
 

 
 
 

A CORUÑA 
 

RESEÑA BIOGRÁFICA DE ANXO QUINTANA GONZÁLEZ 
Nace en Allariz en 1959. 
É diplomado en Enfermería pola Universidade de Vigo e formou parte do 
Servizo de Nefroloxía da Residencia do Hospital Cristal-Piñor de Ourense. 
Actualmente está en excedencia da súa ocupación profesional, e é socio de 
honor da Sociedade Española de Medicina Xeral polo seu contributo á 
mellora 
da Atención Primaria no meio rural. 
Desde o ano 1983 foi concelleiro en Allariz, e posteriormente alcalde deste 
concello desde 1.990 até o ano 2000. Nos anos do seu mandato, Allariz 
recibiu o Premio Europeo de Urbanismo, e foi seleccionado polo Programa 
Hábitat da ONU para representar ao Estado español como exemplo de 
concello que conta cunha xestión en defensa do desenvolvemento sostíbel. 
Contribuíu á unificación das organizacións municipalistas galegas e foi 
Vicepresidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) 
entre os anos 1995 e 2000. 
Ocupou o cargo de Coordenador Executivo do BNG desde Abril de 2002 até 
Novembro de 2003 e en Novembro de 2003 é nomeado Portavoz Nacional 
do 
BNG e candidato á presidencia da Xunta de Galiza na XI Asemblea Nacional 
da organización. É reelixido no cargo na XII Asemblea, en Decembro do 
2006. 
Senador por designación da Comunidade Autónoma de Galiza desde o ano 
1999. Como parte da sua actividade parlamentar, Anxo Quintana era 
membro titular da Deputación Permanente e portavoz do Grupo Mixto en 
varias comisións. 
Vicepresidente da Xunta na VII lexislatura, con responsabilidade nas 
áreas de Igualdade, Benestar e Relacións Institucionais. 
 
RESEÑA BIOGRÁFICA DE CARLOS AYMERICH CANO 
 
Carlos Aymerich Cano, nado en Vigo en 1967. Profesor titular de 
Dereito Administrativo da Universidade da Coruña. Autor de 
diferentes monografías e traballos científicos sobre materias da súa 
especialidade e, nomeadamente, contratación púbilca, organización 
territorial do Estado e dereitos das pesoas presas. 
Militante do BNG dende 1993, membro do Consello Nacional dende 
2001 e da Executiva Nacional dende 2003, desempeñando o cargo de 
Secretario de Acción Institucional. 



Deputado en Madrid pola provincia da Coruña (2000-2004) 
Deputado pola Coruña e portavoz do grupo parlamentar do BNG na 
cámara galega na lexislatura 2005-2009. 
Coordenador do relatatorio que redactou a proposta articulada do 
texto de Novo Estatuto do BNG e membro da comisión parlamentar 
que estivo encargada de elaborar a máxima lei galega. 
Na actualidade exerce de novo como portavoz parlamentar. 
 
RESEÑA BIOGRÁFICA DE ANA BELÉN PONTÓN 
MONDELO 
Nada no concello de Sarria en 1977, é licenciada en Ciencias Políticas 
e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela. 
Milita en Galiza Nova e no BNG dende os 17 anos. Trasládase a 
Santiago de Compostela no ano 1994 para cursar os seus estudos 
universitarios, participando no movemento estudantil nos Comités 
Abertos de Facultade (CAF). Durante este período foi representante 
na Xunta de Facultade e no Claustro. 
Foi membro da Dirección Nacional de Galiza Nova durante os anos 
2000-2004 e da súa Comisión Permanente, ostentando a 
responsabilidade de organización nos anos 2000-2003. Participou na 
Asemblea de Mulleres de Galiza Nova. 
Forma parte do Consello Nacional do BNG dende a IX Asemblea 
Nacional e na actualidade é membro da Executiva como responsábel 
da Secretaría de Políticas para a Mocidade. 
Foi deputada do Parlamento Galego na anterior lexislatura desde o 
ano 2004 e portavoz en temas de mocidade e igualdade de xénero. 
Participou en diversos eventos a nivel internacional, entre os que 
figura o Festival Mundial da Xuventude Democrática, celebrado en 
Cuba no ano 1997, dentro da representación que enviou Galiza; a 
Marcha Mundial das Mulleres, celebrada en Bruxelas no ano 2000, e 
no Fórum Social Mundial, celebrado en Porto Alegre (Brasil) no ano 
2002. 
Durante a última lexislatura foi deputada do BNG no Parlamento 
Galego e exerceu como portavoz de Mocidade, Medio Ambiente e 
Igualdade, alén de ser presidenta da Comisión de Agricultura. 
 
