
Voceiro do Bloque 
Nacionalista Galego 

2ª época / número 6
xullo 2003

6-7

12

10-11

Dia da Pátria

En tan só doce meses multiplicaron-se os motivos
para se achegar a Santiago a reivindicar os direitos
nacionais de Galiza. Un ano bastou para evidenciar
a urxente necesidade dun autogoverno digno de
tal nome e a importáncia de defender publica-
mente as liberdades e o antibelicismo. Un petro-
leiro indesexábel, que nos pillou de novo sen 
Estado, e unha guerra nefasta abriron ollos e 
mentes e puxeron ao País en marcha: a protesta
cidadá combina ben co humor e a criatividade. 

Algo está cambiando en Galiza. Removendo os ci-
mentos do poder, a xente –farta de incompeténcia,
autoritarismo e identidade folklórica– redescobre 
o valor de participar e manifestar-se politicamente.
Medra o sentimento de País e a convicción de que
a Galiza non lle chega coa simple alternáncia 
governamental española. Precisamos de máis 
poder político próprio. 

A defensa da diversidade e de políticas nacionais
libres parece o único antídoto eficaz frente o afán
uniformizador de ideas e territórios. O 25 de Xullo
servirá para festexar que afortunadamente neste
País hai alternativa: a do compromiso coa demo-
crácia, co pacifismo e o autogoverno de Galiza que
representa social e institucionalmente o naciona-
lismo galego. Se te sumas ensancharás os espazos
de liberdade que reclama o BNG. 
Vemo-nos en Santiago.

co nacionalismo

espazos
de liberdade

“Temos que pór en valor o feito de ter
afastado ao PP do governo de vilas
como as de Monforte, Sada, Boiro ou
Porriño”

Cecilia Pérez Orxe
Secretária de Acción Municipal do BNG

Festigal. Un festival con 
denominación de orixe
Segunda edición deste espazo lú-
dico-cultural que oferta, dende o
nacionalismo galego, unha alterna-
tiva aberta a todos os públicos, coa
que disfrutar e aprender da diversi-
dade e grazas á que é posíbel apre-
ciar a vitalidade do noso País, a tra-
vés dunha pluralidade de propostas
musicais e artísticas.

Crise nas pensións?
Mentras Galiza está á cola de todas
as Comunidades Autónomas en
canto ás prestacións médias dos
seus pensionistas fala-se de novo
da  iminéncia da crise do sistema
de pensións e da urxente necesi-
dade de acometer profundas refor-
mas. Curiosamente, todas as recei-
tas coinciden en reducir o gasto
público en pensións e potenciar os
sistemas privados xestionados por
institucións financeiras...
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O BNG reclama máis 
autogoverno
■ Crónica das iniciativas 

nacionalistas 

■ Escolma da intervención de 
Francisco Rodríguez no Congreso 

■ Avance no autogoverno
Galiza merece máis!
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ACONTECE

CAIXA DE CORREO

Aberta ás tuas opinións…

“Fraga ve el envejecimiento
como el más importante éxito
del siglo XX” 

(Faro de Vigo, 22 de xuño)

“Fraga culpa a los gobiernos de
Felipe González de la pérdida de
población“ 

(Voz de Galicia, 20 de xuño)

“Galicia no contiene su sangría
demográfica” 

(Correo Gallego, 18 de xuño)

“La Eurocámara insta a extraer
de inmediato el fuel del barco”

(Voz de Galicia, 13 de xuño)

“La extracción de fuel del Prestige se
aplaza a la primavera de 2004” 

(Faro de Vigo, 6 de xuño)

“Fraga justifica la medalla a
Cascos en el impulso que dio a
las infraestructuras”

(Voz de Galicia, 27 de xuño)

“UGT denuncia que un texto de
la selectividad catalana califica a
Fraga como dictador”

(Voz de Galicia, 18 de xuño)

LER PARA CRER

Chema Ferreiro 
do grupo parlamentar do BNG

O eurodeputado Camilo Nogueira participou
en Brasil, como integrante dunha delegación
do Parlamento Europeu que se desprazou
até este País entre o 8 e o 11 de xuño, nunha
série de encontros con membros do Partido
dos Traballadores (PT) e con diferentes cargos
públicos do governo de Lula, que lle trans-
mitiron como para eles é unha prioridade tra-
ballar a prol das relacións entre a UE e os
Estados do Mercosul.

O BNG vén de aprobar un documento sobre
a Reforma da Política Agrária Comun
(PAC) –que conta co visto bo de todos os
ministros da UE desde o 25 de xuño– no que
denúncian que se trata dunha proposta que
agudiza o declive do noso sector agro-gan-
deiro ao consolidar un modelo que anulou as
posibilidades do seu desenvolvimento na
última década. Esta formación política rexeita
a PAC porque non se adapta á realidade do
País, non resolve os problemas estruturais do
sector, constitue un novo ataque a subsectores
de vital importáncia –como o lácteo– que xa
sufriron recortes na sua capacidade produtiva,
consolida as avantaxes dos Estados do centro
e norte de Europa e manterá a marxinación na
percepción de axudas comunitárias. (Consul-
tar o documento completo na páxina web:
www.bng-galiza.org)

O grupo parlamentar do BNG está a traballar
no Relatório onde se debaten as emendas par-
ciais á Lei de Ordenación Sanitária de
Galiza, para que o proxecto definitivo sexa un
proxecto consensuado e non conleve a privati-
zación encoberta do sector. O BNG solicitou a
devolución do texto tal e como foi remitido da
Xunta ao Parlamento pero ante a negativa do
PP está tratando, através das ditas emendas,
de corrixir ao máximo posíbel as suas eivas.
Para os nacionalistas, ademais do risco da
privatización, a LOSGA tamén conleva:

■ Agredir os direitos laborais do persoal
sanitário

■ Desconsiderar a opinión dos colectivos
afectados   

■ Homologar os centros públicos e privados

■ Eliminar a gratuidade de atención aos enfer-
mos crónicos e discapacitados

■ Manter o modelo das Fundacións

■ Non dar solución ás listas de espera e ás
desigualdades asistenciais entre zonas.

Unha delegación do BNG participou o
sábado 28 de Xuño na manifestación unitária
que se celebrou en Santiago para comemorar
o Dia do Orgullo Gai. Baixo o lema “Respec-
témonos”, os nacionalistas sumaron-se ás rei-
vindicacións deste colectivo a prol do respeito
a sua opción sexual e dunha educación que
fomente os valores da igualdade.

O Portavoz Nacional do BNG, Xosé Manuel
Beiras, e o eurodeputado Camilo Nogueira
participaron en Bruxelas na manifestación
que celebrou a plataforma cidadá Nunca
Máis o dia 14 de xuño, na que se reclamou,
de novo, unha solución definitiva para o buque
afundido, medidas para evitar que podan
suceder de novo este tipo de catástrofes e
compensacións reais e non propagandísticas
para os afectados.

Manifesto Comemorativo do 70 Aniver-
sário do Recoñecimento Internacional
de Galiza como unha Nacionalidade

“A participación no IX Congreso de Minorías
Nacionais Europeas, organismo adxunto á
Sociedade das Nacións, reunido en Berna
(Suíza) do 16 a 18 de setembro de 1933,
constitúe un evento de primeira magnitude
ao concretar, por primeira vez na nosa his-
toria recente, a comparecencia de Galicia,
con personalidade propia, nun encontro
internacional.”
Asi comeza o manifesto “Galicia, un País
no Mundo” que podes ler e asinar en
www.igadi.org. 

