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contrario aos intereses de Galiza do
PP está derrotado de antemán. É
precisa a participación de todos e de
todas para que a volta ao pasado non
se produza. É preciso que todos e todas
falemos cos nosos veciños e veciñas,
amigos e amigas, compañeiros e
compañeiras de traballo ou de estudos,
con todo o mundo en xeral, para que
o 1 de Marzo Galiza aproveite esta
oportunidade -toda convocatoria ás
urnas o é- para expresarse con
contundencia en favor de catro anos
máis de políticas transformadoras.

Só hai un voto en favor dos intereses
de Galiza e en favor das maiorías
sociais, en favor das clases
traballadoras e dos emprendedores
que crían riqueza e que apostan pola
economía produtiva. Ese voto é o voto
ao Bloque Nacionalista Galego e ás
súas candidaturas, as únicas que se
apresentan a estas eleccións sen ter
que pasar previamente por ningún
despacho de Madrid. É xusto nestes
momentos de grave situación
económica cando os galegos e as
galegas teñen perante si a oportunidade
histórica de xogar a fondo a baza do
autogoberno, a baza da xustiza social
en clave galega. Esa oportunidade
ímola aproveitar entre todos e todas.

O 1 de Marzo é a data, o día en que o
pobo galego estará en condicións de
reafirmar a súa aposta en favor de máis
autogoberno e de máis benestar, en
favor de máis xustiza social para
combater a crise. Debe ser unha data
para unha mobilización masiva. En
xogo está nada máis e nada menos que
aprofundar os cambios introducidos
no País grazas á participación do
nacionalismo no Goberno. Consolidar
eses cambios e convertelos en
conquistas irreversíbeis para o noso
pobo é o grande obxectivo co que o
BNG enfrenta estas eleccións e co que
convoca aos galegos e as galegas a
unha grande participación democrática
o próximo 1 de Marzo. As urnas deben
ese  d ía  rebordar  de  vo tos
nacionalistas para que o BNG poda
liderar a acción do futuro Goberno
galego.
O BNG é unha forza en ascenso e unha
forza que está en condicións de rachar
teitos e de abrir novas fronteiras, mais
non hai que dar nada por suposto. Non
hai que relaxarse e hai que mobilizarse
a tope, como afirma nunha longa
entrevista a este Benegá ao Día o
portavoz nacional e candidato á
presidencia da Xunta de Galiza, Anxo
Quintana. Sería un enorme erro pensar
que o proxecto reaccionario e
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“A xente vai apostar por máis avances”

catro anos. Os logros deste período
coido que son ben evidentes. Por vez
primeira Galiza ten un Goberno que
goberna para a xente e non só para
uns poucos. Hoxe temos unha
sociedade moito máis orgullosa da súa
identidade que hai catro anos. Hoxe
hai moitos máis galegos e galegas que
queren para o seu País o mesmo que
xa teñen conquistado Euskadi e
Catalunya. Hoxe os cidadáns e as
cidadás de Galiza desfrutan de mellores
servizos públicos e, sobre todo, saben
que a achega do nacionalismo ten sido
fundamental para ter un Goberno con

Anxo Quintana (Allariz, 1959) vai a por
todas nestas eleccións galegas 09. E
non é un slogan, é a realidade pura e
dura. “Imos por todas porque a
percepción que temos é que a
sociedade galega nunca estivo tan
identificada co BNG como agora. A
xente coñécenos e, aínda que poda
parecer petulante dicilo, a xente
valóranos. Eu até diría que a xente nos
quere”, di o candidato do BNG á
presidencia da Xunta de Galiza nesta
entrevista de campaña co Benegá ao
Día. “Vou ser o presidente da xente. O
presidente que lle fale ao presidente
do Goberno español de ti a ti”, engade.

Que se xoga Galiza o 1 de marzo?
Xógase continuar a avanzar na
dirección do cambio político en clave
galega que se vive no País desde hai

Anxo Quintana, candidato do BNG á presidencia do Goberno galego

capacidade de interlocución directa
con Madrid. O que está en xogo é, por
tanto, aprofundar estes avances ou,
pola contra, volver ao pasado.
Tes falado de que o nacionalismo
pode conquistar un resultado
histórico, a que te refires?
A que podemos dar un salto cualitativo
e liderar a acción do Goberno no
próximo mandato. Somos a única forza
política propia do País e somos xa
referente de moitos miles de cidadáns
que non votaron nunca BNG, pero que
xa teñen decidido respaldar o BNG o
vindeiro 1 de Marzo. O BNG é o único
punto de encontro posíbel para
nac iona l i s tas ,  ga legu is tas  e
progresistas e para todos aqueles que
desexan o mellor para Galiza. E non
digo isto último en plan abstracto:
refírome ás persoas que, con

“Non podemos
relaxarnos e temos que
mobilizar a tope”
Se utilizamos a terminoloxía
deportiva, cres que hai partido o 1
de Marzo?
En democracia o pobo ten a última
palabra, así que non é moi prudente
dar nada por suposto. Os partidos hai
que xogalos até o minuto 90 e moitas
veces até o último segundo da
prórroga. Non podemos relaxarnos e
desde logo o BNG vaino dar todo en
campaña para mobilizar a xente e para
conquistar o maior apoio social posíbel.
Dito coloquialmente, temos que
mobilizar a tope, falar cos amigos, cos
familiares, cos coñecidos, na procura
sempre da cumplicidade.

independencia da súa ideoloxía,
antepoñen os intereses do País a
calquera outra consideración.

Que lle dirías a aqueles que
manifestan dúbidas sobre se irán
votar ou non?
Ao PP interésalle a abstención. O PP
vai en coalición coa abstención.
Diríalles que vivimos tempos difíciles
e á vez apaixonantes, tempos en que
é máis necesario que nunca tomar
partido e participar na vida social e
cívica. A democracia non é só votar
unha vez cada catro anos, o BNG nunca

a concebiu así e sempre defendimos que
a verdadeira democracia é a democracia
participativa, pero, dito iso, votar tamén
é moi importante, porque é o momento
en que se expresa de maneira clara o teu
compromiso persoal coa sociedade na
que vives, no noso caso a sociedade
galega.  O 1 de Marzo ninguén pode ficar
na casa. Hai unha frase de Kennedy da
que gosto especialmente e que me vén
agora á cabeza. Non hai que perguntarse
tanto que pode facer o teu País por ti,
senón o que podes facer ti polo teu País.
E o primeiro que podes facer é participar
na escolla dos teus representantes, para
logo ter aínda máis lexitimidade para
pedirlles contas.

Tes dito muitas veces que te contas
entre aqueles aos que lles apetecía
que os cambios tivesen sido máis
profundos.
É certo, pero tamén son dos que pensan
que os cambios, vistos en perspectiva,
t e ñ e n  s i d o  a u t e n t i c a m e n t e
revolucionarios. Por vez primeira en
Galiza o Goberno e o Parlamento deciden
sobre os asuntos de interese xeral e
públicos sen aceptar nengunha caste de
interferencia por parte de nengún poder
fáctico, nen mediático nen financeiro.
Iso é un cambio revolucionario e esa é
unha das grandes achegas do BNG ao
Goberno.