RESEÑA BIOGRÁFICA DE ANA LUISA BOUZA 
SANTIAGO 
Diplomada en Formación Bancaria por CUNEF Madrid en 1986. 
Analista de aplicacions informáticas en excedencia. 
Militante do nacionalismo galego dende 1976. Militante fundadora do 
Bloque Nacionalista Galego en 1982. Delegada sindical entre os anos 
1980 e 1984. Forma parte dende a sua creación en 1990 da Comisión 
Nacional de Mulleres do BNG, actualmente membro da súa 
Permanente. 
Forma parte dende a sua creación da Comisión nacional para a 
sociedade da información do BNG. Membro do Consello Nacional do 



BNG dende o 2003. 
Diputada autonómica en 2005 por A Coruña renuncia ao escano para 
asumir a responsabilidade de Directora Xeral do Servizo Galego de 
Igualdade da Vicepresicencia da Xunta de Galiza. 
Co-redactora da área de muller do FORO DO NOVO ESTATUTO . 
Coautora do libro 'O TRATADO DA CONSTITUCION EUROPEA : VISIONS 
DESDE GALIZA' 2005 de Baia Edicións. Autora de diversos artigos e 
ponencias de temática feminista. Membro da Comisión técnica de 
AENOR para a elaboración da norma UNE española de igualdade nas 
empresas. 
Membro até 2005 do Consello de Redacción da Revista de 
pensamento feminista ANDAINA. 
Membro promotora do grupo de opinión 'Otras voces feministas'. 
 
 

LUGO 
 
 

RESEÑA BIOGRÁFICA DE FERNANDO BLANCO 
ÁLVAREZ  

Nado en Lugo en 1959.  

Conselleiro de Innovación e Industria da Xunta de Galiza na VII 
Lexislatura. 

Foi portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo. 
Durante o Goberno de coalición co PSOE, na anterior lexislatura, 
ocupouse das áreas de Economía e Turismo. Foi concelleiro desde 
1995 e ocupou o cargo de portavoz desde o 2003. 

Foi portavoz do BNG na Deputación Provincial de Lugo no período 
1995-2005 e foi elixido deputado do BNG no Parlamento galego, 
acta á que renunciou ao ser nomeado conselleiro de Innovación e 
Industria, en agosto de 2005. 

Profesionalmente Fernando Blanco é traballador de Telefónica, onde 
desempeñou o seu labor como supervisor de loxística. Actualmente 
está en excedencia. 

Ten dous fillos. 

 
RESEÑA BIOGRÁFICA DE ISABEL SÁNCHEZ 
MONTENEGRO 



 
Isabel Sánchez Montenegro. Naceu na cidade de Lugo no ano 1961. 
Cursou estudos na Escola de Maxisterio desa cidade obtendo o título 
de Mestra de Educación Primaria especialista en Ciencias Sociais e 
Educación Infantil. 
Dende o ano 1984 exerceu a súa profesión en diferentes destinos da 
provincia de Lugo: A Mariña, Monterroso, Quiroga, Antas de Ulla, 
Chantada e Monforte de Lemos, cidade na que reside dende hai doce 
anos. 
Dende o ano 2007 forma parte do goberno municipal de Monforte de 
Lemos, no que exerce como Concelleira de Medio Ambiente, 
Educación e Xuventude. 
Foi membro do Consello Local do BNG de Monforte. 
Na actualidade é membro do Consello Comarcal do BNG na comarca 
Lugo-Sul. 
 

OURENSE 
 

RESEÑA BIOGRÁFICA DE ALFREDO SUÁREZ CANAL (Allariz, 
1951) 
Licenciado en Matemáticas e catedrático de ensino secundario. 
Formou parte da organización estudantil ERGA e participou na 
creación da Intersindical Nacional de Traballadores Galegos (INTG) 
como membro da dirección do sindicato de traballadores do ensino 
UTEG. Militou na AN-PG e, dende o ano 1972, milita na UPG. 
Participou na fundación do BNG en 1982. Foi concelleiro en Allariz 
durante o período entre 1979-1983, así como deputado provincial en 
Ourense. Desde 1993 a 2005 foi deputado no Parlamento de Galiza, 
onde exerceu como Viceportavoz do BNG. Conselleiro do Medio Rural 
na VII Lexislatura. 
 
RESEÑA BIOGRÁFICA DE TEREIXA PAZ FRANCO 
 
Nace en Barbadás o 7 de febreiro de 1967, concello onde reside 
durante toda a súa vida agás o tempo de emigración en Lucerna- 
Suíza, onde viviu coa súa familia dende os cinco anos até a 
adolescencia. Ten unha filla de trece anos. 
Estudou o bacharelato no Instituto Otero Pedrayo de Ourense e, 
posteriormente, Psicoloxía na Universidade de Santiago de 
Compostela. Do seu tempo na emigración conserva o seu 
coñecemento de alemán. 
Dende 1990 é funcionaria da Administración de Xustiza, actualmente 
destinada en Ourense. 
Inicia o seu traballo social no movemento veciñal do seu concello. 
Formou parte da directiva da Agrupación Cultural Auriense desde o 
ano 2001. 
Milita no nacionalismo desde principios dos anos noventa. Membro 



da Xunta de Persoal da Administración de Xustiza en Ourense desde 
1995 até o 2003 en representación da CIG. Durante cinco anos foi 
secretaria comarcal da Federación da Administración Pública da CIG 
en Ourense, e membro da súa Dirección Nacional. 
Concelleira e portavoz municipal en Barbadás en representación do 
BNG desde 1995 até 2005. Ocupa un escano na Deputación 
Provincial de Ourense desde 1999, tamén até 2005. Pertence ao 
consello comarcal de Ourense-O Carballiño, sendo elixida pola XI 
Asemblea Nacional do BNG como integrante do seu Consello 
Nacional. 
Na pasada lexislatura foi deputada e vicepresidenta primeira do 
Parlamento Galego, onde exerceu a portavocía en materia de 
Agricultura e Medio Rural. 
 

