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Diálogo de
ti a ti co Estado

Só a relación bilateral garante que Galiza non retroceda posicións

necesaria en non poucas ocasións para
formar maiorías parlamentares, quer
no Congreso quer no Senado. O
diálogo de nación a nación en estado
puro experimentarase, máis cedo que
tarde, cando o Goberno do Estado
precise de apoios parlamentares.

No debate sobre o financiamento, máis
do mesmo. Aquí non se trata de nen-
gunha división fraudulenta entre ricos
e pobres. Trátase de se hai vontade ou
non de asumir o autogoberno con todas
as consecuencias. Trátase de igualar
os avanzos das outras nacións sen
Estado, Catalunya e Euskadi. Esa e non
outra é a cuestión. Trátase de estar ou
non a favor da rotura do modelo da
dependencia, modelo que se basea no
mito da solidariedade estatal. A clave,
como sempre, está en máis auto-
goberno: en máis Galiza, nunca en
menos.

Non é unha cuestión nen mediática nen
protocolaria: vainos o futuro en termos
un diálogo bilateral co Estado, de
nación a nación. Iso é o que está a
defender o nacionalismo galego con
plena coherencia. Non por capricho,
senón porque así o avalan os posicio-
namentos dos outros axentes que se
moven no escenario. Se eles avanzan
-cataláns e bascos- e nós ficamos estáti-
cos, nós retrocedemos.

O pasado 9 de Marzo, os galegos e as
galegas apostaron pola consolidación
do nacionalismo como unha forza
política esencial en Galiza, sen o con-
curso da cal non sería posíbel nengún
avanzo real no autogoberno. Os dous
escanos obtidos polo BNG en condi-
cións moi adversas -exhibición sen
precedentes do american way of life
bipartidista- garanten que a represen-
tación política xenuína do país será

O 18-M, todos
e todas a Santiago
A ningún pobo lle regalan nada. Moito
menos cando estamos a falar de dereitos
cuxa negación sistemática ten sido
longamente secular. A nación galega
existe felizmente pola capacidade de
resistencia popular que contra toda
dominación foi quen de manter vivos os
sinais de identidade nacional, a comezar
pola lingua. Mais nengún pobo digno se
pode conformar con apenas resistir. É a
hora de avanzar. É a hora de -en materia
de defensa da nosa lingua- colocar o galego
como o idioma verdadeiramente oficial da
nosa nación. Con todas as consecuencias.
O 18 de Maio todos e todas temos unha
cita incontornábel en Santiago de
Compostela, baixo a convocatoria da Mesa
pola Normalización Lingüística (Alameda,
12.00 horas). Para defender un dereito
humano elemental aínda hoxe non de todo
conquistado: o dereito a viver as 24 horas
do día na nosa lingua orixinaria e propia.
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O BNG ascende en votos e cumpre os seus obxectivos
Na noite electoral, o recén elixido
deputado pola circunscrición da
Coruña, Francisco Jorquera, conver-
saba cun simpatizante na porta da sede
nacional do BNG, na compostelana
avenida de Rodríguez de Viguri. Este

A formación nacionalista faise con dous escanos que serán decisivos en Madrid

máximo órgano entre asembleas.
Así mesmo, o Consello Nacional
destacou o cumprimento dos obxec-
tivos marcados polo BNG antes do
proceso electoral. En palabras de
Quintana: “Como dixemos, non hai

      A diferenza co
pasado, agora Galiza
conta tamén á hora de
formar maiorías no
estado. Xa non
deciden só Euskadi e
Catalunya

maiorías absolutas. Como dixemos,
foi derrotado o proxecto retrógrado
do PP. E como dixemos, os escanos
do BNG van a ser moitas veces
escanos decisivos durante a próxima
lexislatura”. Todo isto levou ao líder
do BNG a afirmar que a formación
frentista, “logo dos bos resultados
das municipais e das xerais”, encara
as eleccións galegas “coa mellor das
perspectivas”. “Imos a por todas.
Somos unha forza política en
ascenso”, aseverou.

Un ascenso ben distribuído

Vexamos os resultados. O BNG
ascende, en termos absolutos, máis
de 3.600 votos (212 315 en total) e
0.13 puntos sobre a porcentaxe de
votos (un 11,5% en total). Se nos
fixamos nos datos excluíndo o voto
dos chamados residentes ausentes,
os datos son algo máis positivos: O

BNG sube máis de 3.400 votos (até 209
042) e gaña 0.3 puntos (até un 12.07%).
No tocante aos resultados das outras
forzas políticas, o PSOE ascende, pero
menos do agardado, e segue detrás do
PP nas catro circunscricións galegas. O
seu ascenso supera os 3 puntos
porcentuais, pero se excluímos o
manipulado voto CERA, sería só de 2
puntos. Canto ao PP, descende acusada-
mente en Ourense e Lugo, mantendo o
tipo nas provincias atlánticas. Porén, non
consegue parar o seu descenso, o que
contrasta co relativo éxito deste partido
a nivel de Estado nos territorios situados
 ao sur do Ebro e do Douro.

afirmaba: “ségueme faltando un
deputado máis en Madrid”. O tamén
coordenador executivo do BNG
replicaba: “en determinadas ocasións,
manterse, sobre todo cando se sube
en votos, é unha vitoria.
E é que, sen obviar a análise da situa-
ción galega, as eleccións xerais do
2008 significaron un reforzamento do
bipartidismo a nivel estatal, cun des-
censo xeral izado das opcións
nacionalistas, coa única excepción do
BNG e da coalición Nafarroa Bai. De aí
que o Consello Nacional do BNG
realizase unha valoración “moi positiva”
dos resultados. “Resulta tremen-
damente satisfactorio comprobarmos
como tras unha campaña eleitoral tan
mediatizada polo bipartidismo e tan
difícil, o Consello Nacional de hoxe se
dedicase a planificar o futuro, mentres
outros teñen que ollar cara o seu
pasado”, afirmou o portavoz nacional,
Anxo Quintana, tras a reunión do

Por circunscricións, destacan os bos
resultados do BNG en Lugo e na Coruña,
onde sobe, sen contar o voto CERA, oito
e catro décimas, respectivamente,
respecto dos resultados de hai catro
anos. Os nacionalistas suben tamén en
porcentaxe en Ourense e manteñen os
resultados en Pontevedra.

Outro punto que cabe resaltar é como o
BNG está a rendabilizar politicamente o
traballo nas novas alcaldías gobernadas
polo BNG tras as eleccións municipais
do pasado ano. Destacan, os resultados
en concellos como A Bola, onde o BNG
sube dun 21 a un 50% dos votos, ou en
Castrelo de Miño, onde se triplica a
porcentaxe de votos pasando dun 6,6%
a un 21,4%. Xa en vilas máis poboadas,
como Melide, Tomiño ou Salceda de
Caselas, onde o BNG goberna só desde
xuño do ano pasado, os nacionalistas
crecen en torno a un 5%. Confírmase
pois que o aumento do poder local está
a provocar unha suba dos votos no resto
dos procesos electorais.

Francisco Jorquera e Olaia Fernández Davila representación do nacionalismo galego no Congreso
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O falso mito da solidariedade estatal
modelo de concerto económico, plena-
mente compatíbel coa solidariedade
interterritorial e o sostimento do Estado
común”. Porén, mentres non se poida
chegar a este modelo de máximos, “é
fundamental que a reforma asegure a
cobertura das necesidades financeiras
da Comunidade Autónoma.”