Anxo Quintana, posa para o benega o día
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Por que cres que Galiza precisa dun
liderado nacionalista ao frente do
Goberno?
Porque está claro que para que o
autogoberno alcance a súa máxima
expresión é preciso que quen o lidere
sexa unha persoa sen hipotecas, un
presidente que non teña que chamar
a Madrid para pedir permiso antes
de actuar  ou non se vexa
condicionado polos intereses doutros
territorios do Estado con máis peso
demográfico ou económico que
Galiza.
Das tres nacións sen Estado -Galiza,
Catalunya e Euskadi-, a nosa é a única
que non ten tido un presidente
nacionalista ao frente do seu
Goberno. É hora de dar este salto
cualitativo. Non por un proído
persoal, senón porque só unha
presidencia nacionalista garante que
a relación co Goberno central se
estabeleza nun plano de igualdade.

“Vou ser un presidente próximo á rúa”
Os líderes do PP e do PSOE -os
señores Rajoy e Zapatero- teñen o
seu despacho en Madrid. Non en
Santiago. E non teñen a Galiza as
24 horas na súa cabeza. Eu, si. Esa
é unha diferenza moi relevante.

Vou ser un presidente próximo á
xente, tes dito, iso que significa?
Eu creo que o meu labor no Goberno
galego durante estes catro anos dá
pistas abondas sobre como concibo
o exercicio da función executiva. O
BNG ten aberto o Goberno á
participación social. Todas e cada
unha das medidas de calado que
temos impulsado desde o Executivo
foron intensamente dialogadas cos
axentes sociais afectados. O
presidente debe ser un cidadán máis.
E ante todo debe fuxir da tentación
da clausura en Monte Pío. O seu
d e s p a c h o  d e b e  e s t a r
permanentemente aberto á rúa.

Pensas que a sociedade lle vai pasar
factura ao PP por ter vetado o Novo
Estatuto?
Penso que a sociedade vai premiar a
aquela forza que se ten caracterizado
por ser a bandeira do Novo Estatuto
para este País. Ésa forza é sen dúbida
o BNG. Moitas veces me preguntan
polo maior logro do nacionalismo
durante estes catro anos. Un dos que
me orgullo máis é precisamente o
traballo de persuasión da sociedade,
de defensa pedagóxica dos nosos
principios e das nosas conviccións, a

“Vannos premiar
  por ser a forza bandeira do Novo Estatuto”

respecto da necesidade de que Galiza
se dote do mesmo status político e
xurídico do que desfrutan Catalunya
e Euskadi. É hoxe evidente para todos
que en 2009 o respaldo social á causa
dun Novo Estatuto é moi superior ao
que existía catro anos atrás, cando
nós chegamos ao Goberno.

Chama moito a atención que o PP
agache este tema en campaña.
Ben, este é claramente un indicio de
que o PP sabe que a súa posición non
é precisamente unha posición popular.

Anxo Quintana sorrí durante a entrevista

Participas nun vídeo, dirixido por Antón Reixa, en que se recría unha escena de “Espartaco”...
Incluso as cousas máis serias poden dicirse con certa dose de humor. No vídeo preténdese amosar a Galiza solidaria que
busca solucións aos seus problemas por si mesma, sen dobregarse ante ninguén. Algo moi serio, pero dito con retranca.
O mérito é do publicista e do director que teñen conseguido converter o vídeo en centro de atención da campaña.

Se ti perguntas ao electorado do PP se
concorda con que Galiza teña a mesma
capacidade competencial e financeira
que Catalunya ou Euskadi a resposta
sería que si en termos moi maioritarios.
O problema é que o PPdeG como
organización non existe. É un puro
apéndice do PP español, e da súa póla
mais reaccionaria. No canto de satisfacer
á súa propia base electoral -e mesmo
aos intereses obxectivos dos sectores
económicos que respaldan o PP-, o que
fai Núñez Feijóo é ante todo non
contrariar as ordes que recibe de Madrid.

“Espartaco é un símbolo de liberdade”
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A campaña está a xirar arredor das
propostas do BNG e nun marco en
que a crise económica o monopoliza
practicamente todo. Que reflexión
che merece isto?
A crise económica non é unha crise
convencional. Non estamos ante un
ciclo baixo, ante un mal trimestre.
Estamos ante a quebra dun modelo de
organización social e económica e
mesmo ante a quebra dun paradigma
ideolóxico. É ademais a primeira grande
crise da globalización.
É certo que a campaña está a xirar
arredor das nosas propostas e iso ten
toda a lóxica. Nós nunca acreditamos
no modelo que acaba de facer crise,
un modelo que con distintos matices
ten sido apoiado polos partidos que se
teñen turnado ao frente do Goberno
do Estado. Nunca acreditamos nen nas
privatizacións nen na precarización do
m e r c a d o  l a b o r a l  n e n  n a s
contrareformas fiscais que só
favorecían ás rendas máis altas. E a
nosa crítica sempre estivo acompañada
de acción positiva. Desde o Goberno
demostramos que outra política era
posíbel. Puxemos en marcha servizos
públicos universais e de calidade,
apostamos claramente por pór en valor
o Medio Rural e libramos unha
auténtica batalla para desenvolver todas
as potencialidades do tecido industrial
do País, con especial énfase nas
actividades tecnolóxicas de alto valor
engadido e en sectores emerxentes
como o eólico.
Quero dicir ademais que as nosas
propostas –unha Lei de Caixas de
Aforro para apoiar a economía
produtiva, un Instituto Galego de
Crédito para facer o que a banca privada
é incapaz de facer, a optimización de
todos os xacimentos de emprego
asociados aos servizos sociais- son
perfeitamente viábeis e significarían
un cambio de rumbo moi significativo
a respecto do modelo anterior.

Haberá quen sexa escéptico…
Aos escépticos dígolles que o BNG se
caracteriza por cumprir sempre a súa
palabra. En 2005 defendíamos a
necesidade de dotármonos dun Banco
de Terras. Xa está a funcionar e por
enriba das nosas expectativas. En 2005

“Poremos a economía ao servizo do pobo”
“Aválannos as mudanzas introducidas en áreas sensíbeis como os servizos sociais, Medio Rural e Industria”

defendíamos a necesidade de regular
o sector eólico en beneficio da inmensa
maioría da sociedade. Xa está en
marcha e os galegos e as galegas son
donos de máis do 14 por cento dos
novos parques autorizados. O BNG
non vende fume. Ao BNG aválao unha
xestión que non ten precedentes na
historia do autogoberno.  Se Galiza
ten hoxe servizos sociais de calidade
en áreas como a atención aos maiores
ou a escola infantil, se os mozos e as
mozas volven á actividade agraria, se
están en marcha planos industriais
nunha dimensión descoñecida no noso
País, todo iso é produto da vontade
política do nacionalismo por pór en
valor os recursos de Galiza. E todo
is to  dótanos dunha enorme
credibilidade e explica por que son as

nosas propostas as que centran o
debate.

Que cumpre facer para reactivar a
economía?
Pois cambiar a perspectiva. Para iso
serve tamén o BNG. Nós non estamos
en política para xestionar o existente,
estamos para transformalo. O
nacionalismo sempre é útil, pero a
xente pode ter por seguro que o é
moito máis en épocas difíciles. Porque
o nacionalismo non naceu para que
as cousas continuasen sendo iguais
polos séculos dos séculos. O

nacionalismo naceu para mellorar as
cousas. E ese mellorar as cousas comeza
por que o acento das polít icas
económicas pase definitivamente das
actividades especulativas ás actividades
productivas.