Festa e manifestación 
o 28 de xuño en Santiago



O aniversário do Estatuto de Autonomia de 1936, que se celebra cada 28
de xuño, serve para que as distintas forzas políticas fagan as suas respecti-
vas “declaracións de intencións” sobre o nível competencial e de autogo-
verno que ten o País, promesas que non pasan de aí, de ser
“meras intencións” feitas públicas. O Bloque Naciona-
lista Galego, sen embargo, ante a “involución” do
Estado cara a políticas cada vez máis centraliza-
doras, reptou ao PSdeG e ao PP a retomar as
negociacións e chegar a un acordo polo que
se produza o traspaso a Galiza de todas as
competéncias ainda pendentes. Procura-
se, deste xeito, dar os pasos oportunos
para saldar unha débeda histórica co País,
satisfacer as demandas da cidadania e, de
paso, devolver ao Parlamento o seu papel,
ao facer efectiva unha resolución que xa
fora aprobada o pasado ano no Debate do
Estado da Autonomia e que non está sendo
impulsada polo governo da Xunta, segundo o
acordado na Cámara.
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O Bloque Nacionalista Galego,
ante a “teima recentralizadora”
que está a padecer o Estado, reac-
tivou a iniciativa política a prol do
avance no autogoverno do País,
para o que se valeu da Conven-
ción Municipal celebrada o 28 de
xuño –onde apresentou o mani-
festo “Abramos as fronteiras da
autonomia de Galiza”– asi como
da sua representación institucio-
nal no Parlamento de Galiza e no
Congreso, onde demandou, atra-
vés de distintas iniciativas, o cum-
primento dun acordo asumido en
outubro do pasado ano a respeito
do traspaso de Competéncias.

Trata-se, concretamente, da so-
licitude formulada pola Comuni-
dade Autónoma galega ao Minis-
tério de Administracións Públicas
o 3 de setembro do 2002, relativa
ás Transferéncias pendentes desde
a Administración Xeral do Estado
a esta Comunidade, da que tivo
coñecimento o Parlamento galego
durante o debate sobre o Estado
de Autonomia celebrado o 8 de
outubro.

O impulso que se deu desde
Galiza a esta iniciativa foi cele-
brado polo BNG porque, ademais
de significar un pequeno paso cara
ao autogoverno, recoñece impli-
citamente que o marco compe-
tencial non está esgotado, como
sempre argumentan os governos
populares, aqui e en Madrid. De
feito, en palabras do deputado Al-
fredo Suárez Canal, Galiza pode-
ria asumir até 50 competéncias
novas e hai ao menos 15 leis es-
pañolas que invaden competén-
cias deste País.

Mais aquel debate semella ter
ficado no olvido e non ter sido

máis que unha mostra de boas
intencións, pois case un ano des-
pois o BNG ten que apresentar
unha série de iniciativas parla-
mentares para reabrir o tema e
exixir que se cumpra o xa asu-
mido. É por iso que o Portavoz no
Congreso, Francisco Rodríguez,
define tanto a moción apresen-
tada nas Cortes como a pregunta
apresentada a Fraga no Hórreo
como un xeito de “mover as augas
que estaban estancadas, nunha
dirección que é claramente coin-
cidente co que demanda a maio-
ria social de Galiza: a necesidade
de termos maior poder político
como País”.

A estas iniciativas hai que
sumar o repto lanzado polo Porta-
voz Nacional, Xosé Manuel Bei-

O BNG reclama máis autogoverno

ras, ao PsdeG e ao PP, para que se
impliquen “de facto” na resolu-
ción desta demanda que o BNG
“re-contextualizou” no manifesto
“Abramos as fronteiras da Auto-
nomia de Galiza”, apresentado o
28 de xuño coas ideas centrais do

“Abramos as
fronteiras 

da autonomia
de Galiza”

documento “Galiza merece máis”,
a proposta do nacionalismo galego
para “o desenvolvimento do actual
marco estatutário e a superacion
do mesmo através da sua reforma,
procesos que se complementan e
en nengun caso se contrapoñen”.



Cada galego vale 
a metade dun español
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Parlamento español

Escolma da intervención de Francisco Rodríguez, 
portavoz do BNG, no debate de política xeral do 1 de xullo

O povo galego pudo com-
probar, con rotundidade, o
desinterese do seu Governo
e o seu distanciamento per-
soal con Galiza. A actuación
en relación coa catástrofe do
Prestige evidenciou a moitos
galegos a indoléncia do go-
verno de España e a sua cos
nosos problemas. (...) 

Cando comprobaron a reac-
ción de dignidade e repulsa expre-
sada através da plataforma Nunca
Máis reaccionaron con ameazas
de criminalización. E tardiamente
cun Plan Galicia, que é toda unha
manifestación da sua proclividade
á fraude propagandística. Axitan
unha cifra máxica de 12.000 mi-
llóns de euros para Galiza, pero a
realidade é que investimentos re-
ais, novos, comprometidos nos or-
zamentos xerais do Estado, para
paliar as consecuéncias da catás-
trofe, non existen. (...)

Foron vostedes, iso si, rápidos
na concesión de axudas aos afec-
tados en primeira instáncia, pre-
sionados pola magnitude social do
problema, pola iniciativa do BNG
no Congreso e pola reacción po-
pular. Curiosamente a sua eficá-
cia neste eido conleva atitudes do
controlo e chantaxe a moitos afec-
tados. Confunden partido con
Administración, facendo-lles crer
que os cartos que receben é gra-
zas ao Partido Popular. (...) A es-
tas alturas resulta especialmente
preocupante que sigan empeña-
dos na desinformación e na men-
tira sobre o estado do noso eco-
sistema. A responsabilidade non
obriga a negar os feitos. Non cau-
sar alarmismo non significa non
informar con veracidade. O me-
llor servizo a Galiza é, neste tema,
unha actuación clara, planificada,
que diferencie o avanzado do
moito que queda por facer.

A catástrofe do Prestige evi-
denciou que o reparto compe-
tencial no Estado español dista

moito de responder á léria oficial
de que estamos no Estado máis
descentralizado do mundo. (...)
Vostede sabe que estando impli-
cada na catástrofe case exclusi-
vamente a competéncia do go-
verno central, as consecuéncias
sociais teñen que ser enfronta-
das pola Xunta, botando man do
seu erário (o 75% das axudas co-
rre a conta do noso erário e o
25% a conta da administración
central). Evidentemente non co-
rre perigo a unidade de España.
Quen corre perigo é o futuro de
Galiza. Comprenderá vostede
que precisamos ter capacidade
para efectivizar unha política
própria, ao servizo dos nosos in-
tereses e menos condicionada
por quen, desde a sua distáncia,
só ve Galiza como unha parte
marxinal, sen relieve político en
España.

O proceso de instituciona-
lización da Unión Europea
está sendo utilizado polo seu
governo para recentralizar as
competéncias autonómicas.
Quere vostede afortalar o Estado
español cando xustamente seria
máis importante incrementar o
abano competencial polo menos
das nacionalidades históricas,
concretamente de Galiza. (...)