O sistema de transición que propón o
BNG pasaría por unha cesta de impostos
propios e de porcentaxes cedidas sobre
os tributos estatais, con competencia
normativa sobre eles, que asegure a
suficiencia financieira da administración
galega. Esta cesta incluirá tamén o
imposto de sociedades.
Jorquera precisou que o modelo debe
ter en conta as necesidades e especi-
ficidades dos distintos territorios, permi-
tindo que se oferezan servizos públicos
de calidade a toda a poboación. Polo
tanto “haberá que ponderar os custos
que teñen factores como o avellen-
tamento e a dispersión da poboación”,
dixo.

A promesa do Goberno central de
publicar, non sen tempo, as chamadas
balanzas fiscais (instrumentos que
recollen o saldo entre o recadado e o
investido pola facenda pública nun
territorio) ten suscitado un importante
debate no Estado sobre o modelo de
financiamento das comunidades autó-
nomas. O BNG, fronte á posición
defendida até agora por Touriño -fronte
común con Asturias, Castela e León e
Extremadura-, defende un modelo ba-
seado na negociación bilateral entre o
Estado e Galiza.

Francisco Jorquera, en calidade de
coordenador executivo do BNG, des-
tacou en rolda de prensa a aposta do
BNG por un modelo de finaciamento
que permita a suficiencia financeira da
administración autonómica: “Non hai
autogoberno real sen autonomía e
suficiencia financeira”. Para Jorquera,
“o mito de que Galiza vive da solida-
riedade do Estado non se sustenta en
datos reais”. “Segundo os últimos da-
tos disponíbeis (correspondentes ao
exercicio fiscal 2005), os galegos e
galegas pagamos uns 10.396 millóns
de euros en concepto de distintos im-
postos, mentres que a Administración

autonómica recibe 6.839 millóns.
O que o Estado recada en Galiza é
superior ao gasto da Comunidade
Autónoma.”
“Son as comunidades autónomas as
que financian o Estado e non ao revés”,
asegurou. Isto débese a que o Estado
español funciona mediante un sistema
fiscal en que se descentraliza o gasto
mais non os ingresos. Para o BNG, o
actual modelo é opaco, “propio dunha
descentralización simplemente admi-
nistrativa e non política, onde non se
permite unha auténtica responsa-
bilidade fiscal”.

Unha proposta galega para unha
negociación bilateral

Jorquera afirmou que o que interesa
é debater o modelo de financiamento
autonómico, mais non “entrar en
guerras falsas de ricos contra pobres
que non van resolver os problemas”.
“Galiza non é un país pobre: do que
se trata é de que poidamos auto-
rresponsabilizarnos dos nosos recur-
sos”. Nesa liña, o portavoz nacionalista
no Congreso confirmou que o BNG
vai impulsar e pór os seus estudos
sobre a mesa para Galiza ter unha pro-
posta propia no debate estatal, cara a
negociar bilateralmente co Estado.
O BNG aposta polo modelo de concer-
to económico como obxectivo final:
“O BNG defende a  responsabilidade
fiscal plena do país, a territorialización
dos tributos e a creación dunha axen-
cia tributaria propia, en definitiva, un

É Galiza, como comunidade autónoma, a que financia o Estado e non ao revés

      A carga tributaria
que suporta Galiza
ascende a 10.369
millóns, fronte aos
6.839 que recibe
a comunidade
autónoma

      O actual modelo
non permite a
responsabilidade
fiscal

A economía galega xera suficientes recursos para sustentar os gastos da comunidade autónoma
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365 días de compromiso co galego
todos os contratos que subscriba cos
operadores para a subministración de
telemóbeis, PDA´s etc, “se inclúa como
condición que os terminais oferezan
no seu menú a lingua galega, así como
no resto de servizos que posúan”.

A lingua galega é a maior construción
colectiva do noso pobo. Por iso cando
o BNG asume responsabilidades de
goberno nas institucións do noso país,
asume tamén un compromiso coa
normalización do noso idioma, coa súa
dinamización e co cumprimento da
legalidade. Un apoio claro decidido ao
uso público da nosa lingua nacional é
tamén un trazo distintivo do xeito de
goberno do BNG.
Así, dende a Dirección Xeral de Xuven-
tude e Solidariedade da Vicepresidencia
da Xunta de Galiza a lingua galega é
un elemento vertebrador de todas as
políticas para a mocidade. Esta estra-
texia galeguizadora percíbese en inicia-
tivas como a creación do Voluntariado
de Activación Lingüística, de xogos
de rol inspirados na nosa historia
(“Irmandiños: a revolta”); nos Campa-
mentos de Verán, en certames como
o GZ-Crea ou no Voluntariado en De-
fensa do Monte Galego.
Ademais da mocidade, o comercio é
un dos sectores en que a lingua está
nunha situación máis feble. Dende a
Consellaría de Innovación e Industria
tamén se están a impulsar medidas
para a implantación do galego nos
estabelecementos comerciais do país.
O dereito a sermos atendidos en galego
no noso país é tamén un dereito básico
como consumidores.
Na Consellaría de Cultura e Deporte a
promoción da lingua galega é unha
política transversal presente en todas
as súas iniciativas. Sirva como exemplo
os convenios con Correlingua e coa
Mesa pola Normalización Lingüística;
os máis de 2,7 millóns de euros inves-
tidos o pasado ano en produción audio-
visual en galego ou que na programa-
ción da Rede Galega de Teatros e Au-
ditorios cando menos o 80% das obras
deberán estar na nosa lingua. Tamén
se está a traballar para normalizar a
presenza do galego no deporte incluín-
doo nunha cláusula en todos os conve-
nios coas federacións deportivas”.

O idioma, tamén nos telemóbeis
O BNG liderou asemade no último ano
as iniciativas no Parlamento Galego a
prol da nosa lingua. Así, aprobouse,
cos votos en contra do Partido Popular,
unha iniciativa do deputado nacionalista
Bieito Lobeira, pola que se insta ao Go-
berno Galego a adoptar todas as medi-
das precisas que conduzan á plena
incorporación da lingua galega a todos
os servizos dos telemóbeis.
En concreto, ínstase á Xunta a que en

O nacionalismo, desde o Goberno e a sociedade, dobra a súa aposta pola lingua do país

Asemade, e entre outras medidas,
ínstase ao Goberno Galego a que
negocie coas empresas para que se
garanta o dereito de atención perso-
nalizada en galego.

O modelo da Coruña
A concellaría coruñesa de Normali-
zación Lingüística e Mocidade, presi-
dida pola nacionalista Mitas Valencia,
vén realizando un importante e agar-
dado labor para promover o uso nor-
malizado do noso idioma, unha tarefa
chea de atrancos pero imprescindíbel

dado o “ermo” lingüístico no que se
atopaba o concello de A Coruña tras o
período de goberno do PSOE con maio-
ría absoluta.
Alén de elaborar un regulamento de nor-
malización lingüística, que non había,

estanse a tomar medidas como a
creación de obradoiros destinados á
mocidade sobre novas tecnoloxías e
lingua, ou cursos gratuítos de galego
especialmente destinados á poboación
inmigrante.
Ademais, preténdese promover o galego
no mundo da empresa. Así, é de salientar
a campaña “Sabor a galego”, para gale-
guizar os menús-cartas dos restaurantes.
Estase a facer unha importante campaña
para darlle á nosa lingua unha imaxe
actual e que identifique A Coruña coa
identidade e produtos do país.
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Como avalía A Mesa a situación
actual da lingua?
A lingua galega está actualmente nunha
encrucillada. Hai a posibilidade de coller
o camiño de manter a perda acusada
de falantes, de manter a ruptura da
transmisión xeracional, que nos últimos
lustros foi a máis forte da súa historia.
Ou tamén temos a posibilidade de
recuperala plenamente.
Por tanto, a situación da lingua chama
á alarma, á preocupación, pero tamén
estamos nun momento no que, de
intervir e de existir un plano de choque
por parte dos poderes públicos para
recuperar a lingua e garantir o dereito
a vivir en galego, esa recuperación é
posíbel.