Os sectores productivos dos que sempre
fala o BNG, non si?
Pois iso mesmo. Durante moitos anos
se nos ten atribuído certa pesadez á hora
de falar dos sectores produtivos, pero é
que sempre tivemos claro dúas cousas.
Unha, que un País debe vivir do seu
traballo e non dos subsidios que che
entrega alguén a cambio de que ti non
produzas e de que lle entregues a ese
alguén o teu mercado. E dúas, que este
País en concreto ten enormes
potencialidades de futuro en sectores
verdadeiramente estratéxicos. Por

pormos un exemplo, agora todo o mundo
ten as enerxías renovábeis na boca. Pois
Galiza pode ser imbatíbel neste campo.
E aí o nacionalismo está na vangarda.

Tes dito que a criación de emprego
será a prioridade número un do
Goberno do BNG.

Criar empregos de calidade é fundamental
non só do ponto de vista dunha elemental
xustiza social: e tamén clave para saírmos
da crise: é fundamental incrementar o
poder adquisitivo dos salarios para
reactivar a demanda.

Quintana enfatiza que as propostas do BNG centran a campaña
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O espertador soa implacábel. Apenas
teño uns minutos para arrincar as
legañas dos ollos  e ler a prensa para
comprobar as últimas ocorrencias
das outras forzas políticas. Seguir o
candidato nacionalista á presidencia
da Xunta na precampaña e campaña
eleitoral non é tarefa doada e ten
efectos colaterais como as bolsas nos
ollos, ou as dores musculares
ocasionadas polas horas no coche.
O récord batímolo no domingo 1 de
febreiro no que percorrimos os máis
de 1.000 quilómetros (axenda obriga)
 que separan Santiago de Compostela
de Moaña+Ribadeo+Madrid. A mellor
banda sonora para a vida que levamos
nestes meses non é outra que a
famosa canción de Miguel Ríos “O
Blues do autobús”.

“O Blues do autobús”

perdoan e a súa gorxa pásalle xa
factura desde hai uns días. “Non
coñecía este local”, comenta mentres
saúda a algúns dos asistentes.

Na taberna todo está preparado desde
hai tempo pola equipa que se encarga
de que nada falle e, á súa chegada
colócanlle o micro de lapela para a
intervención. Eu fago a miña parte e
coloco a gravadora para recoller as
súas decalaracións. O pobre aparello
xa vivíu o seu tamén, onte caeu ao
chan nas presas por chegar á casa
antes das once da noite e non creo
que sobreviva a esta campaña.

Hoxe toca un encontro co sector da
hostelaría e o turismo en Ferrol. Non
está mal, para variar, poder sentar
nunca taberna un par de horiñas, aínda
que sexa para traballar. O candidato
chega ben abrigado porque as
campañas en pleno inverno non

Acéndense as luces e Anxo Quintana
comeza a falar…
Sonia Hermida traballa no gabinete
de prensa do BNG

Crónica do frenético seguimento xornalístico ao candidato

Por Sonia Hermida

Anxo Quintana e Ana Pontón resgárdanse da chuvia

Anxo Quintana, durante un mítin

      A mellor banda
sonora para a vida que
levamos nestos
momentos é “Blues
do autobus”

Anxo Quintana olla cara á barra dunha cervexaría
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O punto de partida: un novo Estatuto
Un dos principais obxectivos do BNG
para esta vindeira lexislatura é a
consecución dun Novo Estatuto de
Nación que asegure as competencias

Desafíos e proxectos para o futuro

e os recursos financeiros que Galiza
precisa, ao tempo que protexa a nosa
identidade. Namentras, é preciso
avanzar no estabelecemento dun marco
bilateral de relación co Estado e na
transferencia de máis espazos
competenciais para Galiza.

Combater a crise con armas galegas:
Dende Galiza, desde o autogoberno
pódense pór remedios aos efectos da
crise económica. Un exemplo claro: a
creación do Instituto Galego de Crédito
e Investimento como instrumento
estratéxico para apoiar os sectores
produtivos galegos.
Outra das propostas é a creación da
Axencia Galega de Innovación e
Desenvolvemento Industrial (AGADI)
para coordinar o I+D+I.
O combate ao desemprego será unha
das prioridades do futuro Goberno do
BNG. Propomos a ese respecto impulsar
un Acordo Galego para a promoción do
emprego estábel, acompañado dun
plano de inspección que garanta o seu
cumprimento.
O feito de poder acceder máis fácilmente

a unha vivenda fai parte do paquete de
medidas anti-crise.  Salientamos dúas
propostas: a execución do Plano
Sectorial de Solo Residencial para situar
no mercado 45.000 vivendas protexidas

nos vindeiros oito anos, e a promoción
de 20 millóns de metros cadrados de
solo produt ivo entre parques
empresariais e industriais.

Viaxar en trens galegos e sen peaxes
Precisamos dun tren de cercanías,
somos dos poucos territorios do Estado
faltos dunha infraestrutura tan
importante. A nosa aposta é clara: crear
un Ente Ferroviario Galego para a
prestación dos servizos de proximidade
nas áreas metropolitanas e urbanas de
Galiza.
Tampouco gostamos de viaxar por
estradas prohibitivas. Unha vía para
rematar con iso é acadar o traspaso da
titularidade de autoestradas como a AP-
9 e a AP-53 que discorren integramente
polo territorio galego, para que volten
a mans públicas.

Mimar os sectores estratéxicos: agro,
pesca e comercio

O agro e a pesca son dous sectores
estratéxicos para Galiza que precisan
de atención despois dos duros golpes

propinados pola UE e as políticas estatais.
Unha das grandes bazas do BNG é a
constitución dun Grupo Lácteo Galego,
a aprobación dunha nova Lei de Montes
e o incremento da Superficie Agraria Útil
e da base territorial das explotacións
através do Banco de Terras.
Na pesca, o BNG aposta pola realización
dun Plano Galego de Pesca de Baixura
e Litoral que atenda á recuperación dos
caladoiros e á comercialización a prezos
rendíbeis.
O pequeno e mediano comercio fai parte
da estrutura económica galega, daí que
o BNG persiga a aprobación da nova Lei
de Ordenación do Comercio Interior de
Galiza.

Menos alunos por clase,  unha FP
apegada a Galiza e unha Universidade
con visión de país
Unha atención coidada exixe diminuír o
número de alunos por aula na educación
infantil (3 a 6 anos) até un máximo de
15 nenos e nenas. Tamén precisa de
máis profesorado e de persoal de apoio
no ensino obrigatorio.
Unha FP eficaz ten que se adecuar ás
necesidades do sistema produtivo do
país.
O ensino superior tamén necesita dun
reforzo que debe comezar pola
elaboración dunha nova Lei e dun novo
Plano de Financiamento do Sistema

Universitario Galego, e debe continuar
por afortalar o Sistema Universitario
Galego como un servizo público
integrado e con visión de país.

Afortalar os Servizos Sociais
O Benestar ten a súa pedra angular no

O nacionalismo galego apreséntase perante a cidadanía cun ambicioso programa para avanzar máis na

O nacionalismo promoverá desde o Goberno a creación dun Ente Ferroviario Galego

A loita contra o desemprego, prioridade
número un do novo Goberno do BNG
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desenvolvemento da Lei e do Sistema
de Servizos Sociais. No concreto,  as
propostas atenden a necesidades claras:
o obxectivo da equiparación da cuantía
da prestación de coidadores até situala
perto do SMI, o incremento do
complemento das pensións non
contributivas até o importe dunha
mensualidade ao ano, ou acadar a ratio
de 5 prazas residenciais públicas por
cada cen maiores de 65 anos.