Galiza non converxe economi-
camente nen co Estado español
nen coa UE, o cal é todo un índice
de que a política que padece non
é a axeitada. Todas as estatísticas
situan-nos como un povo en re-
troceso demográfico, con escasa
criación de emprego e baixa taxa
de ocupación, e cun incremento
moi modesto do produto interior
bruto. Para avanzar na conver-
xéncia necesitamos maior auto-
nomia. Necesitamos xestionar con
sentido de país os recursos cos
que contamos, desenvolver a nosa
potencialidade económica e que
o governo do Estado nos teña en
conta. O investimento destinado
a Galiza durante todos os anos de

Francisco Rodríguez, 
portavoz do BNG no Congreso

governo do Partido Popular é o
50% do que nos corresponderia
mesmo polo noso peso demográ-
fico no Estado. Cada galego vale
a metade dun español en termos
orzamentários. As infraestruturas
realizan-se: 1) con lentitude pas-
mosa (dez anos para 160 km. de
ferrocarril, as últimas cidades do
Estado en contar con estacións
depuradoras de augas residuais)
2) con tendéncia a aplicar-nos mo-
delos obsoletos (canta reclama-
ción para asumir o acceso ferro-
viário con dobre via por Ourense!)
3) con primacia do especulativo
e falta de planificación (portos ex-
teriores como o de Ferrol que non
contará con accesos de ferrocarril
e que só terá un, tardio, unha es-
trada de pouca capacidade). Con-
ceden, despois de moito reclamar
e con tendéncia a xustificar-se con
que outros facian-o peor.

Non haberá auténtica

Sociedade de Nacións se

os povos non son donos

de si próprios



en termos orzamentários
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Para o nacionalismo galego
o seu entusiasmo globalizador
e o seu aliñamento na política
internacional é preocupante
e de consecuéncias moi nega-
tivas. Está vostede empeñado no
dogma da estabilidade orzamen-
tária e do déficit cero, un modelo

Calexón sen saída

Javier Pérez Royo
(El País, martes 17 de xuño 2003)

(...) a Lei de Partidos (...) meteu-nos nun calexón sen
saída porque, ainda que formalmente a lei circunscrebe-se a
limitar o direito de asociación recoñecido no artigo 22 da
Constitución Española (CE), materialmente o que acaba
limitando na aplicación que da mesma se está facendo é o
direito de participación política recoñecido no artigo 23 CE.
É o que ocorreu nas recentes eleicións municipais coa anu-
lación das candidaturas promovidas por agrupacións de elei-
tores. É o que está ocorrendo coa extensión da disolución de
Batasuna ao Grupo Parlamentar Sozialista Abertzaleak. (...)

Tanto as agrupacións de eleitores como o grupo parla-
mentar son expresión do direito de participación política e
non do de dereito de asociación.(...) Este direito de partici-
pación política é o direito constitutivo da cidadania e, por
tanto, constitutivo da igualdade. Somos cidadáns unica-
mente porque participamos en condicións de igualdade nos
asuntos públicos directamente ou por meio dos nosos repre-
sentantes libremente elixidos (...).

No ordenamento xurídico unicamente se contempla a
privación do exercício do direito de participación de maneira
individualizada e mediante senténcia xudicial firme. (...)
Cualquer outro que pretendese impoñer-se seria radical-
mente anticonstitucional. Suporia a negación do funda-
mento no que descansa a lexitimación democrática do
Estado. (...)

Por iso non se pode impedir que se constituan agrupa-
cións de eleitores ou grupos parlamentares. Iso só pode
facer-se anticonstitucionalmente. E por iso as decisións que
están adoptando o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitu-
cional a respeito das agrupacións de eleitores e do grupo
parlamentar carecen de fundamentación xurídica. (...)

Formalmente estamos ante resolucións xudiciais, pero
materialmente estamos ante resolucións políticas. (...) Por
iso estamos nun calexón sen saída. Ao nacionalismo demo-
crático basco está-se-lle situando ante a seguinte disxuntiva:
ou vostedes suicidan-se ou eu mato-os. Se executan as deci-
sións formalmente xudiciais pero materialmente políticas,
suicidan-se, porque entran nun conflito insolúbel coa sua
própria base eleitoral. Se non as executan...

mamentística e militarista. Efec-
tivamente a sua posición interna-
cional ten moito que ver coa sua
política interior e o seu gosto por
unha democrácia claudicante.
O antinacionalismo forma parte
esencial da sua política interior en
perfecto acorde coa sua asunción
da globalización como arma xe-
rárquica, discriminatória e opre-
siva. Quero recordar-lle que o na-
cionalismo, en particular o galego,
responde ao postulado da demo-
crácia, o pacifismo e o interna-
cionalismo. E é, ainda que non lle
goste, unha contribución esencial
e lexítima do pluralismo constitu-
cional. O BNG é o polo oposto a
priva a outros povos do seu auto-
domínio e do exercício da sua
vontade para cambiá-lo por un po-
der e unha vontade alleas. Non
haberá auténtica Sociedade de
Nacións se os povos non son do-
nos de si próprios.

A catástrofe do Prestige

evidenciou que o 

reparto competencial 

no Estado español dista

moito de responder 

á léria oficial de que 

estamos no Estado 

máis descentralizado 

do mundo

Manifestación na Coruña, 9 de febreiro 2003

neo-liberal ditado pola OCDE, o
FMI e o Banco Central Europeu.
Non serve para o desenvolvi-
mento. Os seus intentos de asalto
aos direitos sociais para precarizar
máis o mercado de traballo ato-
paron-se cunha contundente res-
posta social. Esperemos que o seu
seguidismo dos ditados de orga-
nismos transnacionalizados para
enfeblecer o sistema público de
pensións, xa suficientemente li-
mitado, fracase polo ben da xus-
tiza social. Reducir direitos sociais

Cre vostede que co seu servi-
lismo obterá vantaxes. Pode ser
que a sua conceición da España
UNA conte con máis valedores.
Pode ser que axude á regresión
ideolóxica da sociedade e ao de-
terioro das institucións democrá-
ticas. Coñecemos a sua predispo-
sición a descalificar o pluralismo
político e as razóns do discre-
pante. Añora o modelo biparti-
dista norteamericano. Poderá xus-
tificar sen dúbida máis gastos en
defensa, reforzando a política ar-

non conduce precisamente cara á
harmonia e á xustiza.

Como non conduce cara á har-
monia nen á xustiza avalar agre-
sións de carácter colonial contra
todo aquel que non acepte entu-
siasta a nova orde internacional.
(...)