Houbo cambios en política lingüística
co bipartito?
Temos que ter presente que nunca
houbo unha política lingüística en
defensa do noso idioma. Polo tanto,
temos de recoñecer que os cambios
nunca van ser fáciles. Agora ben, hai
departamentos nos que observamos
un continuismo, e fundamentalmente
na Secretaría Xeral de Política Lingüís-
tica, que depende do presidente da
Xunta, e no que non observamos moi-
tas mudanzas.
Teño mesmo que me referir a cuestións
que ían no programa do PSOE como
a creación do Instituto Rosalía de Cas-
tro ou o Consorcio de Inspección Lin-
güística, proxectos dos que aínda non
se puxo o primeiro tixolo. Non hai mu-
danza entre a política lingüística do PP
e a do PSOE nese departamento. Por
non falar da Consellaría de Presidencia,
que está a pór atrancos ao galego que
nen sequera se fixeron na época de
Fraga, como o envío de lexislación en
español aos xulgados.
Ora ben, tamén hai que recoñecer as
mudanzas que se están a producir nou-
tros departamentos do Goberno Gale-
go: a aposta de Vicepresidencia por
unha política xuvenil que estea vence-
llada á recuperación e extensión social
da nosa lingua en grupos como a moci-
dade; ou a posta en marcha das “gales-
colas”. Son pasos adiante cualitativos
importantes, e sofrendo importantes
ataques de grupos de presión. Eis está
tamén a Lei de Comercio da Consellaría
de Innovación e Industria. Son leis me-
llorábeis, sobre todo a Lei de Consumo,
pero estamos a atopar unha importante
receptividade por parte da Consellaría
para garantir que a lei que se aprobe
estea ao mesmo nível que a lexislación
existente en Catalunya, Euskadi ou as
Illes Balears.

“O galego está nunha encrucillada, mais hai futuro”
Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística

Percibes que o compromiso unánime
coa lingua das forzas políticas en
Galiza se racha á hora de levalo á
práctica?
Hai un consenso retórico. Cando hai
que aprobar declaracións non hai
problema. Vímolo durante os gobernos
do PP nos que se aprobaron plans e
convenios internacionais que reco-
ñecían os dereitos lingüísticos, pero
sempre e cando eses dereitos non se
poidan exercer. Vemos así como o PP
está a criticar de xeito sistemático a
aplicación do que aprobou no seu día.
E por parte do PSOE a verdade é que
estamos a observar, en moitos depar-
tamentos, unha actitude de pór paus
nas rodas ao proceso de normalización
do galego.

Que opinas dos movimentos que
están a xurdir en Galiza en contra do
galego?
Eses grupos minoritarios e extre-
mistas que están en contra da cultura
galega sempre existiron. Xa no século
XIX Rosalía e Murguía tiñan de loitar
contra grupos opostos ferozmente á
recuperación do galego.
A diferenza é que hoxe estes move-
mentos antigalego están a ser apo-
iados por un partido político: o Partido

Popular. É un fenómeno que, ca-
sualmente, coincide coa aparición de
movementos idénticos en Catalunya e o
País Basco, promovidos todos eles polo
Partido Popular.

Cal é o obxectivo da manifestación do
día 18?
En primeiro lugar facer un chamamento
ao conxunto da sociedade lembrando
que o galego é a única lingua xenuína, a
única lingua natural de Galiza e o que
nos une como galegos e galegas. E, polo
tanto, temos dereito a que ocupe o lugar
que lle corresponde na sociedade con
normalidade e con dignidade. Para iso
reclamamos que os poderes públicos
adopten as medidas legais necesarias

para a recuperación do galego e para
garantir o dereito fundamental a vivir en
galego, tanto de xeito individual como
colectivo.

Tamén nos temos de mobilizar contra
todas as agresións que está a padecer a
lingua galega nos últimos meses,
alentadas sobre todo dende o PP. Por
iso cremos que é máis importante ca
nunca mobilizarse polo dereito a vivir en
galego e contra estas agresións.

Carlos Callón fai un apelo á mobilización en defensa do galego
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Xosé Manuel Pérez Bouza (Caracas,
1970) é o novo senador do Bloque
Nacionalista Galego. Concelleiro en
Porqueira e responsábel comarcal do
BNG na Limia, coida que esta debe ser
a lexislatura da definitiva reforma do
Senado, para que Galiza teña de vez
status de nación na Cámara Alta.

Foche elixido polo Parlamento Galego
como senador en representación de
Galiza. Como afrontas esta nova res-
ponsabilidade?
Recibo este nomeamento con ilusión e
moitas gañas, pero tamén consciente
da responsabilidade que supón o feito
de pasar a desenvolver o meu traballo
na política estatal e nunha cámara como
é o Senado. Espero non defraudar ás
espectativas e que o meu traballo sirva
para mellorar a calidade de vida de
todos os galegos e galegas e para resol-
ver cuestións importantes que dependen
aínda da política do Estado e que teñen
que ver co noso territorio.

Era algo que agardabas?
Non, en ningún momento pensei que
fose ser escollido pola dirección do
BNG. Este proceso comeza por unha
proposta que se me fai dende a organi-
zación para que eu valore a posibilidade
de aceptar esta responsabilidade. Lo-
xicamente, é un cambio substancial a
respecto das responsabilidades que
viña tendo até estes momentos como
concelleiro e voceiro en Porqueira e na
Deputación. Pero despois dunhas xor-
nadas de reflexión e valoración, decidín
aceptar o reto.

Agora espero que o meu traballo sexa
útil e beneficioso para Galiza e non
defraudar ao conxunto da sociedade
galega e aos compañeiros e compa-
ñeiras do BNG que depositaron a
confianza en min. Os meus precede-
sores, o portavoz nacional Anxo Quinta-
na, e o deputado Francisco Jorquera,
deixan o listón moi alto e espero estar
á mesma altura.

O PP opúxose a que o BNG contase cun
senador argüíndo que se vulneraba a
lei. Como valoras esta polémica?
O PP escenificou un auténtico esper-
pento que demostra que non asumiu
aínda que perdeu o poder. Faime graza
que o PP diga que BNG e PSOE lle rou-
baron un senador cando quen lles reti-
rou a confianza foi a sociedade galega,
que lles negou o apoio nas últimas
convocatorias eleitorais. Polo tanto,

“Galiza debe ter status de nación na Cámara Alta”
Xosé Manuel Pérez Bouza, novo senador do BNG

o Estado poña en marcha medidas que
permitan o desenvolvemento do interior
do país ao mesmo nível que a Galiza
costeira. Neste sentido, o BNG traballará
no Senado para que o Estado colabore
e non poña atrancos, como está a facer
agora nalgúns casos, ao grande traballo
que está a realizar a Consellaría do Medio
Rural.

