético co respecto polas liberdades
públicas e o dereito á expresión da discrepancia, base de todo sistema democrático. Os
disidentes foron silenciados e vetados. Os meios de comunicación convertéronse en órgaos
de propaganda ao servizo do poder.

E, apesar da propaganda, Galiza segue sen ocupar o papel que lle corresponde no marco
estatal e europeo. Galiza segue sen ser respectada como país. Porque os gobernos galegos
do PP non souberon gañarse ese respecto. Pasaron da submisión á confrontación só en
función de quen gobernase en Madrid e, como consecuencia, Galiza segue discriminada
nos planos de infraestruturas e nos investimentos previstos nos sucesivos orzamentos
estatais.



Unha sociedade viva

Mais nesta lexislatura producíronse no país mudanzas que xa non teñen volta atrás. A
catástrofe do “Prestige” supuxo unha grande desgraza para Galiza, tinguiu de negro o mar
e de loito ao conxunto do país, ocasionou consecuencias negativas económicas, sociais
e ambientais para toda Galiza, feríu o mar que nos fornece recursos para o desenvolvemento
económico, eivou o patrimonio que nos pertence a todos os galegos e galegas de hoxe e
que debemos conservar para os que veñan no futuro. Mais, ao mesmo tempo, a catástrofe
do “Prestige” tamén foi o detonante que catapultou a sociedade civil máis dinamica
de Galiza e alumeou un dos movementos cívicos máis puxantes que poidamos atopar
no noso tempo e entorno: NUNCA MAIS. E aí estivemos os homes e as mulleres do BNG.
Ao berro de “Nunca Máis” aglutinouse unha maioría social de galegas e galegos que
protestaban contra algo máis que a maré negra: protestaban contra o abandono e a
incompetencia gobernamentais, clamaban contra a indefensión do país e reclamaban, e
seguen a reclamar, solucións. Foi daquela cando a sociedade galega máis activa e máis
comprometida co país lle virou definitivamente as costas ao PP.

Cambio galego

Os homes e as mulleres do BNG sempre estivemos convencidos de que Galiza contaba
coa enerxía necesaria para cambiar este estado de cousas. E por iso estamos preparados
para empregar esa enerxía social a favor dun cambio no país. Porque Galiza precisa un
cambio de goberno que implique ademais un cambio de política. Non será abondo
cambiar para que apenas nada varíe: hai que cambiar para darlle un novo pulo ao país. E
ese cambio real, ese cambio galego, só é posíbel cun goberno liderado polo nacionalismo
galego. Con Anxo Quintana de presidente.

Porque só o BNG é garantía de rexeneración democrática e respecto polos dereitos e
liberdades de todos e todas, sen excepción nen discriminación algunha. Só o BNG é
garantía de que as institución públicas actúen con eficacia e obxectividade, ao servizo do
país. Só o BNG é garantía de que os galegos e as galegas contemos con servizos públicos
de calidade e accesíbeis a todas as persoas. Só o BNG e garantía dunha política económica
sustentábel que persiga un desenvolvimento harmónico e equilibrado do país e o logro de
maiores cotas de emprego e de ben-estar para todos. Só o BNG é garantía de avanzar
no autogoberno e de lograr que Galiza xogue outro papel no marco estatal e europeo. Que
Galiza sexa respectada.

Máis democracia. Máis ben-estar. Máis autogoberno. Eis os eixos básicos do programa
que o BNG presenta á sociedade galega. Un compromiso para construír, entre todos e
todas, un país novo.