Non se trata de obviar nen mini-
mizar o que implica, obxectiva e
subxectivamente, perder os go-
vernos de Ferrol e Vigo e sair do
de Lugo, pero si se poderia pen-
sar que os partidos da oposición
“mata-as calando” –como se adoita
dicer– pois tras o 25-M Galiza ten
o maior número de governos na-
cionalistas da sua história e os ci-
dadáns e cidadás deste País con-
tan con máis alcaldes de signo
diferente ao popular. A revolución
comezou no 1999 nas cidades e
no 2003 continua por municípios
que tentan ser eclipsados polos
resultados de Muxia pero que re-
presentan “importantes áreas de
influéncia” e son a constatación
de que o cámbio que proclamaba
o BNG “vai-se dar”. Cecilia Pérez
ve-o asi e conforme a esta premisa
fai a seguinte leitura do novo mapa
político municipal galego:

en Muxia hai que ter en conta
que os populares conservan a
maioria pero baixando votos.
Ademais hai moitas máis zonas
moi castigadas polo Prestige
onde a cidadania si decidiu dar
un xiro e castigar aos populares,
por exemplo no Morrazo, onde
é importantísimo que o BNG re-
cuperara alcaldias como as de
Bueu ou Moaña. Tamén hai que
pór en valor estes resultados,
nós imos traballar para pór en
positivo os governos destes con-
cellos asi como os de Monforte
–o segundo en importáncia da
província de Lugo–, Carballo,
O Porriño ou Sada, dos que ape-
nas se fala e non se analisa.

Alguns destes concellos dos
que fala e, en xeral, o novo cená-
rio que se dá no País foi posíbel
grazas aos pactos con outras forzas
políticas, especialmente co PS-
deG-PSOE. Que valoración fai
dos mesmos?

Nós sempre fomos claros.
Presentábamo-nos para ter go-

vernos nacionalistas en todos os
concellos pero de non conse-
guer maiorias suficientes sem-
pre dixemos e estivemos aber-
tos a dialogar con todo o mundo
e maioritariamente co PSdeG.
Grazas a esta predisposición
positiva, grazas a que o BNG é
unha forza que dialoga e fala
con todos, na búsqueda do me-
llor para os concellos, pudemos
asinar o acordo nacional que po-
sibilitou que houbese máis al-
caldes nacionalistas e que nou-
tros concellos non haxa governos
do PP. 

O Acordo Marco no que se
produciron estes pactos asinou-
se antes da data de investidura
dos alcaldes, sen embargo, a di-
feréncia do 1999, a negociación
apresentaba-se máis complicada
pois desenvolveu-se desde pos-
turas menos xenerosas por parte
do BNG. Dificultou este ponto o
proceso?.

Hai catro anos a situación era
completamente diferente, tiña-

6.BE.NE.GA

Cecilia Pérez Orxe. Secretária de Acción Municipal do BNG

A mesma noite eleitoral o Bloque Nacionalista
Galego recoñecia publicamente, nun xesto

pouco común en política, que os resultados do
25-M non cumpriran as suas expectativas; asi

mesmo, na opinión pública pesaba a percepción
de que, mália “o que choveu”, non se produciran

cámbios substanciais no País. Son as leituras
“estratéxicas”, “sicolóxicas” e “mediáticas” dos

primeiros dias, que miden o éxito ou fracaso dos
comícios en base a que o PP se mantivo en Mu-
xia e o BNG non foi quen de conservar as alcal-
dias de Ferrol e Vigo. Hoxe, sen embargo, unha
vez constituídas as corporacións locais, a reali-
dade é que se desterraron de Galiza as grandes

maiorias absolutas do PP e hai un despraza-
mento desta forza política que se estende desde

as urbes –proceso que xa comezou no 99– até as
vilas máis importantes e máis povoadas do terri-

tório, historicamente conservadoras, tais como
Carballo, Porriño, Monforte, Boiro ou Sada, que

contan cun alcalde nacionalista. Esta é, polo
menos, a perspectiva desde que a Secretária de

Acción Municipal, Cecilia Pérez, analisa o resul-
tado real e definitivo das pasadas eleicións, que

outorgaron ao BNG 19 alcaldias e cerca de
600 concelleiros

Está claro que cos resultados
acadados o Partido Popular co-
meza un declive evidente do seu
traballo político e perde poder
en concellos importantísimos,
onde era preciso e imprescindí-
bel que se podese dar un cám-
bio, xa que durante moitos anos
estiveran governados dun xeito
totalmente caciquil e clientelar
por parte do PP. Este era un dos
nosos obxectivos para estas elei-
cións e conseguimo-lo en mu-
nicípios como Carballo, Sada ou
Monforte, onde ese cámbio vai
dar-se e con governos naciona-
listas. 

Para o BNG ese cámbio tamén
o reivindicaban os concellos da
Costa da Morte, a consecuéncia
da catástrofe do Prestige e, sen
embargo, os votos semella que
emitiron outra mensaxe.

Non se pode falar da Costa
da Morte collendo a parte polo
todo. Cando se fala da Costa da
Morte nos meios e o PP fala-se,
basicamente, de Muxia e incluso

Secretária de Acción Municipal do BNG



Existen garantias formais no
Acordo para evitar que sexa ren-
dibilizado só por unha forza polí-
tica, tal e como denunciaron que
ocorreu co pactado no 99?

Si. Isto é unha novidade a
respeito do anterior mandato.
Seguindo un pouco o esquema
de traballo do Acordo estabele-
ceu-se a criación dunha Comi-
sión –integrada por membros
das duas direccións– que anali-
sará periodicamente o cumpri-
mento do pactado nas grandes
cidades. Nun segundo nível, ali
onde as localidades decidiran
chegar a pactos de governabili-
dade ou governos conxuntos ha-
berá unha comisión local encar-
gada de verificar que se están
cumprindo as condicións que se
asinaron. 

“Temos que pór en valor
o feito de ter afastado ao
PP do governo de vilas
como as de Monforte,
Sada, Boiro ou Porriño”

delo. Despois apostou por un or-
ganigrama que mantiña as 4
vice-presidéncias, ante o que
nós non podiamos ceder porque
supuña priorizar, ao noso en-
tender, o reparto de poder entre
as distintas sensibilidades do
PSOE. O BNG non podia facer
concesións neste sentido, pois
iria en contra dos intereses dos
concellos, que en último termo
é o que daba sentido ao acordo,
por iso houbo un momento, de-
bido ao recelo dos socialistas, no
que estivo a piques de naufragar,
pero ao final o PSdeG cedeu e
aprobou-se unha Deputación
cun presidente e un vice-presi-
dente.    

A participación das mulleres

Os comícios do 25 de maio ca-
racterizaron-se polo debate supra-
municipal, cando o que estaba en
xogo era o governo dos concellos,
os verdadeiros protagonistas eran
os homes e mulleres que aspiraban
a xestionar o máis próximo: o lu-
gar onde vivimos. Nas candidatu-
ras nacionalistas, como cabeza de
lista apresentaron-se 259 homes
e mulleres, 48. Son cifras que asi,
sen referéncia algunha, seguen a
impresionar por desproporciona-
das pero que, en relación aos da-
dos de 1999, demostran cómo en
6 de cada 10 candidaturas ten-se
aumentado a presenza feminina. A
respeito de 1999 o BNG tamén
deu un paso máis na sua política
de igualdade e designou como res-
pónsabel de Acción Municipal a
Cecilia Pérez, mestra e concelleira
en Redondela, quen, por vez pri-
meira, levou esta área da direc-
ción nacional á participación ac-
tiva e presencial na campaña,
pateando o País en apoio dos 307
candidatos/as nacionalistas.

“Galicia só ten trece alcaldesas
e todas en concellos do rural”, ti-
tulaba El Correo Gallego hai uns
dias...