Nos vindeiros 4 anos vas traballar nun-
ha cámara, o Senado, cun papel moi
discutíbel. Cres que nesta lexislatura
se acometerá de vez a tan prometida
e nunca cumprida reforma do Senado?
Espero que a lexislatura que comeza o
1 de Abril aborde a reforma do Senado.
É unha reforma non exenta de compli-
cacións e que requerirá un amplo con-
senso. O BNG estará a altura das circuns-
tancias. Esperemos que PP e PSOE
tamén o estean para converter o Senado
nunha auténtica cámara de representa-
ción territorial das nacións e rexións que
forman parte do Estado Español. É
preciso que Galiza teña status de nación
na Cámara Alta.

Pérez Bouza é o responsábel comarcal do BNG na Limia

non pode pretender manter dous sena-
dores cando está en minoría no Parla-
mento de Galiza; sería o primeiro caso
no mundo de países cunha democracia
parlamentaria na que a oposición tivese
máis representantes que o propio
goberno. Chámame a atención que falen
de atraco e de roubo cando eles si que
son auténticos especialistas en facer
este tipo de manobras e eu mesmo as
sufrín no meu Concello, en Porqueira,
hai catro anos. Así que creo que non
son, precisamente, os máis adecuados
para falar deste tipo de situacións.

Cales son os retos que te marcas como
senador de Galiza en Madrid?
O principal reto é representar o conxunto
da cidadanía galega e defender no
Senado os intereses da sociedade galega
que teñan que ver coas actuacións do
Estado que afecten a Galiza.

Es da Porqueira, un concello rural da
provincia de Ourense. En que medida
pode incidir o BNG na defensa da Gali-
za interior en Madrid?
Ese será un dos eixos de traballo: a
defensa da Galiza rural e polo tanto, que



1. A lingua propria como un dereito humano elemental.
O pobo galego ten unha lingua de seu, propria e orixinaria da sociedade galega, que, como todas as linguas do mundo,
ten dereito a ser a lingua normal da sociedade que a criou. É a lingua que nos define como pobo específico. Do ponto
de vista verdadeiramente democrático, non se pode aceitar que a lingua propria dun país, o dereito a usala plenamente
para todas as funcións, non estea garantido como un dereito inalienábel das persoas e un dos dereitos humanos
elementais do pobo. Por máis que o castelán sexa un idioma introducido desde hai séculos na sociedade galega,
através de mecanismos de imposición, non debemos nen podemos esquecer que o galego é o idioma natural de
Galiza e que non estaría nun proceso de retroceso e de perda de falantes se non fose pola situación de anormalidade,
dependencia e subordinación a respecto do castelán, o idioma do poder dominante. Non só é lexítimo, senón que é
necesario, que o pobo galego aspire a que a súa lingua ocupe todos os ámbitos da vida social proprios de calquer
idioma normal.

2. A necesidade de normalizar usos e acabar coa subordinación do galego.
A sociedade galega ten unha dualidade valorativa a respecto do idioma proprio e do idioma imposto xa secularmente.
Esta dualidade valorativa responde ao desequilibrio real que hai entre os poderes que sustentan a cada un deles.
O desequilibrio non fixo máis que medrar nos últimos anos coa abafante presenza e presión do español como lingua
do Estado que serve de vehículo abrumadoramente maioritario de meios de comunicación, vida económica e empresarial,
desenvolvimento de relacións sociais, que o fan estar tan presente. É imposíbel non coñecelo. A súa presenza é
atafagante nas nosas vidas.

Maio

#8

Lingua e nación:
o futuro en xogo

“Na Galiza é posíbel que unha persoa
poda desenvolver toda a súa vida en

español, o que é practicamente
imposíbel no caso do galego”



que o idioma proprio retroceda e se deteriore por non ter
un status de oficialidade real que conduza á ruptura do
dominio que sobre el ten o castelán e á subordinación dos
galegofalantes. Non se pode limitar a facer un emprego
puramente burocrático e parcial na Administración, a lexislar
para incumprir ou simplesmente de forma ineficiente para
que os usos do galego non avancen. Moito menos pode
acreditar en que un uso coloquial ou escrito restrito a
determinado tipo de ambientes ou funcións é suficiente, así
como considerar que se trata dun tema menor, polo que
non convén criar situacións que podan ser consideradas
conflituosas por quen exerce insensibelmente o dominio do
español e quer sacralizar como inmutábel a subordinación
do galego.

A garantía de que todos os cidadáns estarán plenamente
amparados no exercicio do dereito ao uso do galego só se
produce se a Administración pública ten unha planificación
prescritiva que a faga críbel e uns obxectivos para toda
Galiza e para toda a sociedade de normalidade total. Ten
que lograr que apareza o galego en todos os ámbitos, fun-
cións e usos e que ningún galegofalante se vexa discriminado
ou intimidado por facer uso do idioma e exixir ser atendido
nel en calquer parte de Galiza. Cómpre, pois, que o Goberno
galego considere o galego como un idioma oficial
preferente na súa administración, en Galiza en xeral, e
o castelán como un idioma cooficial que debe ser respeitado
nos usos individuais. Todos sabemos que a escola é o lugar
axeitado para o aprendizado formal do idioma, pero é na
vida social onde debe usarse. Se a primeira debe capacitar
no dominio lingüístico, na segunda debe ficar claro que o
galego é un idioma normal, útil, e necesario para atender
nos servizos públicos aos seus usuarios.

4. Os ataques ao galego e a súa intencionalidade política
É ben curioso que sendo o galego o idioma que está en

O castelán debe ser tratado
como un idioma cooficial
que debe ser respeitado
nos usos individuais

O Goberno de Galiza debe considerar
o galego como idioma oficial preferente

Unha administración
pública e democrática
debe garantir o exercicio
do dereito ao uso do
galego

Nos territorios con lingua propria, concretamente na Galiza,
é posíbel que unha persoa poda desenvolver toda a súa
vida en español, o que é practicamente imposíbel ou está
cheo de dificuldades no caso do galego. Hai un peso cuan-
titativo que emana de todos os poderes que se expresan en
castelán, vinculados á existencia do Estado español e a súa
presenza na Galiza. Esta presenza cuantitativa poderosa
conleva o retroceso xeracional e de usos e a subordinación
do galego ao español na interrelación social. Esta dinámica
ten provocado unha concepción do galego como unha lingua
puramente coloquial, vulgar, que non merece unha estan-
darización propria dos idiomas normais que cohesionan as
sociedades. A falla de aprezo polo galego espella a falla de
autoestima que temos como sociedade diferente, distinta.

3. Compromisos institucionais e sociais para o avanzo
do galego.
Unha Administración pública, democrática, e un verdadeiro
autogoberno na Galiza non poden aceitar que se tencione
esquecer nen a historia nen as nosas orixes, moito menos

As galescolas constitúen un claro exemplo de política proactiva desde a Administración en favor da extensións de usos do galego



retroceso, deterioro, e sen amparo e cobertura institucional
e social suficientes, en clara desventaxe fronte ao español
na propria sociedade galega, se comecen a producir ataques
organizados contra a tímida política lingüística oficial. Estes
defensores dun suposto bilingüismo non tencionan a
igualdade formal e real dos falantes dos dous idiomas, moito
menos admiten que se críen as condicións para os galego-
falantes exerceren con plenos dereitos as 24 horas do día
na propria Galiza. O que realmente pretenden é discutir cal-
quer mínima medida que faga aparecer o galego como idioma
necesario nunha legalidade de suposta cooficialidade. Anceian
mantelo reducido a espazos e usos cada vez máis coloquiais,
informais e residuais. O galego, para eles, non pode aspirar

Estes defensores
dun suposto bilingüismo
o que pretenden é discutir
calquer medida que faga
aparecer o galego como
idioma necesario

O Goberno de Galiza debe considerar
o galego como idioma oficial preferente

A concelleira nacionalista da Coruña Mitas Valencia intervén durante a apresentación dunha campaña para favorecer o uso do galego entre os mozos e mozas
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Nos territorios con lingua propria, concretamente na Galiza,
é posíbel que unha persoa poda desenvolver toda a súa
vida en español, o que é practicamente imposíbel ou está
cheo de dificuldades no caso do galego. Hai un peso cuan-
titativo que emana de todos os poderes que se expresan
en castelán, vinculados á existencia do Estado español e a
súa presenza na Galiza. Esta presenza cuantitativa poderosa
conleva o retroceso xeracional e de usos e a subordinación
do galego ao español na interrelación social. Esta dinámica
ten provocado unha concepción do galego como unha
lingua puramente coloquial, vulgar, que non merece unha
estan-darización propria dos idiomas normais que
cohesionan as sociedades. A falla de aprezo polo galego
espella a falla de autoestima que temos como sociedade
diferente, distinta.