 
PONTEVEDRA 

 
RESEÑA BIOGRÁFICA DE TERESA TÁBOAS VELEIRO 
 
María Teresa Táboas Veleiro, Conselleira de Vivenda e Solo da Xunta 
de Galiza na VII Lexislatura e arquitecta de profesión. 
 
Naceu na Cidade de México o 13 de Setembro de 1961, filla de 
emigrantes ourensáns do Carballiño e Beariz. Reside na Caeira (Poio), 
desde hai 24 anos. 
 
No 2005 entrou no goberno galego a proposta do BNG. Forma parte 
do Consello Nacional, máximo órgano entre Asembleas desta forza 
política, desde a XII Asemblea de decembro do 2006. 
 
Doutora arquitecta coa tese doutoral dirixida polo arquitecto César 
Portela Fernández-Jardón e titulada “El Color en Arquitectura” na que 
obtivo a cualificación de sobresaliente Cum Laude. 
 
Colaborou durante 6 anos no estudo do propio César Portela (Premio 
Nacional de Arquitectura) e traballou durante dous anos no Concello 
de Marín como arquitecto municipal. 
 
Funda no ano 1990 o Teresa Táboas Estudio de Arquitectura, desde o 
que desenvolveu numerosos proxectos de Edificación e Urbanismo. 
Foi conselleira titular do Consello Superior dos Colexios de 
Arquitectos do Estado español e membro da súa Comisión de 
Vivenda. A proposta deste órgano foi nomeada no ano 2003, ante o 
Consello de Arquitectos de Europa con sede en Bruxelas, membro de 
dúas comisións sobre arquitectura sustentable e asuntos urbanos. 
 



En maio do 2003 foi elixida decana presidenta do Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, sendo a primeira muller en acceder a ese 
cargo. 
 
 
RESEÑA BIOGRÁFICA DE CARME ADÁN VILLAMARÍN 
 
Carme Adán Villamarín naceu en Donostia o 16 de decembro de 1966, e 
despois de volver ao seu domicilio familiar en Lalín, establece a súa 
residencia en Vigo. 
É licenciada en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela, 
doutorándose no ano 2002 coa tese "Epistemoloxía, natureza e xénero" 
dirixida por Mª Xosé Agra Romero na mesma universidade. 
Froito da súa actividade intelectual, é autora de ducias de artigos e publica 
o libro "Feminismo e Coñecemento. Da experiencia das mulleres ao ciborg". 
Exerce como profesora de ensino secundario dende o ano 1990, con destino 
definitivo no IES Politécnico de Vigo. Preside a Aula Castelao de Filosofía 
entre os anos 1999 e 2005, ano no que pasa a formar parta da Comisión 
Técnica de Xénero do Consello da Cultura Galega. 
Nas eleccións ao Parlamento de Galiza do ano 2005 encabeza a lista do BNG 
pola provincia de Pontevedra, sendo electa deputada ata ser nomeada 
Secretaria Xeral da Igualdade na Vicepresidencia da Igualdade e do 
Benestar da Xunta de Galiza. 
 
 
RESEÑA BIOGRÁFICA DE HENRIQUE VIÉITEZ ALONSO 
 
Henrique Viéitez Alonso naceu en Vigo en 1959. 
Foi concelleiro de Persoal e Parques e Xardíns na corporación de 1999-2003 
presidida polo nacionalista Lois Pérez Castrillo, e de 2005 a 2007 foi 
novamente concelleiro polo BNG. 
Operador de telecomunicacións de profesión, no seu currículo destaca a súa 
vinculación ao mundo sindical e ao asociacionismo veciñal. 
 
RESEÑA BIOGRÁFICA DE BIEITO LOBEIRA DOMÍNGUEZ 
Bieito Lobeira Domínguez naceu en Seixo (Marín) en 1968. Comezou a súa 
actividade política aos 16 anos en ERGA. No ano 1988 desenvolve unha 
grande actividade sindical no Sindicato Galego de Traballadores do Mar 
(INTG). 
No ano 1992 foi elixido secretario xeral de Galiza Nova, formando parte 
desta organización desde a súa fundación até o ano 1998. 
Deputado do BNG no Parlamento Galego dende o ano 1995. Responsábel de 
Pesca e Marisqueo no Grupo Parlamentar. 
Membro do Consello de Contas de Galiza e da Comisión Lexislativa do 
“Prestige”. 
Portavoz da Plataforma NUNCA MÁIS. 
Membro do Consello Nacional e da Executiva do BNG, organismo no que é 
responsábel de Acción Social. 
Na última lexislatura foi viceportavoz e coordinador do grupo parlamentar, 
alén de presidente da Comisión de Educación e Cultura. 



 
 
 
 