Si, só 13 alcaldesas e nós
nengunha. O BNG fixo unha
aposta moi importante na con-
fección das suas candidaturas
para a incorporación da muller,

e en postos de saída, mais a ci-
dadania é quen decide e non
quixo unha muller nacionalista
nos seus concellos.

Por ser muller, por ser nacio-
nalista....?

Non creo que á hora de de-
cidir o voto nestas eleicións haxa
reticéncias ante o feito de ser
muller, non creo que a nosa con-
dición como mulleres sexa de-
terminante, quero crer –alome-
nos– que xa non se cuestiona se
somos ou non capaces, penso
que entran en xogo moitos ou-
tros factores, de aí que desde o
BNG vaiamos seguir traballando
por todas estas mulleres que se
apresentaron e que van facer un
traballo de oposición importan-
tísimo

A presenza feminina nas listas,
por obrigación ou por convicción?

Mentres a sociedade siga fun-
cionando como até o de agora
tes que facer discriminación e
potenciar o máis desfavorecido
para igualar. Eu recoñezo que
se non fose muller non teria
aceptado estar na Executiva pero
considero que as situacións de-
siguais non as podes corrixir
coas mesmas medidas e nós te-
mos que aproveitar-nos disto e
estar en todas as institucións
para, desde ali, facilitar que as
cousas muden.

A “morena” do BNG?

Cando lin iso.... non nego que
houbera dias que non quixera ti-
rar a toalla porque foi un esfor-
zo moi grande e para nós, as mu-
lleres, máis pois temos unha
tripla carga: a persoal, a profi-
sional e a política, pero insisto,
temos que estar aí para favorecer
que se dean pasos cara adiante,
como fai o BNG. Moitas veces
somos nós mesmas as que tira-
mos cara atrás, porque –produ-
to da educación– se nos exixe o
dobre, porque somos máis pru-
dentes e temos certo medo cé-
nico... que hai que superar, temos
que ser máis botadas para adian-
te e estar, participar e traballar a
prol da igualdade
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O modelo de Deputación apre-
sentou-se como outro dos esco-
llos nas conversas co PSdeG, ao
non renunciar o BNG a un orga-
nigrama que rachara coa estrutura
caciquil desta institución. Como
se superaron as discrepáncias?

Nós tiñamos claro, e asi o
proclamamos durante a cam-
paña, que as Deputacións tiñan
que estar ao servizo dos conce-
llos e non de intereses partidis-
tas, por iso apresentamo-nos na
negociación cun organigrama
novo, básico para poder rees-
truturar o governo e funcio-
namento desta institución. O
PSdeG-PSOE, pola sua banda,
coincidia na filosofia pero non
aportou, nun primeiro mo-
mento, nengun esquema de tra-
ballo corrector do anterior mo-

mos claro que non iamos con-
sentir governos populares e ali
onde foi posíbel un governo de
coalición fixemo-lo e fomos le-
ais e respeitosos cos acordos aca-
dados. Sen embargo, non pode-
mos dicer o mesmo dos nosos
sócios, que en moitos casos, so-
bre todo onde nós estábamos en
minoria, tentaron eclipsar e ren-
dibilizar o noso traballo, non xo-
garon limpo sempre, chegando
a boicotear moitas iniciativas
que tiñan que sair adiante por
consenso. Tiñamos esta expe-
riéncia acumulada e habia que
correxi-la. Por iso, como o BNG
é unha forza política que sempre
está aprendendo, o que fixemos
foi analisar o positivo e negativo
deste tempo, concluímos e de-
cidimos que non podiamos ser
tan xenerosos.

Peche do mitin eleitoral en Ferrol
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■ Reformas institucionais no Es-
tado e en Europa para garantir,
por unha banda, a maior capaci-
dade de decisión de Galiza nas
cuestións de trascendéncia que
nos afectan e, por outra, camiñar
nas reformas institucionais que
reflicten a diversidade nacional
existente. 

■ Recoñecer a diversidade de
realidades nacionais existentes no
Estado e aceitar a expresión polí-
tica da mesma con solucións ins-
titucionais e competenciais que
podan ser asimétricas. 

■ Articular un modelo de finan-
ciamento que permita desenvol-
ver unha economia autocentrada,
garantindo a suficiéncia e autono-
mia financeira. 

Para o BNG estes princípios sig-
nifican a plasmación, no plano
político, social e cultural, da ex-
presión da diversidade nacional
existente no Estado, e que teria
unha formulación razoabelmente
satisfactória na reforma do Es-
tado para que reflexase no plano
político o carácter plurinacional.
Ese seria o horizonte que garan-
tiria de xeito acaído a capacidade
de Galiza para desenvolver unha
política própria nos aspectos fun-
damentais que afectan á nosa so-
ciedade e aos nosos cidadáns e ci-
dadás. A estrutura política do
Estado actual foi forzada pola
existéncia no seu seo da diversi-
dade nacional, aínda que a plas-
mación conxuntural que adoitou,
en función de múltiples variábeis,
deu un resultado que non repre-
senta as aspiracións do BNG. As
limitacións que o próprio marco
ten sofrido e está a sofrer, repre-
sentan unha merma aínda supe-
rior ao facer unha interpretación
e aplicación do mesmo que res-
trinxe de xeito moi significativo a

O plantexamento de incrementar
a capacidade de decisión política
de Galiza, teria que responder e
estar orientado por obxectivos cla-
ros e precisos que poderiamos
agrupar ao redor dos seguintes
princípios:

■ Ter capacidade de incidir de
xeito determinante na base pro-
dutiva e nos sectores estratéxicos,
para desenvolver unha promoción
económica e do emprego axeita-
das ás nosas necesidades e que
supere claramente as restricións e
limitacións actuais. 

■ Exercer a dirección, xestión e
organización dos servizos públi-
cos que forman parte da estrutura
do estado do benestar, para dar
acaída cobertura e resposta ás no-
sas especificidades. 

■ Estar en disposición de orga-
nizar, promocionar e estruturar
sen interferéncias, todo aquelo
que se pode considerar que son
os sinais identificativos da expre-
sión da nosa identidade como na-
ción (idioma, cultura, património,
etc...). 

■ Poder deseñar, articular e im-
pulsar a execución da nosa orde-
nación territorial e a estrutura ad-
ministrativa, institucional e da
xustiza en Galiza para dar res-
posta a un crecimento harmó-
nico, equilibrado e sostíbel. 

Avance no autogoverno*

capacidade competencial que po-
deria desenvolver-se. Iso obri-
ga-nos a expor hoxe, desde unha
perspectiva galega, unha reflexión
sobre o estado da cuestión e unha
proposta que permita avanzar na
capacidade de decisión política de
Galiza, e que permita tamén fixar
posición para o futuro imediato,
que asegure estar en disposición
de que no debate que se está a
producir, e que aínda se pode pro-
ducir máis intensamente no Es-
tado, contemos con instrumentos
e propostas que permitan que o
noso país non sexa un convidado
de pedra, senón que teña inicia-
tiva própria. A proposta que ho-
xe facemos en dous cenários po-
líticos dentro do marco actual,
poden contemplar-se como ins-
trumentos para frear o proceso in-
volutivo e avanzar en concrecións
de carácter competencial que po-

dan significar un incremento da
capacidade de decisión política de
Galiza. 