3. Compromisos institucionais e sociais para o avanzo
do galego.
Unha Administración pública, democrática, e un verdadeiro
autogoberno na Galiza non poden aceitar que se tencione

esquecer nen a historia nen as nosas orixes,
moito menos que o idioma proprio retroceda
e se deteriore por non ter un status de
oficialidade real que conduza á ruptura do
dominio que sobre el ten o castelán e á
subordinación dos galegofalantes. Non se
pode limitar a facer un emprego puramente
burocrático e parcial na Administración, a
lexislar para incumprir ou simplesmente de
forma ineficiente para que os usos do galego
non avancen. Moito menos pode acreditar
en que un uso coloquial ou escrito restrito
a determinado tipo de ambientes ou funciónsA recuperación

de usos para o galego
só se pode producir dentro
dun proceso de autoestima
colectiva

é suficiente, así como considerar que se trata dun tema
menor, polo que non convén criar situacións que podan
ser consideradas conflituosas por quen exerce
insensibelmente o dominio do español e quer sacralizar
como inmutábel  a subordinación do galego.

A garantía de que todos os cidadáns estarán plenamente
amparados no exercicio do dereito ao uso do galego só se
produce se a Administración pública ten unha planificación
prescritiva que a faga críbel e uns obxectivos para toda
Galiza e para toda a sociedade de normalidade total. Ten
que lograr que apareza o galego en todos os ámbitos, fun-
cións e usos e que ningún galegofalante se vexa discriminado
ou intimidado por facer uso do idioma e exixir ser atendido
nel en calquer parte de Galiza. Cómpre, pois, que o Goberno
galego considere o galego como un idioma oficial
preferente na súa administración, en Galiza en xeral, e
o castelán como un idioma cooficial que debe ser respeitado
nos usos individuais. Todos sabemos que a escola é o lugar
axeitado para o aprendizado formal do idioma, pero é na
vida social onde debe usarse. Se a primeira debe capacitar
no dominio lingüístico, na segunda debe ficar claro que o
galego é un idioma normal, útil, e necesario para atender
nos servizos públicos aos seus usuarios.

4. Os ataques ao galego e a súa intencionalidade política
É ben curioso que sendo o galego o idioma que está en
retroceso, deterioro, e sen amparo e cobertura institucional
e social suficientes, en clara desventaxe fronte ao español
na propria sociedade galega, se comecen a producir ataques
organizados contra a tímida política lingüística oficial. Estes
defensores dun suposto bilingüismo non tencionan a
igualdade formal e real dos falantes dos dous idiomas,
moito menos admiten que se críen as condicións para os
galego-falantes exerceren con plenos dereitos as 24 horas
do día na propria Galiza. O que realmente pretenden é
discutir cal-quer mínima medida que faga aparecer o galego
como idioma necesario nunha legalidade de suposta
cooficialidade. Anceian mantelo reducido a espazos e usos
cada vez máis coloquiais, informais e residuais. O galego,
para eles, non pode aspirar á normalidade institucional,
administrativa, económica e social na Galiza. Intenta
confundirse á poboación facendo crer que estamos perante
unha imposición, cando estamos perante un tema de dereitos
(a igualdade real no uso de idiomas) e un problema de
deberes (os da Administración para garantir que os seus
funcionarios coñecen o galego e o empregan para atender
aos utentes do galego), alén de pretender lexitimamente
invertir a tendencia do recuamento do galego por falla de
prestixio, utilidade e de presenza mínima no seo de poderes,
organismos e actividades que articulan e modelan a nosa
sociedade.

A súa cínica hostilidade, fundamentada nun conceito de
liberdade totalmente fraudulento, xa que non hai liberdade
lingüística individual se non se dan as condicións dunha
auténtica igualdade de usos dos idiomas, persegue que a
sociedade galega non avance nun proceso de autoestima,
nun proceso de autorecoñecimento dos seus dereitos e da
súa dignidade. Preténdese manter o proceso de
españolización e imposibilitar a recuperación de sinais de
identidade, de prácticas de socialización que definan un
espazo galego específico, en todos os ámbitos (sociedade,
economía, política, cultura, información). Simplesmente
procuran que non haxa conciencia nacional e que se esgane
calquer recuperación da conciencia como pobo.

5. Vontade de autogoberno, dignidade e avanzo do galego.
Efectivamente, non cabe dúbida que a recuperación de usos
para o galego só se pode producir dentro dun proceso de
autoestima colectiva, impulsado desde o Goberno e desde
a base da sociedade. Este proceso de autoestima que debe
ir parello ao desexo de tranformar social e culturalmente
Galiza e da conciencia de que hai capacidade para esta
transformación conleva o cambio da estrutura lingüística
diglósica que estabelece a superioridade e o dominio do
español na Galiza fronte ao galego. A auténtica política de-
mocrática é rachar este dominio e favorecer usos, soportados
en dereitos que se exercen,
e en deberes para a Administración.
É o Goberno galego quen ten de decidir libremente o status
de oficialidade do noso idioma en liña coa vontade de existir
como pobo, que é o que fundamenta a necesidade de
autogoberno para Galiza. O seu compro-miso coa lingua
galega debe ser un com-promiso transformador no que a
sociedade debe estar comprometida. No seo da familia, no
traballo, nas relacións con toda a Admi-nistración, no tempo
de lecer, o galego debe
aparecer, afortalarse e impulsarse.
A normalización do galego na sociedade galega é un
obxectivo vital, que non pon en perigo a existencia nen o
coñecimento, nen tampouco os usos individuais doutros
idiomas, e en concreto do español. Os poderes públicos e
a sociedade galega deben preocuparse por quen o necesita:
o galego.
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O portavoz nacional do BNG enca-
bezará a delegación galega que se
encargará de defender ante as Cortes
do Estado a proposición de lei que
reclama o traspaso das competencias
de Tráfico para o noso país. Trátase
dunha iniciativa que partíu do líder
nacionalista e vicepresidente da Xunta
o ano pasado e que acadou o consen-
so dos tres grupos da Cámara Galega
na redacción dun texto que foi apro-

Quintana liderará en Madrid a
petición de tráfico para GZ

bado por unanimidade no pleno do
pasado 8 de abril.
Este proxecto de lei supón un paso
no avanzo do autogoberno da nosa
nación e implica o despregamento da
Policía Galega, que poderá integrarse
na vixianza do tráfico no noso país.
Trátase, pois, dunha petición unánime
de Galiza que, tal e como indicaba
Quintana, “ten que ser atendida porque
aquí estamos todos de acordo e todos
non nos podemos equivocar”.