Humanizar a Sanidade:
A Sanidade precisa de elementos que
a humanicen. O BNG quer avanzar no

camiño da súa mellora co incremento
da capacidade resolutiva da Atención
Primaria, potenciando a coordinación
cos hospitais e co estabelecemento da
libre elección de médico.
É ben superar a fría fórmula da
hospital ización tradicional  con
alternativas como a cirurxía maior
ambulatoria, os hospitais de día ou as
unidades de curta estadía. O BNG ten
clara a promoción da dedicación
exclusiva dos profisionais e non esquece
a atención bucodental coa proposta de
alargar até os 18 anos a asistencia
bucodental gratuíta através da Rede de
Unidades de Saúde Bucodental de
Atención Primaria.

A igualdade real non é unha utopía
A promoción do emprego femenino e a

igualdade efectiva das mulleres no
mundo laboral son dúas metas claras
para o BNG. O outro ollo estará atento
ao desenvolvemento da Lei Integral
Galega contra a Violencia de Xénero.
Para a mocidade, o BNG aposta pola
creación dun órgao específico destinado
ás dúas preocupacións fundamentais
dos mozos e mozas: acceso ao emprego
e á vivenda.

Sempre en galego
Pasamos ao que constitúe o centro do
universo nacionalista:  a nosa lingua,
por iso, queremos un novo Estatuto que

Investir máis en sanidade, compromiso do nacionalismo para o próximo Goberno

garanta a igualdade do estatus xurídico
entre o galego e o castelán, que se
cumpra de maneira efectiva o Plano
Xeral de Normalización da Lingua Galega
e que se aplique o Decreto de uso do
Galego no Ensino.
No ámbito cultural, hai que pór en
marcha, e baixo dirección pública, a
Cidade da Cultura de Galiza como un
ente vertebrador do sistema cultural
galego.

Intensificar a cor verde
Tinguirnos de verde tamén é un dos
compromisos do BNG. Por iso,
propomos unha nova política de xestión
de residuos reformulando, SOGAMA
cara á reciclaxe, así como á reutilización
e á implantación de complexos de
compostaxe comarcais.

E algo que nos doe: a desmesura dos
aproveitamentos hidroeléctricos. De aí
que teñamos clara a prohibición de novos
encoros nos ríos galegos.
Tamén consideramos necesarios novos
tributos ambientais e a revisión dos xa
existentes para fomentar un uso
sustentábel dos recursos naturais.

Alixeirar os pés de ferro da
Administración
A q u í  a  p a l a b r a  m á x i c a  é
“desburocratización” da Administración
Pública galega reducindo os prazos de
tramitación e usando as novas
tecnolox ías  no func ionamento
administrativo.
Todos sabedes que non somos moi
amigos das Deputacións, de feito,
pensamos que deberían desaparecer.
Pero de existiren é precisa unha
coordinación efectiva das Deputacións
Provinciais a medio dun Plano Único de
Obras e Servizos municipais que evite
as duplicidades e as ineficiencias.

A CRTVG debe pasar polo Parlamento
A idea é democratizar os medios
públicos, razón pola que o BNG propón
a aprobación dunha nova lei reguladora
da CRTVG, nos primeiros seis meses de
lexislatura, a fin de que a persoa que
ocupe a Dirección Xeral do ente sexa
nomeada polo Parlamento.

Priorizar os lazos coa lusofonía
De portas para fóra, o BNG considera
i m p o r t a n t e  e s t a b e l e c e r  u n h a
representación oficial de Galiza ante a
UE para mirar nós polos nosos intereses.
A proxección exterior de Galiza debe
priorizar a relación con Portugal e o
conxunto da lusofonía.

Goberno nacionalista
transformación do País engadimos en clave galega

O ensino superior precisa dun Novo Plano de Financiamento
do Sistema Universitario Galego
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A telaraña do BNG en Internet comezou
a tecerse coa web nacional xa hai uns
aniños. Ninguén pode negar a súa
repercusión, xa que é a páxina de
consulta diaria duns mil visitantes
incansábeis ao desalento. Miremos para
o último reconto, o mes de xaneiro
rexistrou 23.787 entradas á xa vella e
tradicional  www.bng-galiza.org . Unha
web que renovou a súa faciana nas
eleccions xerais do ano pasado 2008.
Despois virían TeleBNG, o blog de Anxo
Quintana, o seu videoblog: Quintv, e
agora, con apenas uns meses de vida
a súa incorporación ao fenómeno
Facebook. É clara a aposta do noso
candidato á Presidencia da Xunta polas
novas tecnoloxías ás que mira con bons
ollos e ás que nunca se negou.

O videoblog: QuinTv
Vaiamos por partes. Renovou o seu
blog pasando dunha bitácora de
escritorio, desde a que escribía as súas
impresións, ao último berro neste tipo
de perfís dixitais, incorporándose ao
videoblog co QuinTV. Foi o primeiro en
lanzarse á piscina dixital con este
invento, e iso se nota porque é evidente
que é o videoblog máis currado, o máis
mimado e atendido grazas á mán da
Naval la  Suiza.  Absolutamente
“comunicativa” e dá todo tipo de
oportunidades para contactar con
Quintana, sobre todo através do envío
de vídeos e comentos que resposta o
candidato nacionalista. Permite avaliar
os vídeos e emitir opinións abertamente.

“Eu son Anxo Quintana”
Quin.TV alberga o vídeo máis visitado,

A arañeira nacionalista no ciberespazo
o máis debatido e comentado pola súa
chiscadela provocadora: o clip “Eu son
Anxo Quintana”. Leva máis de 43.000
visitas en QuinTV e levanta unha poeira
de comentos, especialmente entre os
que gostan deste formato innovador. O
vídeo non naceu por xeración
espontánea, foi unha idea madurada da
equipa de produción dirixida por Antón
Reixa. A idea callou no candidato
nacional ista que deseguida se
arremangou para que o proxecto saíse
adiante. Produciuse nunha xornada
maratoniana de 12 horas, disque
empezaron ás 8 da mañá e remataron
ás 8 da tarde. Había 50 figurantes, 5
actores e o candidato á Presidencia da
Xunta, todos reunidos en O Castro (en
Sada). O portavoz nacional non tivo que
estar as 12 horas, por suposto que non,
foi pola tarde a gravar as escenas nas

A aposta nacionalista pola rede intensifícase en campaña

que intervén. Logo todo foi unha miragre
da montaxe e da producción.
Aínda que teña un protagonista principal
inspirado nunha escena de “Espartaco”,
a idea vai máis alá: é dicer, todos
podemos defender Galiza, por iso nos
erguemos ao lado do candidato do BNG.
É unha chamada a unir forzas
colectivamente polo ben do país.
O éxito é innegábel porque conseguiu
fixar a atención e rompeu moldes.
Quebrou a vella e clásica estrutura dos
vídeos políticos, tan sesudos, tan serios
e con pouco sentido do humor. A aposta
foi arriscada porque innovar sempre é
arriscado, pero resultou. Os resultados
á vista están: non só multiplicou a súa
presenza na rede senón que os medios
de comunicación deron boa conta da súa
existencia, mesmo con artigos de opinión
de coñecidos columnistas. Deu que falar.