Os dous cenários son: 
A utilización de todo o poten-

cial do marco actual e a sua inter-
pretación, plasmación e desenvol-
vimento nun sentido diferente ao
carácter uniformista e restritivo
que se pretende facer no proceso
involutivo que neste terreo se está
a producir no Estado. 

Abordar unha reforma do Esta-
tuto que avance no rango compe-
tencial galego, orientada nos prin-
cípios inicialmente expostos e que
daria rango formal a algunha das
propostas do cenário anterior, e
sobre todo superaria algunha das
ambigüedades do texto constitu-
cional que permite ser interpre-
tado sempre en sentido centra-
lista; e, xa que logo, deberia ser
concebido tamén con amplitude
de miras e seguramente levaria
aparellada unha reforma do texto
constitucional, con vistas ao reco-
ñecimento do carácter nacional
de Galiza e plurinacional do Es-
tado. 

O deficiente grau de cumpri-
mento do Estatuto fai que advo-
guemos en primeiro termo por
unha interpretación máis exten-
siva do mesmo; pero sen deixar de
explorar outras vias que nos per-
mitan avanzar cara maiores níveis

* Introducción á Proposta do BNG
para o incremento da capacidade de
decisión política de Galiza (Setembro
de 2002). 

de autogoverno, como é a própria
revisión e reforma do EAG. O
desenvolvimento do actual mar-
co estatutário, e a superación do
mesmo através da sua reforma
son, xa que logo, procesos que se
complementan, e en nengun caso
se contrapoñen. As concrecións
políticas que se podan producir
xa na actual situación poderian
incorporar-se a unha reforma esta-
tutária para dar-lle máis consis-
téncia normativa. Mesmo pode-
rian abordar-se simultaneamente,
quer dicer; abordar xa as concre-
cións e os avances que son posíbeis
hoxe, e ir-lle dando forma a unha
reforma estatutária. En suma, as
propostas de ampliación de com-
peténcias até os máximos permi-
tidos polo actual EAG, incluso
recollendo transferéncias extraes-
taturárias, son un paso adiante
que pode dar pulo a un novo cená-
rio máis propício a unha revisión
profunda do actual marco estatu-
tário e constitucional, pois asen-
tará-se máis firmemente a lexiti-
midade das institucións galegas.

DOCUMENTOS

Galiza merece máis!

Frear o proceso 

involutivo e avanzar en

concrecións de carácter

competencial que podan

significar un incremento

da capacidade de 

decisión política 

de Galiza



9.BE.NE.GA

Baixo ese princípio fundamental,
constituia-se no ano 1988 a orga-
nización xuvenil do nacionalismo
galego: Galiza Nova. Pasaron,
pois, 15 anos desde a sua funda-
ción, que non fan outra cousa
máis que reafirmar o acerto de do-
tar ao conxunto do nacionalismo
galego dunha ferramenta para ac-
tuar entre a mocidade. Unha or-
ganización capaz de dar resposta
ás principais inquedanzas e pro-
blemas, permitindo-lle ser un
meio axeitado para a transmisión
da mensaxe do nacionalismo en-
tre un dos segmentos da povoa-
ción historicamente máis procli-
ves ao mesmo. Un movimento
político existe cando ten razón de
ser, cando ten unha funcionali-
dade social para un grupo. Nese
sentido Galiza Nova existiu ao
longo destes 15 anos –e seguira
existindo– porque en Galiza exis-
ten condicións obxectivas que a
substentan.

pletar as nosas análises sobre as al-
ternativas para a xente moza e afi-
nar a forma de actuar e sumar
apoios. Evidentemente, quedan
moitas cousas que facer e mello-
rar. Poder hoxe ollar cara a estes
15 anos –sobran os dedos dunha
man para contar as organizacións
xuvenis galegas con tanta “idade”–,
constatar a validez e necesidade do
noso traballo e poder palpar a sua
funcionalidade prática, non fan
máis que aumentar a ilusión por
seguir adiante e se cabe con máis
razóns que nunca. No país e no
mundo en que vivemos non só é
necesário, senón imprescindíbel,
que a mocidade teña canles de
participación e de información al-
ternativas.

Non poderiamos –nen quere-
riamos– rematar esta breve reseña
sen facer unha mención especial
a todas persoas que militaron en
Galiza Nova e hoxe forman parte
do Bloque Nacionalista Galego,
porque grazas ao seu traballo, adi-
cación e ilusión, hoxe outras xe-
racións podemos falar deste 15
aniversário. A todas e todos eles,
máis que a ninguén, vaia a nosa
“felicitación colectiva” porque Ga-
liza Nova ten xa reservado o seu sí-
tio no pasado e futuro do nacio-
nalismo galego e de Galiza.

Neste tempo Galiza e a sua
mocidade foron o epicentro da
nosa loita diária: a defensa de pos-
tos de traballo no país con condi-
cións dignas para a mocidade, a
defensa dun ensino verdadeira-
mente público e de calidade, de-
mocrático e centrado no país, a
defensa de todos aqueles mozos
que fixeron da insubmisión unha
das batallas –e vitórias– máis im-
portantes do nacionalismo xuve-
nil, a defensa do idioma, a loita
contra a dobre discriminación que
sofren as mozas deste país, a de-
fensa do noso meio ambiente, a
paz, a liberdade de opción sexual,
a solidariedade antimperialista, a
defensa dun ócio alternativo para
a mocidade, a recuperación da
nosa cultura e memória histórica,
e por suposto a defensa incansá-
bel do direito á autodetermina-
ción de Galiza e de todos os povos
oprimidos do mundo.

En 15 anos, conseguimos dotar-
nos dunha estrutura cada vez máis
sólida, revisada e potenciada, su-
perar obstáculos, mellorar e com-

O nacionalismo galego desde o seu nascimento,
tivo como unha das suas premisas fundamentais
a auto-organización da sociedade galega, é dicer,
dotar ao povo galego de organizacións próprias a
todos os níveis: político, sindical, estudantil, cul-
tural, labrego e como non, tamén xuvenil.
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Seguindo fielmente unha estraté-
xia xa coñecida, van-se inoculando
na sociedade mensaxes sobre o di-
fícil futuro que lle espera ao sis-
tema público de pensións, en base
a proxeccións baseadas en mode-
los hipotéticos, económicos e de-
mográficos, alertando do perigo
que supón para a pervivéncia do
actual sistema o envellecimento
da povoación. Para facer máis ve-
races eses augúrios, non hai re-
paro en elucubrar sobre a cifra de
povoación a tres xeracións vista,
e en converter tendéncias sobre a
evolución demográfica en infor-
macións e dados reais sobre os
que deseñar a regulación futura
das pensións.

Mais se quixésemos ousar aven-
turar o futuro non podemos es-
quecer o pasado. A mediados da
década dos 90 o sistema público
de pensións estaba en perigo, e ca-
llou habilmente a ideia da exis-
téncia dun excesivo déficit públi-
co cuxas consecuéncias imediatas
sobre o gasto en pensións podian
ser nefastas. Mália que nunca se
despexou con claridade cal era o
alcance do burato nas contas da
Seguridade Social, adoptou-se un
rápido consenso sobre as reformas
que habia que realizar no sistema
público de pensións, que se po-
pularizou como “Pacto de Toledo”1. 