AVAL DAS FORZAS GALEGAS
A este aval das forzas políticas gale-
gas, o portavoz nacional engadiu outro

iniciativas que interesan a Galiza,
buscamos o que nos une e levamos
esa unidade ás Cortes Xerais, a este
país non vai haber quen o pare”. Co
traspaso das competencias de tráfico
abrirase unha nova etapa na loita
para reducir a siniestraliedade nas
nosas estradas, “un problema com-
plexo, que non terá solución simple”,
como indicaba o portavoz do BNG,
mais, “hai cuestións que si podere-
mos atender como o número de
axentes por quilómetro de estrada,
a maior densidade viaria do noso
país ou os escasos investimentos
estatais no mantemento e conser-
vación das nosas vías”.

argumento: trátase dunha cuestión
de xustiza posto que Galiza vai
reclamar “algo que outros xa teñen”,
en alusión a Catalunya e Euskadi.
Falamos, pois, dunha “decisión
histórica” e, segundo lembrou o
portavoz nacionalista, Carlos
Aymerich, éste “é o primeiro paso,
e aínda fican moitos por dar, pero
estamos no camiño correcto”,
continuou, “se, no canto de vetar

Anxo Quintana fala con Bieito Lobeira

Iniciativas perante
a crise económica
En plena situación de recesión
económica, o BNG mantense
pegado á realidade e, por iso,
levou á sesión de control
parlamentar unha pergunta oral
ao presidente da Xunta sobre as
medidas necesarias para garantir
que os galegos non perdan poder
adquisitivo. Carlos Aymerich
asegurou que, após unha etapa
de crecemento “o globo comeza
a desinflarse” e apostou por unha
receita que leve adiante un
desenvolvemento económico
máis xusto e equilibrado, que
se centre nunha explotación
sustentábel dos nosos recursos
naturais.

Contra o
dumping social
O BNG defendeu varias iniciativas
contra o dumping social e a favor
dun maior control das
condicións laborais dos
traballadores portugueses no
noso país. Aymerich trasladou
ao pleno as continuas
irregularidades que afectan aos
obreiros do AVE que veñen do
país veciño “con xornadas
laborais que sobardan as
estipuladas e contratos nos
que non figura o soldo real”.

Máis sobre o
voto emigrante
A ponencia en que se elabora a
reforma do voto emigrante
retomou o seu labor cos ollos
postos nas vindeiras eleccións
galegas. Os grupos parlamen-
tares iniciaron os seus traballos
para garantir o voto en urna
de xeito paralelo ao labor que se
desenvolverá no Congreso dos
Deputados, impulsado tamén
polo Bloque, para a reforma da
Lei Orgánica do Rexime Eleitoral
Xeral.

Breves
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O pasado 8 de abril o Congreso dos
Deputados debateu a investidura a
Presidente do Goberno español de José
Luis Rodríguez Zapatero. Ese mesmo
día, o portavoz do BNG na Cámara,
Francisco Jorquera, realizaba a súa
intervención que preludiaba a absten-
ción do BNG a unha candidatura  que
tivo que ser votada en dúas voltas. A
primeira, o 9 de abril, e a segunda,
corenta e oito horas máis tarde, o 11
de abril. Nas dúas votacións, o BNG
abstívose.

Respecto polos nacionalismos
Jorquera arrancou o seu discurso sali-

Jorquera aproveita a investidura para

entando a importancia do respecto polo
pluralismo político que “é unha das
bases fundamentais do réxime demo-
crático vixente”, e por iso, recalcaba,
“temos a man tendida para chegar a
acordos desde posicións razonábeis”
pero ao mesmo tempo advertía a Zapa-
tero “dalgúns signos preocupantes nos
movementos do seu partido”. Nesa liña,
subliñaba a “preocupación polo intento
de empobrecer o pluralismo, de instau-
rar un bipartidismo de facto”, actitude
que “observamos tamén na falla de
vontade do seu partido á hora de facer
unha interpretación do regulamento da
Cámara máis flexíbel” en alusión ao
feito de que fose o BNG quen  “propiciou
que formacións que estaban tan só a

de consensos”. Saudou que “entre o
partido do Goberno e entre o principal
partido da oposición exista diálogo”
mais “non sería bon que se excluise
dese diálogo e deses hipotéticos
acordos ás restantes forzas políticas”.

Avanzar no autogoberno de Galiza:
asumir máis competencias
Falou do Estatuto galego ao sinalar
que “na Galiza, a minoría de bloqueo
exercida polo PP imposibilitou que na
pasada lexislatura fose unha realidade
o novo Estatuto que o noso país pre-
cisa”. Mentras tanto, enfatizou, “aspira-
mos a reforzar o noso autogoberno
completando o mapa competencial
recoñecido no Estatuto vixente.

Asumindo outras novas através de
fórmulas concertadas ou da delegación
do estado en asuntos tan importantes
para a nosa terra como o salvamento
marítimo, a xestión dos aeroportos e
portos de interese xeral ou o tráfico e a
seguridade vial. Demanda, esta última,
compartida por todas as forzas políticas
presentes no Parlamento galego e sobre
a que terán que se pronunciar en breve
as Cortes Xerais”.

Máis autonomía financeira e Axencia
Tributaria propia
Na mesma liña argumentativa, Jorquera
afirmou que “non hai autogoberno sen
autonomía finaceira real, por iso o BNG
advoga por un novo sistema de finan-
ciación autonómica que aposte pola
responsabilidade fiscal plena, pola
territorialización dos tributos e a creación
dunha Axencia Tributaria propia”. Pero,
puntualizou, “mentras non se cambie o
modelo, a reforma do sistema actual
debe avanzar cara a unha maior respon-
sabilización e autonomía financeira das
comunidades autonómas. Debe asegurar
que Galiza, através dunha cesta de tribu-
tos propios e de tramos cedidos dos
impostos estatais, dispoña de suficiencia
financeira”.

Aposta pola economía produtiva galega
Aludiu á situación económica ao afirmar
que “a próxima lexislatura estará marcada
por un cambio de ciclo económico que
é necesario enfrontar con políticas públi-
cas decididas que contribúan para unha
reactivación da economía e para evitar
que os efectos da crise castiguen sobre
todo os sectores sociais e os territorios
menos favorecidos”. E expresou a nece-
sidade de cambiar o modelo de crece-
mento, “apostando pola economía produ-
tiva en substitución da economía especu-
lativa”. “Son necesarias políticas laborais
e sociais que aseguren a corrección de
desigualdades, a xeración de emprego
estábel e de calidade e o mantemento
do poder adquisitivo”.

tres centésimas de acadar o 5% poidan
contar cun grupo parlamentar” e así
alixeirar o “Grupo Mixto para estar en
mellores condicións de desenvolver o
seu traballo nesta Cámara”.

O parlamentar do BNG salientou que
“nunha democracia parlamentar, sen
maiorías absolutas, as minorías son
necesarias para a gobernabilidade, e
nun estado plurinacional como é o
Estado español, é lóxico que moitas
desas minorías sexan forzas naciona-
listas. Procurar acordos con elas non
é submeterse á chantaxes, é demostrar
capacidade de diálogo e de articulación

O portavoz do BNG amosa disposición ao diálogo e ao mesmo tempo mostra a inquietude perante os

      Procurar acordos
cos nacionalistas non
é submeterse a chan-
taxes. É demostrar
capacidade de
diálogo

Francisco Jorquera e Olaia Fernández Davila abandonan o hemiciclo ao concluír a sesión de investidura
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Jorquera salientou as potencialidades
e recursos de Galiza, o que “exixe que
desde o noso país se poidan deseñar
políticas públicas que os poñan en
valor e que desde o Estado se eliminen
atrancos que obstrúan estas políticas:
o noso país ten que aproveitar ao máxi-
mo as súas capacidades produtivas
nun sector básico da nosa economía
como é o sector naval, recuperando
para a construción naval civil un esta-
leiro punteiro como é Navantia Fene,
é necesario que a política de asignación
de dereitos de produción no sector
lácteo se axuste á capacidad produtiva
real do agro galego e que a cota de
produción asignada ao Estado español
se corresponda realmente coas súas
necesidades de consumo”.