Miles de amizades feisbuckianas
A introdución de Anxo Quintana no mundo do Facebook, de claro ambiente xuvenil, fai parte desa característica de saber estar
e participar nas redes de comunicación interactivas das que tanto gosta a mocidade. Foi o 19 de xaneiro cando se abriu o perfil
de Anxo Quintana nesta rede social, e o efeito “dominó” nótase ben xa que, ao feche desta edición do Benegá ao día, leva máis
de 1.374 “amigos e amigas”. Ademáis, uníuse a 4 grupos de contactos e ten por diante múltiples propostas. De momento,
pódese ver nos seguintes grupos: Anxo Quintana presidente de Galiza; Eu quero que Quintana estea no debate; Adiante BNG
e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Web eleitoral: www.bng-queremosmais.org
Para este periodo de campaña, o BNG decidiu estrear unha web eleitoral: www.bng-queremosmais.org. Unha páxina que
presenta un deseño colorista, con claro predominio da imaxe e de doado acceso aos contidos propios da campaña como é o
programa eleitoral, permite enviar propostas, ver as novas sobre os cabezas de lista, consultar a axenda de actos, e acceder
aos dominios dos que antes falamos.

O vídeo inspirado en Espartaco tense convertido en todo un fenómeno na Rede galega
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Cando xa tiña decidido ocupar un
segundo plano nisto da actividade
públ ica,  as urnas déronl le  a
oportunidade ao BNG de xestionar áreas
de Goberno que precisaban da
capacidade e entrega de alguén como
Alfredo Suárez Canal (Allariz, 1951)
Asumiu un reto difícil, pois se ben é
certo que Galiza ten as vantaxes
comparativas suficientes para facer da
agricultura e do monte un sector
estratéxico, quizais tamén é o medio
rural un dos ámbitos onde os problemas
estruturais e as inercias están máis
arraigados, o que podería, nun primeiro
momento, sementar dúbidas sobre cal
ía ser a capacidade de transformación
ou como ía ser posíbel visualizar o
cambio nun período de tempo que nin
chegou aos catros anos.

Mais a realidade esta aí, a equipa
liderada polo conselleiro fixo un traballo
que xa non ten volta atrás, marcou un
antes e un despois na forma de entender
e xestionar a política agraria e así nolo
explica Suárez Canal:

Efectivamente, creo que ese punto de
inflexión se pode visualizar en todos os
ámbitos: na xestión do día a día, na
relación cos sectores a través do
diálogo, nas iniciativas a curto, medio
e longo prazo, etc. Onde había
resignación e sensación de que o rural
non tiña futuro, mudouse esa situación;
onde había unha realidade con cada vez
máis superficie improdutiva impulsouse
un cambio de tendencia; onde había un
esquecemento da figura do agricultor
profesional e unha dificultade para o
relevo xeracional modificouse ese
estado das cousas apostando pola
dignificación e pola incorporación
significativa de mozos e mozas á
actividade agraria. Polo tanto, creo que
moitas das medidas están aí, temos os
instrumentos con todo o seu potencial
logo de cumprir a súa tramitación
lexislativa, como no caso do Banco de
Terras, e agora precisamos máis tempo
para desenvolvelos.

Anxo Quintana exemplifica esta nova
forma de facer política no rural

animando a facer un traballo de
comparación, entre os DOGs de hai
uns anos e os desta lexislatura, para
demostrar que se pasou de ordes
dirixidas  exclusivamente ao abandono

a todo o contrario. Foi a recuperación
do medio unhas das principais apostas
da Consellaría?

Realmente esa é unha das imaxes que
sintetizan isto. Antes había ordes que
incentivaban o abandono e agora hai
todo  o  con t ra r io ,  p roxec tos
dinamizadores, proxectos singulares e
apoio a todas as ideas que signifiquen
manter a actividade e desenvolver
proxectos no rural. Antes impulsábase
con fondos públicos a forestación de
terreos agrarios, o que acababa
provocando a perda definitiva de
superficie agraria útil, mentres que agora
as terras teñen que manter a súa
aptitude agraria e produtiva e, por outro
lado, valorízase a forestación de montes

“Cambiamos o modelo: mudamos a
Alfredo Suárez Canal, número un por Ourense e conselleiro do Medio Rural

propiamente ditos para xerar riqueza no
eido forestal.

Efectivamente hai multitude de ordes
novas a través do DOG que poñen de

Alfredo Suárez Canal, durante un momento da entrevista

manifesto o cambio de concepto, que
creo é o fundamental, o cambio de
modelo e o cambio de relevancia
estratéxica para o medio rural; penso
que esas serían as cuestións nucleares
da nosa actividade.

O medio rural, por tanto, ten futuro?
Non só ten futuro senón que é imposíbel
pensar a Galiza do futuro sen o medio
rural, iso si, un medio rural ben ordenado,
planificado, dimensionado, con sistemas
de explotación que aproveiten as nosas
vantaxes comparativas, que apliquen
modelos sustentábeis de produción e
que sexan respectuosos co medio
ambiente. Iso é o que estamos en
disposición de facer, temos os
instrumentos normativos e estanse
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desenvolvendo liñas nesa dirección.
Pero tamén hai que ter claro que a
situación que temos no medio rural é
produto de políticas pasadas e dunha
inercia, sobre todo nos últimos 16 anos,
que require tempo para modificar esas
tendencias, tamén as de carácter
estrutural, como a propia pirámide
poboacional, e iso non se resolve cunha
variña máxica.

Os  incend ios  e  as  ac tua is
manifestacións do sector lácteo foron,
están sendo, cecais, os seus tragos
máis amargos?
Eu creo que no caso dos incendios se
deron un cúmulo de circunstancias que
nos levou a impulsar de forma moito
máis acelerada os cambios que tiñamos
previsto facer paulat inamente:
concentración do mando, creación
dunha empresa pública para unificalo
e que todas as brigadas de reforzo do
verán deixaran de depender de multitude
de concellos que non tiñan criterios de
selección de persoal, profesionalización
do dispositivo, mellora dos medios
técnicos e da loxística, incremento da
colaboración policial na persecución
dos delincuentes e, sobre todo, elevar
a rango de lei o que era a prevención e
a extinción, algo que non existía até o
momento. Creo que os datos
posteriores avalan que estamos na
dirección adecuada, o camiño está
iniciado, do que se trata é de que nos
próximos anos acabemos por
consolidalo.

E o sector lácteo?
Eu creo que non hai ningunha
administración en todo o Estado, e por
suposto tampouco en Galiza, que teña
unha folla de servizo tan relevante en
beneficio do sector lácteo en xeral, e
do galego en particular, como a nosa.
 Mais a decisión de cambiar o peso de
Galiza no sector lácteo estatal, que a
voz do sector galego se escoite e se
teña en conta, ás veces non é ben vista
dende ámbitos moi diversos e pode que
algunhas desas desconfianzas acaben
provocando posicións que teñen moito
máis de políticas que doutra cousa. Eu
teño que respectar as manifestacións

que fan os sindicatos pero tamén teño
que dicir que a nosa folla de servizos
soporta calquera comparación. O
c u r i o s o  é  q u e  m o i t a s  d a s
preocupacións do sector obedecen a
decisións que se toman en ámbitos
europeos ou teñen que ver con rangos
competenciais que non son galegos e

afectan a todo o Estado e, porén,
sorprende a insistente focalizacion do
problema en Galiza, mesmo no tema
das importacións, cando o leite que
chega importado de Francia non é nin
o 2 por cento de todo o leite que
importa o Estado. Entón hai que
plantexarse que é o que hai detrás
destas actitudes, xa que pode haber
unha preocupación lexítima pero que
acaba focalizándose en Galiza
seguramente por intereses políticos.