Das reformas aprobadas den-
tro do Pacto de Toledo, destaca a
exixéncia dun maior esforzo con-
tributivo por parte dos traballado-
res/as ao longo da sua vida laboral,
pois conleva facer descansar na
responsabilidade individual de
cada traballador/a o futuro da sua

pensión, unha ideia próxima aos
sistemas de capitalización que
oferta o sector privado, e lonxana
ao modelo de reparto interxera-
cional instaurado desde a criación
da Seguridade Social Pública, no
que os traballadores en activo fi-
náncian as pensións dos pasivos,
e xa que logo, a contia das pen-
sións garante-se pola situación xe-
ral da economia, fomentando asi
a solidariedade interxeracional.
Ese acordo concretou-se na am-
pliación do periodo de cálculo das
pensións dos 8 aos 15 anos, pro-
vocando un efeito imediato de di-
minución xeral das pensións2.

Agora, afondando nesa ideia, o
Governo do Partido Popular pro-
pón estender ainda máis o periodo
de referéncia para o cálculo da
pensión até abranguer toda a vida
laboral dun traballador/a. A intro-
dución desa medida, segundo
coinciden a maioria dos expertos,
suporia unha rebaixa nas presta-
cións de xubilación situada en
torno ao 30 por 100 3, alén de pro-
vocar unha forte redución de per-
ceptores da pensión máxima. 

De novo, a proposta vén acom-
pañada dunha corrente de opinión
de fondo, baseada en menxases
propagandísticas e dogmáticas e
sustentada por todo tipo de orga-
nizacións ao servizo dos poderes
financeiros, que, facendo “gratui-
tamente” as contas por nós, alerta
da iminéncia da crise do sistema
de pensións e da urxente necesi-
dade de acometer profundas re-
formas4.

Curiosamente, todas as recei-
tas coinciden en reducir o gasto

Crise 
nas pensións?

Mentras Galiza está á cola de todas as Comuni-
dades Autónomas en canto ás prestacións mé-
dias dos seus pensionistas fala-se de novo da 
iminéncia da crise do sistema de pensións e da
urxente necesidade de acometer profundas refor-
mas. Curiosamente, todas as receitas coinciden
en reducir o gasto público en pensións e poten-
ciar os sistemas privados xestionados por insti-
tucións financeiras...

Pasarruas en Vilariño de
Conso, Ourense 2002

público en pensións e potenciar
os sistemas privados xestionados
por institucións financeiras. Esas
propostas profundizan nunha liña
de debilitamento do sistema pú-
blico de pensións, de xeito que se
avanza cada vez máis cara a un-
has pensións mínimas fornecidas
pola Seguridade Social, abrindo
asi camiño ás fórmulas privadas
de previsión social, para que nun
futuro sexan a parte máis impor-
tante do sistema de pensións. Isto
é o que nos parece grave: o aban-
dono dun importante espazo de
previsión pública está-se a pro-
ducir a costa da redución da in-
tensidade protectora que confire
o nível público de pensións con-
tributivas.

Seguir avanzando nesa liña ta-
mén restrinxe a liberdade e o di-
reito de opción da cidadania, pois

situa as pensións públicas en mí-
nimos de subsisténcia que non
permiten obter rendas dignas, co
que o recurso ao sistema privado
será máis unha obriga que un con-
vite amistoso. Iso supón tamén
abandonar o controlo democrático
da xestión da maior parte dos re-
cursos cara á vellez, que nos pro-
porciona a garantia do carácter
público onde sempre estamos a
tempo de mudar a dirección polí-
tica do mesmo. 

O sistema de pensións ten ei-
vas, non imos negá-las, mais non
as que lle atribue o Governo e os
axitadores a prol do finiquito do sis-
tema público de Seguridade Social.
É manifestamente mellorábel,
mais ainda se temos en conta que
segundo o Informe de EUROSTAT
“Protección Social en Europa”
(ano 2000), o Estado español gas-

ta só un 8,7% do Produto Interior
Bruto, cando o promédio da UE
é do 11%, sen que a estrutura de-
mográfica do Estado español se-
xa moi diferente da europea para
que se poda explicar ese importante
diferencial. Asimesmo, o Conse-
llo Económico e Social amplia os
dados ao gasto global no conxun-
to do sistema de protección social,
onde o Estado español destina o
21,6% do PIB, face á média co-
munitária do 27,7%, resultando ser
o segundo Estado da UE que me-
nos gasta adica ao apartado social. 
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Contia das pensións en Galiza.
Os dados sobre as pensións que perceben 
actualmente os pensionistas galegos e galegas 
son abondo elocuentes: existen na Galiza 
679.000 pensionistas que perceben unha 
média de 430,29 euros face aos 515,97 
da média estatal (16,60% menos).
Os pensionistas de xubilación son 430.100 que perceben
479,89 euros de média face a 588,35 euros no Estado
(18% menos). Ademais, Galiza está á cola de todas as 
Comunidades Autónomas en canto ás prestacións médias
dos seus pensionistas.

1 A restruturación no sistema de
pensións emprendida a partir do Pacto
de Toledo insire-se no que se vén de-
nominando “ asistencialización” da pro-
tección social pública, onde os pode-
res públicos apenas se reservan un
papel residual para garantir “mínimos
asistenciais”, cedendo amplos espazos
ao sector privado e á capacidade indi-
vidual de cada persoa para asegurar-se
unha protección social complementar
que garanta un nível digno de cober-
tura.

2 O estudo “Redistribución y equi-
dad en el sistema español de pensiones
de jubilación”,  publicado polo Conse-
llo Económico e Social indica que o efei-
to imediato da ampliación de 8 a 15 anos
do periodo de cálculo para a pensión foi
unha diminución xeral das pensións ini-
ciais, especialmente no Rexime Xeral,
onde a pension média inicial antes da
reforma ascendia a 125.296 ptas, e
con posterioridade ficou en 115.708
ptas; e no Rexime Especial de Traba-
lladores Autónomos, onde a pensión mé-
dia inicial antes da reforma era de
55.521 ptas, e despois da reforma foi
de 48.907 ptas.

A alternativa que o BNG quere
construir cimenta-se no reforza-
mento xeral do sistema público de
Seguridade Social, e en concreto,
nun sistema de pensións de xestión
e controlo públicos que asegure
ingresos dignos cando se atinxa a
idade na que se produce o cese
na actividade laboral. As nosas
propostas sobre as pensións insi-
ren-se dentro doutra concepción
da protección social por parte dos
poderes públicos, que ten que
analisar-se na sua vertente ideo-
lóxica e económica, e non so-
mente esta última para xerar con-
fusión na cidadania, e que ha de
pasar necesariamente por ter un
respaldo e controlo público, como
única garantia para poder realizar
unha política redistributiva dos re-
cursos dispoñíbeis entre a colec-
tividade, e para que sexan os ci-
dadáns e cidadás quen decidan
libremente sobre o futuro das suas
pensións, sen que se adianten ou-
tros a decidir por eles en base a
premisas e hipóteses interesadas. 

O BNG vén de apresentar a
sua proposta sobre a reforma das
pensións:

■ Reforzar o sistema público
de pensións, e insitir na vixéncia

do sistema de reparto interxera-
cional como o mellor mecanismo
para transferir renda entre activos
e pasivos. 