Tamén remarcou a necesidade de
desenvolver plenamente as “nosas

formular as demandas de Galiza
xestos neocentralistas do novo Goberno Zapatero

potencialidades en sectores econó-
micos emerxentes como é o das
enerxías renovábeis”. E a asunción de
competencias na xestión do espazo
radioeléctrico para impulsar un  tecido
empresarial autóctono vinculado á nova
economía e implementar políticas que
garantan o acceso das TIC ao conxunto
do país, incluido o medio rural, evitando
a fenda dixital”.

A débeda con Galiza en infraestruturas
Jorquera sinalou que “cómpre unha
política de investimento público ambi-
ciosa, que contribúa para reactivar a
economía e para corrixir as desigual-
dades de partida que fai que territorios
como Galiza estean en piores condi-
cións para competir que outras zonas
do estado español. Os próximos catro
anos teñen de ser decisivos para que
o Estado salde a débeda que ten co
noso país en materia de infraestruc-
turas, para que Galiza poida corrixir os
déficits acumulados por anos de marxi-

nación nas políticas de investimento”.
“Como tamén é necesaria unha maior
aposta polo gasto social, ao obxeto
de aproximar este aos estándares
comunitarios, e asegurar desta
maneira unha maior igualdade de
oportunidades”.

Reformar o voto dos residentes
ausentes
“Temos a man tendida, non só para
que os intereses específicos do noso
país sexan atendidos, temos tamén a
man tendida para mellorar a calidade
da democracia. É necesario acometer
sen máis demora reformas na lexis-
lación eleitoral no  relativo aos chama-
dos residentes ausentes, para pór fin
a unha situación e a unhas prácticas
que se están convertendo xa nun au-
téntico escándalo contra a democracia.

Francisco Jorquera pronuncia o seu discurso durante a sesión de investidura

      Cómpre unha
política de investi-
mentos públicos
ambiciosos que permi-
tan saldar a débeda
con Galiza

É necesario preservar o carácter laico do
Estado e da educación, aínda que para
iso sexa necesario revisar os acordos
coa Santa Sede”.

Lei de prazos e despenalización da
eutanasia
Asemade, recalcou que “temos a man
tendida para que esta lexislatura sexa
unha lexislatura de avanzo en dereitos
cívicos: é necesario acometer a reforma
da lei do aborto. É necesario asegurar o
dereito a unha morte digna, despena-
lizando a eutanasia nos casos diagnos-
ticados como enfermidades terminais e
irreversíbeis”. Tamén amosou a disposi-
ción ao diálogo “para que a política
exterior do Estado español contribúa
para unhas relacións internacionais
baseadas na paz, a cooperación e o
respecto á soberanía dos pobos”.



Luís Obelleiro Piñón, destacado membro do BNG, morreu o pasado 21 de Febreiro.
Nado en Arcade en 1953, era Doutor en Historia e profesor no ensino secundario.
A súa experiencia política púxoa ao servizo da causa nacionalista e da construción
dunha sociedade máis xusta. Foi membro do Consello Nacional e da Executiva
do BNG, na que asumiu as responsabilidades de Política Municipal e Organización.
Foi tamén membro do Consello de Administración da CRTVG. A súa autoridade
científica deixouna ben patente como coautor de obras tan fundamentais para
o ensaio galego como Historia de Galiza (1991) ou Historia Xeral de Galiza (1997).
Recentemente saíu do prelo o seu libro As Escolas de Fundación en Galiza. Unha
necesidade social de alfabetización.
Segundo Francisco Jorquera, “foi unha persoa moi formada politicamente e  fir-
me nos seus principios, unha persoa culta, que pese á súa extraordinaria valía
se caracterizaba pola humildade, pola xenerosidade e por ser un traballador nato.
Pero sobre todo para min era unha excelente persoa e un gran amigo”. Para
Cecilia Pérez Orxe, “Obelleiro era unha persoa cun grande sentido do humor, que
o levaba a todas as facetas da vida e que sabía diferenciar a amizade persoal das
ideas políticas. O seu traballo, que era moito, sempre ía dirixido a favorecer e
ampliar o proxecto nacionalista. Falaba sempre máis veces do nós que do eu”.
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Vigo, cara á Universiada 2013
Pontevedra, Ourense e Porriño serían tamén sedes do evento deportivo

A cidade de Vigo vén de ser escollida
candidata estatal á Universiada do ano
2013, e vén de recibir a visita do comité
organizador da FISU. Este evento reunirá
os mellores deportistas universitarios
do  mundo e significa o triunfo dunha
aposta do BNG no goberno municipal,
que, através do tenente alcalde, Santi
Domínguez, e da concellaría do Deporte,
xestionada por Xabier Alonso, promo-
veron esta celebración.
De saír elexida Vigo, non só esta cidade
senón tamén Pontevedra, Ourense ou O
Porriño contarán con eventos deportivos
de primeiro nivel. A Universiada signifi-
cará unha importante mellora para as
infraestruturas deportivas de Vigo.

A Secretaría de Acción Municipal vén
realizando xornadas de formación polí-
tica en todas as comarcas do país, diri-
xidas especialmente aos concelleiros
e concelleiras do BNG, pero tamén
abertas ao resto de responsabeis
orgánicos e institucionais e militancia
en xeral.
Nestas xornadas -nas que participaron
máis de 400 persoas de case 200
concellos- transmitíronse orientacións
e pautas de traballo que, en palabras
do secretario de Acción Municipal, Ro-
berto Mera, “axuden a converter a polí-

Máis de 400 persoas toman parte nas Xornadas de Formación promovidas pola Executiva

Os cargos municipais poñen en valor o seu traballo
tica municipal do BNG nun traballo
eficaz e rendíbel politica e electoral-
mente e ao mesmo tempo nun labor
gratificante”. Abordáronse cuestións
como o deseño da estratexia no ámbito
municipal e a definición do plan e dos
métodos de traballo organizativo, político
e institucional, social e de comunicación.
Mera destaca como fundamental “que
ao comezo do mandato municipal
fagamos unha diagnose da situación
política en cada concello, planifi-
quemos o traballo, marquemos os
nosos obxectivos, definamos os

asuntos nos que centraremos a nosa
actividade política e institucional,
elaboremos o noso discurso e as nosas
mensaxes, establezamos os mecanismos
de comunicación e información social”.
Nas xornadas ademais apórtanse
orientacións e pautas específicas para
os concellos onde o BNG ostenta a
alcaldía ou participa en gobernos de
coalición. Están convocadas catro últimas
xornadas de “repesca” de ámbito
provincial dirixidas aos edís que non
puideron asistir ás xornadas nas súas
comarcas.