Estamos ante un balance positivo dos
logros, cales serían os retos, os
obxectivos para o futuro?
Moitas das cousas que temos en
marcha o reto é que funcionen, que
p o i d a m o s  c u l m i n a r  o  s e u

desenvolvemento. Un reto, por exemplo,
sería que na próxima lexislatura foramos
capaces de pór en valor cen mil hectáreas
de terra abandonada con distintos
sistemas de aproveitamento, de
consolidar definitivamente os contratos
homologados en todos os sectores, que
a Lei de montes -que polo anticipo das

resignación e o abandono polo futuro”

eleccións non puidemos completar-
contribúa a valorizar o enorme potencial
de riqueza que ten a nosa superficie
forestal e a que remita o abandono de
moitos montes.

Eu agardo que ao remate da próxima
lexislatura -logo de catro anos da Lei de
Prevención de Incendios-, si poidamos
empezar a falar da desaparición da man
intencionada do home prendendo lumes
nos nosos montes. Confiamos en que
isto empece a ser unha realidade no
horizonte de catro a seis anos e que
poidamos, por tanto ao remate da
lexislatura, apreciar a desaparición desa
intencionalidade con máis rotundidade.

O número un por Ourense agarda que a próxima lexislatura se podan pór en valor cen mil hectáreas de terra abandonada
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Medio Rural: medio vital
4.000 mozos e mozas incorporáronse durante a lexislatura á actividade agraria

Esta lexislatura supuxo para o sector
agrogandeiro e forestal galego falar,
non só de novas políticas, senón dun
novo modelo que puxo de manifesto,
que o rural segue vivo. Non en van
foron arredor de 4.000 os mozos e
mozas os que deron o paso de facer
deste medio “a súa vida, profesión e
amor”, en palabras de Xosé Carballido,
director xeral de Estruturas e
Infraestruturas Agrarias. Porque para
o BNG, e así constaba no seu programa
electoral de hai catro anos -que acadou
un grao de cumprimento moi elevado-
, cando se fala do medio rural galego,
e cando se actúa sobre el, pártese
dunha concepción e dunha política
integral, e crese nas posibilidades dun
medio que é, ao mesmo tempo, sector
estratéxico, patrimonio e identidade.
Con esta filosofía como folla de ruta,
o esforzo colectivo da equipa da

Consellaría do Medio Rural conseguiu
introducir cambios en practicamente
todos os ámbitos. A envergadura dos
proxectos realizados, nuns casos, e o
facto de que se sentasen as bases
para o desenvolvemento doutros con
todo o seu potencial na próxima
lexislatura, pon ben ás claras o
resultado dunha xestión claramente
satisfactoria. Unha xestión para A Terra
(fronte ao abandono); unha xestión
para O Home (volver ao medio,
dignificar e profesionalizar o traballo
e as explotacións); unha xestión para
Os Recursos (a prol da calidade e da
dinamización de sectores); unha
xestión para O Territorio (a súa
ordenación e valorización)... para a
Democracia (diálogo, f in dos
chiringuitos), para un País, en
definitiva.

Contrato de Explotación Sustentábel
(CES): Unha medida tamén contra o
abandono posta en marcha en 2008
co obxect ivo  de  re forzar  a
sustentabilidade das explotacións
agrarias galegas tanto no plano
económico e social coma no ambiental.
A través do CES canalízanse diversas
axudas ás explotacións que se
comprometan a manter a actividade
durante un mínimo de cinco anos. Na
primeira convocatoria foron arredor
de 4.000 produtores os beneficiados,
arredor de 1.500 do sector lácteo.

Unha xestión para O Home e A Muller
Proxectos Dinamizadores das Áreas
Rurais e Incorporación da Mocidade
ao Agro: Dende 2006 púxose en
marcha un novo programa de apoio
financeiro a proxectos dinamizadores,
é dicir, a iniciativas que xeren
actividade económica e contribúan á
mellora dos servizos e da calidade de
vida no rural. O resultado: no trienio
2006-2008 alcanzouse a cifra de 750
proxectos aprobados, que representan
7 2 0  e m p r e g o s  d i r e c t o s ,
principalmente para mozos e mozas
que emprenderon actividades

produtivas no rural. Na liña específica
de axudas para a incorporación da
mocidade ao agro, nesta lexislatura
acadáronse os 3.130 novos activos cun
investimento público superior aos 76,8
millóns de euros.

Creación do Rexistro de Explotacións:
Aprobouse o decreto que crea o Rexistro
de Explotacións Agrarias de Galiza,
incorporando a posibil idade da
cotitularidade a todos os efectos, o que
fai definitivamente visíbel a nivel legal a
muller no mundo agrario.

Unha xestión para A Terra
Banco de Terras: En novembro de 2008 xa se levaban inscritas máis de 7.000 fincas, das que 837 estaban cedidas ou en
trámite de cesión para o seu aproveitamento agrario. Mediante este sistema, preténdese favorecer o aproveitamento da
superficie agraria útil actualmente abandonada.
Nova Política Forestal: Aplicouse unha política de apoio ás plantacións en terreos non agrarios, á diversificación de especies
e ao fomento da produción de madeiras de calidade, eliminando as axudas á forestación de terras agrarias.
Lei de Prevención e de Defensa contra os incendios: Elevou a rango de lei, por primeira vez, a política de prevención,
incluíndo medidas de ordenación, planificación e valorización forestal.

Alfredo Suárez Canal, durante unha visita a unha instalación cárnica
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Contratos Homologados: Impulsouse
a materialización dos contratos
homologados para superar as relacións
anacrónicas entre produtores e
transformadores. Están en marcha no
viño, na castaña e na pataca e
arrincando no leite, un sector sobre o
que se fixo un importante esforzo para
asegurar que non se utilizara o prezo
deste produto como reclamo comercial;
para modificar normas estatais e
permitir que os produtores galegos
perciban axudas en función da cota que

teñan cada ano e non en función dunha
foto fixa de 2004 (avance que se
conseguiu despois de moito batallar
co Goberno de Madrid); a creación do
Observatorio do Sector Lácteo e dun
modelo único de factura, xa que, até
o momento, o pagamento do leite era
opaco e pouco homoxéneo... Isto
derivou en que, por primeira vez en
moitos anos, o prezo percibido polos
produtores galegos superara a media
estatal. En canto ao futuro, apostamos
pola consolidación definitiva do tan

Unha xestión para Os Recursos
Un traballo sen precedentes desde o autogoberno para pór en valor as riquezas do País

ansiado Grupo Lácteo Galego, grazas á
adxudicación do Concurso Eólico e ao
apoio dun Instituto Galego de Crédito
que permita capitalizar a iniciativa privada.
Consellos Reguladores e Plans
Específicos para a dinamización de
sectores: Impulsáronse eleccións para
os novos consellos reguladores das D.O
e I.X.P (Indicación Xeográficas
Protexidas), dotándoos de personalidade
xurídica e facultando a elección do
presidente polo propio sector. Apoiouse
a estrutura produtiva das denominacións
de viño e doutras áreas con plans
especiais de infraestruturas: A Ribeira
Sacra, cun orzamento superior aos 10
millóns de euros até 2010; O Ribeiro,
cunha dotación de máis de 23,6 millóns
de euros, Monterrei, Valdeorras e Rías
Baixas, que suman outros 7,2 millóns
de euros de investimento público entre
as tres, e A Limia con actuacións en
infraestruturas,  concentracións
parcelarias e regadíos, que afectan a
máis de 11.000 hectáreas.

Plan Renove de Tractores: No primeiro
semestre do ano 2008 o incremento da
matriculación de maquinaria agrícola en
Galiza foi do 22% sobre o mesmo
período do ano anterior.