■ Reforzar o nível contributi-
vo da Seguridade Social, aumen-
tando o gasto global en protección
social até atinxir como mínimo o
gasto médio en protección social
do conxunto da UE. 

■ Implantar un plano para in-
crementar substancialmente as
pensións non contributivas para
que se situen, a curto prazo e, co-
mo mínimo, en níveis similares ao
salário mínimo interprofisional.

■ Avanzar na ideia de que o
sistema de pensións se dote de
mecanismos para favorecer a re-
distribución de rendas entre acti-
vos de distintas profisións ou sec-
tores. 

■ Manter a idade actual de
xubilación, eliminando a regula-
ción actual sobre a regulación
flexíbel.

■ Rexeitar calquer proposta
que implique a extensión do pe-
riodo de referéncia para o cálculo
das pensións de xubilación, man-
tendo a eses efeitos como refe-
réncia para determinar a contia
das pensións a parte final da vida
laboral.

3 Se tomamos un traballador médio
que traballara 30 anos ininterrumpi-
damente, e con bases de cotización mí-
nimas, a pensión que perceberia se-
gundo a lexislación actual é de 364,98
euros; mentres que usando para o cál-
culo da mesma toda a sua vida laboral
a pensión quedaria en 258,75 euros. 

4 Outras propostas que se están a
formular dentro do debate sobre a re-
forma das pensións é o alongamento
da vida laboral. No ano 2001 xa se
aprobaron modficacións legais que
permiten acoller-se á “xubilación fle-
xíbel”, estimulando a permanéncia no
posto de traballo por riba da idade le-
gal de xubilación, afectando de cheo
ao reparto do traballo. Esta medida
vai en contra doutras políticas de fo-
mento no emprego en segmentos da
povoación que apresentan altas taxas
de desemprego, como é o caso dos
mozos e mozas menores de 30 anos,
podendo provocar nefastas conse-
cuéncias na incorporación dun maior
número de persoas á vida laboral.

Proposta do BNG
sobre as pensións



Galeria Festigal
Exposicións 

Democrácia e país.

15 anos medrando por Galiza. Galiza Nova.

Nunca Máis, a voz da cidadania

Galería das ideas
Drogas: cara unha alternativa ao 
proibicionismo

Catástrofe do Prestige e a vixéncia
do nacionalismo.

Desorde mundial e auxe do militarismo.

Neoliberalismo e defensa do Estado 
de Benestar.

Galería das letras
Editoriais, Librarias, libros e autores/as de
actualidade

Exposicións permanentes sobre 

Alexandre Bóveda e Avilés de Taramancos.

Galería audiovisual
Sala Nasa

Galeria artesanal

Exposición e venda 
de productos galegos

Espazo de animación

Xogos, efeitos especiais,
teatro

Feira de asociacións

Bar, zona de xantar
Zona de acampamento desde o día 23
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Se a queda do muro de Berlin pareceu
anunciar – ao menos houbo quen asi o
entendeu – unha nova era de paz e pros-
peridade universais, ao fin da história,
hoxe é evidente que a oferta neoliberal
limita-se ao autoritarismo e á guerra per-
manente. 

Do suposto universalismo capitalista
dos anos noventa, o que alguén deu en
chamar a “globalización doce”, inzado de
falsas apelacións á defensa do meio am-
biente, á igualdade entre xéneros ou ao
multiculturalismo, pasamos a unha “glo-
balización dura” baseada no medo e ca-
rente de lexitimación ideolóxica algunha
(quitadas as incríbeis referéncias á luita
do Ben contra o Eixo do Mal), asente no
domínio militar e que, ben lonxe de cal-
quer universalismo, está a facer reali-
dade a sinistra profecia do “choque de ci-
vilizacións”.

Ao fin, como nos anos trinta do pasado
século, a crise do sistema obriga ao capi-
talismo a apresentar a sua verdadeira face:
autoritarismo no interior, con claras simi-
litudes cos fascismos de entreguerras, e
imperialismo descarnado no exterior. É o
mesmo que aconteceu hai setenta anos,
a democrácia e o direito son as primeiras
vítimas dun sistema que produce inxus-
tiza e exclusión e que necesita, máis que
nunca, da forza e da arbitrariedade para
perpetuar-se nunha sorte de estado de ex-
cepción permanente.

E, daquela, que foi o que pasou? Por
que o discurso oficial pode xa prescindir
impunemente de xustificacións como a
“expansión da democrácia” ou a “defensa
dos direitos humanos”? Por que as for-
mas de domínio brandas e pouco visíbeis
– ideolóxicas –dan paso a formas de con-
trol duras e evidentes– represión, leis de
excepción, intervencións militares? Por
que a oferta neoliberal dirixe-se, máis
abertamente de cada vez, ao centro do
sistema deixando para o resto do mundo

o caos dos denominados “Estados falli-
dos” ou a explotación neocolonial do es-
tilo que se está a experimentar en Afga-
nistán ou no Iraque?

Do meu ponto de vista, son as próprias
contradicións do modelo neoliberal as que
forzan esta nova estratéxia: a evidéncia
dos límites ambientais – de cada vez máis
tanxíbeis– do actual modelo de desenvol-
vimento e a imposibilidade da sua uni-
versalización, a necesidade de controlar
recursos minerais e enerxéticos indispen-
sábeis situados na periféria e, desde logo,
a necesidade de manter unha economia
financeira montada sobre o dólar frente á
irrupción do euro no cenário. Isto último
seria, precisamente, o que explicaria a
crescente rivalidade entre os diferentes
centros de poder occidentais e o unilate-
ralismo da política exterior ianqui. 

Nun mundo asi e cando xa ninguén
acredita que a globalización neoliberal
vaia traer máis democrácia e máis ben-
estar, o medo é a única lexitimación posí-
bel. En consecuéncia, a criazón, directa
ou mediata, de ameazas é necesária para
xustificar, mesmo que sexa precariamente,
as crescentes doses de violéncia que o sis-
tema precisa para manter a raia a uns ini-
migos de cada vez máis numerosos.

E os nacionalistas estamos tamén no
ponto de mira. Porque, como anti-impe-
rialistas, defendemos o direito de todos os
povos a xestionaren os seus próprios
recursos. Porque, como demócratas, pos-
tulamos unha orde internacional baseada
na igualdade de todos os povos e rexida
polo Direito. E máis tamén porque, como
herdeiros dunha vella corrente de pensa-
mento político que xa viu morrer vários
impérios, sabemos que nengun poder
pode manter-se indefinidamente sobre a
forza e que o que a primeira vista pode
parecer unha mostra de fortaleza é, na
realidade, un sinal claro de febleza e de
decadéncia.

Unha cita imprescindíbel 
no Dia da Pátria
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CONTACTA CON NÓS

OPINIÓN

Portas abertas para 
traballar polo País

Invitamos-te a dar un paso
máis no teu compromiso
con Galiza afiliando-te 

ao BNG

A VERDADEIRA FACE DA GLOBALIZACIÓN

Carlos Aymerich Cano

Divertirse coa Galiza aberta
ao mundo

Dous días de actividades durante os
que disfrutar da riqueza ampla e variada
das músicas do mundo; dous días de acti-
vidades para debater e admirar a creativi-
dade da sociedade galega; dous días de
actividades nos que confluirán identidade
e vangarda, tradición e novas tendéncias.