Marta Souto, Xabier Alonso e Santi Domínguez celebran a noticia da candidatura

Luís Obelleiro Piñón

Luís Obelleiro: in memoriam
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Entran en vigor as Normas do Hábitat Galego
Tras a entrada en vigor das Normas do
Hábitat Galego, a web nacional do BNG
entrevistou á conselleira de Vivenda,
Teresa Táboas, quen destacou que con
esta medida, “nós sabemos cara a onde
imos: a mellorar as vivendas de todos
os galegos e galegas”.
Así mesmo asegurou agardar “que
outros, que levantaron as súas críticas
cuns intereses moi claros e afastados
dos do conxunto da sociedade recapa-
citen e se sumen a estes novos tempos
de cambio para acabar coas falca-
truadas que se fixeron en materia de
edificación”.

Vivendas de calidade, accesíbeis e
sustentábeis

A conselleira nacionalista lembrou que
a vivenda “é hoxendía o maior in-
vestimento que fan a meirande parte
das familias porque se quedan hi-
potecados para 30 ou 40 anos. Teñen
que asignar o 50% dos ingresos que
entran nunha familia ou unidade
convivencial á vivenda, cousa que no
resto de Europa está nunha media dun
20%. E por riba teñen unhas vivendas
cunha calidade ínfima canto á
iluminación, ventilación, accesibilidade
e sustentabilidade”.

“En Galiza queremos ter normas para
vivir que nos acheguen aos países máis
avanzados do mundo”, afirmou.
“Queremos que as vivendas teñen máis
luz, que os patios sexan máis lumi-

nosos, que os corredores e as portas
servan para que poida entrar unha
persoa con problemas de mobilidade,
que aquelas persoas que deciden vivir
soas teñan unha vivenda cun mínimo
de 40 metros cadrados, para vivir cun
mínimo de dignidade”, asegurou.

Contra a demagoxia

Táboas cualificou de demagóxicas as
afirmacións de posíbel encarecemento
da vivenda debido ás normas: “O prezo
da vivenda ten medrado en Galiza até
un 300% nos últimos 10 anos.
Un incremento exponencial que levou
a que moitas persoas quedaran fóra
do acceso a unha vivenda e que, se o
fixeron, foi cun sobresforzo que nestes
momentos está a provocar traxedias
pola suba dos tipos de xuro.
Neste sentido, estas voces críticas o
que están defendendo son uns
intereses que lles defendía moi ben o
decreto do PP do ano 1992”.

A conselleira tamén lembrou a aposta
pola vivenda protexida do seu
departamento: “Nestes momentos
estamos a redactar o primeiro plano
sectorial do Estado español para
vivenda protexida, para habilitar 6
millóns de metros cadrados e que se
poidan construír, sobre todo nas
grandes cidades que é onde hai máis
demanda, un total de 40.000 vivendas
nos próximos seis anos”

Galiza vai converxer cos estándares de calidade máis avanzados en materia de vivenda

En marcha a rede de oficinas de I+B
A rede galega de oficinas de Igualdade e Benestar, que alcanzará o número de 16 até o fin da lexislatura, servirá para
descentralizar a nível comarcal os servizos sociais públicos, mediante a colaboración entre Xunta e concellos através do
Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar. Na inauguración da oficina do Carballiño, Anxo Quintana sobranceou a
importancia do traballo complementar entre os servizos sociais municipais e os que son competencia da Xunta.

A banda deseñada galega triunfa en Barcelona
Galiza será a comunidade convidada de honra do Saló del Cómic de Barcelona do vindeiro 2009. Este evento será un fito
máis do importante traballo de proxección internacional que está a facer a Consellaría de Cultura, que xa se visualizou na
presenza de Galiza como nación convidada na Feira do Libro da Habana, entre outros eventos. O cómic galego xa estivo
presente no Saló deste ano con 30 autores e un espazo propio. Ademais, dúas obras galegas recibiron premios do público,
así como a revista de banda deseñada Retranca. “Somos unha potencia en banda deseñada”, afirmou Luís Bará, director
xeral de creación e difusión cultural.

Breves
Teresa Táboas, conselleira de Vivenda
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A Contracapa

Ignacio Vilar, director de Pradolongo, está apaixonado pola
súa obra e totalmente envorcado na súa promoción. Atende
ao Benegá ao día no intervalo entre a súa presentación no
IES do Sar, en Santiago, e unha entrevista nunha radio local.
Con el están Tamara Canosa e Roberto Porto, “Raquel” e
“Armando” no filme. Un filme que trata sobre a fronteira
entre a adolescencia e a maioría de idade e sobre os cambios
sociais que a industrialización mineira provoca na comarca
de Valdeorras.

Unha longametraxe de ficción rodada en galego, non se
vía desde Chano Piñeiro...
Ben, houbo dous filmes de ficción máis entre Sempre Xonxa
e Pradolongo. En todo caso, levamos dezaseis anos con
axudas ao audiovisual e Pradolongo segue a ser unha
longametraxe pioneira, o que dá unha idea do que significa
iso politicamente. Por certo, que Chano é un referente para
min por aquela frase súa de “rodar cinema en Galiza é
posíbel, rodar en galego é necesario”.

Pradolongo está a ter moito éxito...
Vouche pór un exemplo. O filme que máis xente levara aos
cines de Valdeorras -que hai dous, no Barco e na Rúa- fora
Titanic- con 1.500 espectadores. Pois Pradolongo levou
6.000 espectadores nunha semana, enchendo totalmente
as salas. Unha das cousas máis espectaculares é que esta
película levou catro xeracións distintas ao cine. Estamos
traballando con 6 copias, que para unha película galega é
a primeira vez que se fai.

Xa escoitarías que rodando en galego non podes sacar
o filme fóra do país...
Cunha boa historia podes ir a calquera sitio do mundo, pero
para iso debes ser críbel. E penso tamén que este relato,
se non o filmas en galego de Valdeorras non o cre ninguén.
Nós non triunfamos porque a historia sexa en galego, senón
porque á xente lle gusta e funciona o boca a boca. Estou
convencido que cunha boa promoción podemos triunfar
alá onde vaiamos. De momento imos ir a Barcelona e a
Madrid, pero iso é só o comezo.

Xa entrando na trama, o relato non deixa en moi bo lugar
ás louseiras, pero déronvos permiso para rodar alí...
Non queremos entrar nunha visión maniquea de maos e
bos: a idea de Pradolongo é a defensa dunha explotación
racional da natureza. Algúns empresarios, precisamente os
que nos deixaron rodar, pretenden restaurar os terreos
onde están as canteiras ou apostan por facer explotacións
de mina. Tamén os hai que o queren todo, claro...

Armando, coas súas contradicións, resulta quizais máis verídico
que os personaxes de Martiño ou Raquel, tan idealistas...
Martiño, coma todo heroe de ficción, persegue un soño e
enfróntase co mundo. Agora ben, na provincia de Ourense hai
28 mozos e mozas coma el, que se dedican á gandeiría ecolóxica
e ademais viven moi ben. Eu estiven un ano coñecendo á xente
que se dedicaba a isto, precisamente para crear a personaxe de
Martiño. Neste filme quería falar dos mozos de 17 e 18 anos,
non de min.

“O cinema en galego
  está a ter éxito comercial”

Ignacio Vilar, director de Pradolongo
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Roberto Porto, Ignacio Vilar e Tamara Canosa, cos alumnos do instituto de Sar

16 de Maio
Comarca de Bergantiños
21 horas: entrega de premios Patria e Lingua
Intervirán: Francisco Jorquera e Xosé Nogueira

18 de Maio
Manifestación convocada pola Mesa pola
Normalización Linguística
Sairá da Alameda de Santiago de Compostela
ás 12:00 horas