Alfredo Suárez Canal, sobre o terreno, nos Ancares

…e para o Territorio
Programa estratéxico de Infraestruturas do Medio Rural (PEIM Rural): Foi deseñado inicialmente para o cuadrienio 2006-
2009, sendo posíbel rematalo xa en 2008, polo que se elaborou un novo plan 2009-2010 que está a ser executado. A previsión
para o conxunto da lexislatura é de 2.775 actuacións (1.557 camiños rurais, 525 de acceso a explotacións, 297 abastecementos
de auga, 363 saneamentos e depuración e 33 outras)

…e para a Democracia
Diálogo Social: Unha das reivindicacións históricas do nacionalismo foi a de levar a democracia ás relacións entre a
Administración galega e as organizacións de produtores. Nesta liña a primeira lei aprobada no Parlamento na lexislatura foi
a de creación do Consello Agrario Galego, onde están representados os tres sindicatos agrarios maioritarios en Galiza.
Asemade, impulsáronse diversos foros sectoriais de diálogo e negociación (Mesas do leite, do viño, da carne de vacún, da
pataca, da castaña ou da Madeira) contribuíndo á transparencia e a equilibrar as relacións interprofesionais. Entre os seus
froitos salientan os contratos homologados de compravenda de uva, da pataca ou do leite.
Reforma da Lei de Desenvolvemento Comarcal: Simplifica a estrutura administrativa e evita duplicidades absurdas. A fin
dos “chiringuitos comarcais”. Desvincula a Consellería das Fundacións, disolve a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal
e racionalízase a estrutura da Xunta coa reestruturación da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
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Un modelo público de servizos sociais
Cando o BNG chegou ao goberno,
Galiza, un dos países con maior índice
de avellentamento de Europa, carecía
de prazas públicas en residencias para
a terceira idade. De aí que o
nacionalismo abordase con urxencia a
creación do Sistema Galego de
Benestar. Tratábase de crear unha rede
pública de instalacións, servizos e
programas cos que atender ás persoas
m a i o r e s  e  d e p e n d e n t e s .
Para Anxo Quintana, o modelo de rede
pública de atención social desenvolvido
nestes tres anos e medio é un traballo
polo que “temos que estar moi
satisfeitos”, non só polo significado
que ten para o conxunto da poboación,
senón tamén porque a súa posta en
marcha se fixo “nun tempo moi curto”.
A relevancia que o departamento que
dirixe Anxo Quintana dá ás políticas de
benestar reflectíuse nos orzamentos
destinados a este ano 2009 que son a
engranaxe financeira que apuntala o
novo modelo de servizos de benestar
previsto na Lei Galega de Servizos
Sociais, “un modelo público, nacional
e universal”. Trátase de garantir na
práctica o exercicio dos dereitos que
se lles recoñecen aos cidadáns. Para
Quintana serán, en resumo, as contas
que consoliden o Sistema Galego de
Benestar.

Estas cifras apuntalan tamén o
Consorcio de Servizos de Igualdade
e Benestar  como instrumento
fundamental para garantir a cohesión
social e territorial e a vertebración do
país, ao asegurar os mesmos servizos
de calidade no conxunto do territorio.
Esta entidade, que conta actualmente
con 263 entidades locais adheridas,

xestionará preto de 40 millóns de
euros.
A estas cifras cómpre sumar a
aprobación no Parlamento Galego
neste outono da nova Lei de Servizos
Sociais que, tal e como explicou
Quintana, afianzará o papel “innovador
e creativo” do noso país no deseño
das políticas de benestar.
Segundo dixo na Cámara Galega Anxo
Quintana, entre os obxectivos de
cobertura que se marcan, a longo

O Estado Galego do Benestar desénvolvese nun tempo récord grazas ao impulso do BNG

prazo, estas políticas de benestar,
destacan, no que se refire a atención
social primaria, a creación dunha
unidade de intervención social por
cada 10.000 habitantes nas áreas
urbanas e por cada 3.000 no rural.
Na área de inclusión social, a
Vicepresidencia ten como obxectivo
crear un equipo en cada unha das
áreas sociais de Galiza (un total de 60
áreas), a posta en marcha de 7 centros
de inclusión social, nas sete cidades
e de 16 unidades de inclusión social
nas cabeceiras de comarca.

Obxectivos e realidades
No que se refire aos maiores
dependentes, xa se teñen creado máis

       Apoiar as
persoas en risco de
exclusión social,
obxectivo clave para
enfrentar a crise
económica

de 3.000 prazas públicas e o obxectivo
no prazo de execución desta Lei, segundo
dixo Quintana, é chegar ás 21.000 prazas;
atender mediante os servizos de axuda
no fogar e de teleasistencia ao 30 % das
91.000 persoas dependentes que hai en
Galiza; téñense levado adiante 57 centros
de día que supoñen máis de 1.100 novas
prazas de atención diurna e o obxectivo
é acadar as 8.400 , e atender a 8 millóns
de desprazamentos ao ano a través do
Servizo de Transporte Adaptado, o 065.

Quintana detallou tamén os obxectivos
na área de discapacidade intelectual, que
pasan pola existencia de 15 prazas
ocupacionais por cada 10.000 habitantes,
ou a creación de centros específicos. No
tocante á discapacidade física, destacou
a necesidade de crear centros de
Recursos e Integración Social en cada
área social. No eido dos menores, falou
do artellamento dunha auténtica rede
pública na protección e tutela.
Mais, o que quer o BNG é facer máis e
seguir a desenvolver propostas
innovadoras como “xantar na casa”,
apoiar as persoas en risco de exclusión
social e achegar os servizos a todos os
recunchos do país.

O programa 'Xantar na casa' é unha iniciativa innovadora que cobrará un grande pulo na próxima lexislatura
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Cumprindo coa mellora do autogoberno
Un dos principais eixos do labor do
nacionalismo na Xunta nestes tres
anos e medio foi o autogoberno e,
tal e como ten indicado Anxo
Quintana, un país ten autogoberno
“cando é capaz de relacionarse en
pé de igualdade con outros
gobernos e cando ademais esta
relación non obedece á coxuntura
ou á vontade política, senón que
depende e se deriva dun acordo
institucional que obriga ás dúas
Administracións”.
Ao respecto, o líder nacionalista
asegurou, durante a constitución
da Subcomis ión Mixta  de

A relación en pé de igualdade co Goberno do Estado deu xa os seus froitos

Máis poder político para GZ
Estes pasos no incremento da nosa capacidade de decisión viñeron sumarse
aos xa dados nos anos 2006 e 2007 nos que se fixo efectiva a ampliación
da capacidade normativa da Xunta no imposto de matriculación de vehículos
e no céntimo sanitario. Xa en 2007, o labor do departamento dirixido por
Anxo Quintana tivo como froito no seu diálogo co Estado a transferencia do
centro educativo Juan de Lángara de Ferrol e a facultade para que Galiza
poida expedir títulos de Xestor Administrativo. No mesmo plenario, pechouse
ademais unha ampliación dos medios transferidos a Galiza no pasado ano
2006 co traspaso dos recursos do Instituto Social da Mariña ao noso país

“Nós tiñamos o compromiso cos cidadáns de mellorar o autogoberno de
Galiza e cumprimos”, afirma Anxo Quintana.

Seguemento das Infraestruturas,
que “se fomos capaces de
institucionalizar a relación bilateral
en materia de infraestruturas,
temos que ser ambiciosos e pensar
que  temos  un  cauce  de
colaboración para que esa
negociación bilateral entre Galiza
e o Estado se dea noutras
cuestións de importancia para
Galiza, como a do financiamento”.

A constitución desta subcomisión
é básica porque nela o Estado
d e b e r á  d a r  c o n t a s  d o s
investimentos que fará na alta

velocidade galega, para garantir así
a súa data de chegada ao noso país.
A creación deste foro é froito do labor

do nacionalismo que pactou co
goberno central a creación desta
subcomisión no ano pasado, asi
como a materialización dunha serie
de transferencias relevantes en
materia de museos, bibliotecas,
arquivos, bolsas ao estudo, saldo da
débeda de superficie, instalacións
patrimoniais e a inspección de
traballo.

Vinte transferencias que inclúen
varios museos e bibliotecas,
arquivos do reino de Galiza e
arquivos provinciais.

Trátase dunha listaxe de arredor de
vinte transferencias nos que se
inclúen varios museos e bibliotecas,
o Castelo de Monterrei, os arquivos
do Reino de Galiza, máis os arquivos
provinciais de Lugo, Pontevedra e
Ourense e a xestión das bolsas e
axudas de estudo. O Estado
traspasou a Galiza a propiedade de
varios edificios emblemáticos en
compensación da débeda de
superficie, e se efectivizou un
incremento das competencias en
materia de inspección de traballo.
Apenas seis meses antes, en maio
de 2008, a Comisión Mixta de
Transferencias asinou os traspasos
de catro competencias: a do Parque
Nacional Marítimo-Terrestre das Illas
Atlánticas; o persoal do Hospital
Básico da Defensa de Ferrol; a
expedición de títulos académicos non
universitarios e a declaración de
utilidade pública das asociacións.

Aspecto dunha reunión entre Anxo Quintana e a ministra de Administracións Públicas, Elena Salgado

      Criouse a inicia-
tiva do BNG a
comisión bilateral
de seguimento das
infraestructuras
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Locais de ensaio,  centros de
asesoramento afectivo e sexual,
atención ás novas necesidades de ocio,
o apoio ao voluntariado canalizando o
seu traballo en defensa do noso
contorno, etc... Estas son son algunhas
mostras do labor desenvolvido polo
nacionalismo galego desde a dirección
xeral de Xuventude durante a primeira
lexislatura do BNG no Goberno,
iniciativas pioneiras en moitos casos
que demostran que, moi lonxe do “non
feito polo PP”, existen políticas neste
eido máis aló do ocio ou o turismo.

Xustamente para dar ese novo enfoque
ás políticas de xuventude tense
constituído o Observatorio Galego da
Xuventude que, segundo resaltaba o
director xeral de Xuventude, Rubén
Cela, “actuará como unha auténtica
caixa de resonancia da mocidade do
país”, explicou Cela, quen afirmou que
a través deste novo órgano se poderá
tomar o pulso á xuventude galega para
obter dela información de primeira man
sobre as súas inquedanzas. Entre as
prioridades deste novo organismo
cómpre subliñar os estudos sectoriais
que desenvolverá o vindeiro ano arredor
da emancipación xuvenil, a vivenda, o
uso das novas tecnoloxías e a
sexualidade.

Locais de ensaio, innovando en
Europa

Por outra banda, o desenvolvemento
de novas iniciativas de ocio era unha
antiga demanda dos mozos e mozas
galegos. Así, os 17 locais de ensaio que
xa existen en distintos concellos do país
constitúen unha experiencia innovadora
en Europa. Ademais, outros 14 locais
atópanse en fase de construción e
acondicionamento e abrirán as súas
portas nos vindeiros meses até acadar

Os mozos e as mozas toman o Goberno
o obxectivo de 30 locais antes de que
remate a lexislatura.
A Rede Galega de Locais de Ensaio
ten un dobre obxectivo: deseñar
recursos, programas e equipamentos
atractivos ás demandas da xuventude
galega e traballar a canteira dos
creadores emerxentes.
Tamén no eido do ocio ubícase o Xogo
de Rol en vivo dos Irmandiños, proposta
que mesmo está recollida no libro dos
Guinness por ser o xogo de rol con máis
participantes en vivo do mundo. Esta
actividade ofrece a posibilidade de que

Os propios xóvenes son os protagonistas das políticas para a mocidade do nacionalismo

os participantes desenvolvan o seu
potencial creativo e imaxinativo e poidan
coñecer ademais a Historia de Galiza,
achegándose a personaxes da época
como Roi Xordo, o arcebispo Fonseca,

Henrique IV, Pedro Madruga, Diego de
Lemos, Alonso de Lanzós ou Pardo de
Cela. Ao mesmo tempo, a actividade
permite tamén espertar na mocidade o

interese polo pasado da nación.

Unha rede para quererse

Na mesma liña encádranse os centros
Quérote,  unha p la ta forma de
asesoramento afectivo-sexual, que vai
máis alá dos aspectos estritamente
biolóxicos, sanitarios ou preventivos da
sexualidade, para configurar un modelo
que contempla o desenvolvemento
persoal, afectivo e social da mocidade.
Neste momento, acadado o obxectivo
de contar con 7 centros dentro da rede,

e mesmo superado coa apertura do de
Pontevedra, Quintana adiantou que “imos
seguir adiante” e sinalou que os
próximos pasos se centran en planificar
a expansión comarcal da rede Quérote,
para o que xa se puño en marcha o
centro de Burela, o primeiro non situado
nunha gran cidade, a modo de
experiencia piloto.

No campo de Xuventude, tampouco se
podía esquecer a necesaria articulación
do voluntariado galego. De aí que se
puxese en marcha unha Lei Galega de
Acción Voluntaria coa que se pretende
coordinar a acción voluntaria no noso
país e adaptarse a unha nova realidade
marcada pola puxanza do movemento
solidario en Galiza.

      O Xogo de Rol
dos Irmandiños
permitiu á mocidade
galega coñecer a
historia da nación

O Xogo dos Irmandiños xa está no Guiness

       O Observatorio
Galego da Xuventude
debaterá en 2009 as
problemáticas asociadas
á emancipación dos
mozos e mozas
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A Contracapa

A túa forza move este País!

BE-NE-GÁ ao día
Edita: Secretaría de Comunicación. Consello editorial: María Xosé Bravo, Carlos Aymerich,
Xosé María Torné, Xosé Mexuto e Ana Pontón. Redacción: Eva Lema, Rebeca Romero,
Sonia Hermida, Denís Fernández e David González.
www.bng-galiza.org

A túa forza move este País e a túa forza debe desatarse
con toda a intensidade nesta campaña electoral. Sempre
foron os militantes do BNG o mellor medio de
comunicación do nacionalismo. Sempre foron os
militantes do BNG a clave de que este movimento político,
nado do pobo e que só ao pobo serve, poida hoxe estar
onde está embora carecer dos soportes financeiros ou
mediáticos dos que dispoñen as forzas políticas estatais.

A túa forza ten sido decisiva para que durante estes catro
anos Galiza puxese os alicerces dunha transformación
sen precedentes no País. A túa forza vai ser decisiva
para que esa transformación non se vexa interrumpida
e que, antes ao contrario, se expanda e gañe máis
músculo social. A túa forza fará que o 1 de Marzo as
urnas reborden de votos nacionalistas, de votos que
expresan a confianza do País nas súas propias
posibilidades.

27 de Febreiro.
Mítin nacional feche de campaña.
Vigo. 20.15 horas. Pavillón das
Travesas, con Anxo Quintana.
Todas as datas da campaña en
www.bng-galiza.org
e www.bng-queremosmais.org

Contigo Galiza avanzará cara ao seu autogoberno pleno e o
Goberno galego terá máis opcións para facer frente á crise do
modelo neoliberal pondo os recursos do País ao servizo das
maiorías sociais.


