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O BNG convoca hoxe este acto contra a monarquía 
española, en defensa da República e polo dereito de 
Galiza a decidir o seu destino porque somos cons-
cientes de que estamos a vivir un momento históri-
co, un tempo de mudanzas que precisa de coraxe e 
claridade de ideas para facerlle fronte aos retos que 
temos como país e como persoas.

Efectivamente, en Galiza e no Estado agroman des-
exos de construir unha realidade nova e como na-
cionalistas debemos poñer todas as enerxías en que 
esta semente transformadora medre con forza e dea 
froitos beneficiosos para o noso pobo.

Mais estes tempos de mudanzas aparentes son ta-
mén o campo ideal para a confusión, e para o vello 
dito de que hai que cambialo todo para que todo siga 
igual. Xa coñecemos o resultado de consignas apa-
rentemente transformadoras como aquel exitoso e 
efémero “Por el cambio” de 1982. Máis recentemente, 
desde os EEUU do Yes we can a Francia de Hollande 
sabemos da forza ilusionista dalgunhas palabras ba-
leiras e da profunda decepción á que levan, até con-
vertirse en campo de cultivo para a antipolítica, para 
toda clase de populismos e para o fascismo.

Os nacionalistas galegos estamos contra a monarquía 
española –sempre estivemos, agora e cando se votou 
a constitución de 1978, a que consagrou a II Restau-
ración Borbónica. Non todos os que agora se decla-
ran ferventes republicanos poden dicir o mesmo.

Estamos contra a monarquía por ser unha institución 
arcaica, antidemocrática, corrupta e  antigalega (sa-
bémolo ben, moito antes da chegada dos Borbóns, 

desde os tempos de Isabel e Fernando, desde os 
tempos da Doma e castración do reino de Galiza).

Estamos contra a monarquía por ser a representación 
por excelencia da vella política, dos privilexios, das 
inxustizas, da submisión; porque simboliza a alian-
za dos grandes poderes económicos, do exército, 
da xeraquía eclesiástica, do aparato do Estado, do 
aparato mediático... para perpetuar un rexime político 
e económico inxusto, cruel, corrupto, que nos nega 
como nación, que afoga a nosa economía e expolia 
os nosos recursos e os nosos dereitos, que condena 
á fame e á miseria a millóns de persoas

Este tempo histórico que estamos a vivir é unha 
oportunidade que non debemos desaproveitar como 
persoas e como pobo. A oportunidade de propiciar o 
proceso DESTITUINTE dun sistema cruel e inxusto, 
e iniciar o proceso CONSTITUINTE dunha realidade 
nova. Fronte a esta pseudodemocracia degradada, 
fronte a esta monarquía parlamentaria corrupta, o 
que de verdade precisamos é abrir un novo proce-
so constituínte, resultado dun verdadeiro programa 
democrático, participativo, que rompa coa herencia 
franquista, coa segunda restauración borbónica, cos 
privilexios da xerarquía católica, coa dominación do 
sistema económico financeiro, coas desigualdades 
de clase, xénero e lingua, e que recoñeza o dereito 
de autodeterminación e a soberanía dos pobos. Sería 
o primeiro paso cara a necesaria República Galega, 
que chegará, claro que ha chegar máis cedo ca tarde.

E que quede claro: nós non imos cair na trampa do 
referundum que propoñen agora moitos que votaron 
si á constitución do 78. Non estamos dacordo coa 

Galiza contra a Monarquía Española I
Luís Bará
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proposta do referendun porque a democracia non se 
somete a plebiscito popular. Porque a Monarquía e a 
Democracia son realidades absolutamente antitéticas. 
E a democracia, a liberdade, a dignidade son dereitos 
que se exercen e que non se poden someter a vota-
ción.

Tampouco nos vale a República sen máis, a República 
como talismán, como solución a todos os problemas. 
Non vale de nada que cambie a forma xurídica do Es-
tado, se todo segue igual. Xa o dicía Castelao: “Aos 
republicáns españois é preciso convencelos de que 
nunha República unitaria, o lema Liberté, Egalité, Fra-
ternité apenas serve máis que para colocalo na porta 
dun cemiterio”

Os nacionalistas galegos queremos decidir sobre o 
modelo de Estado que máis nos convén. Sobre o dere-
ito á autodeterminación das nacións. Sobre igualdade 
e xustiza social, sobre o exercicio da soberanía nacio-
nal, que é a forma que teñen os pobos para defenderse 
do capitalismo depredador que nos afoga. E para iso 
non valen reformas cosméticas, é precisa unha profun-
da transformación que permita construir Galiza como 
un país soberano, democrático, equitativo e solidario. 

Como non entramos no xogo dos cambios para que 
todo siga igual, o nacionalismo galego molesta, o BNG 
molesta. Hai outras opcións máis ben vistas polo sis-
tema: máis modernas, máis tolerábeis, máis guais. Por 
iso, os nacionalistas galegos temos que seguir sendo a 
expresión política da sociedade combativa, que non se 
rende, que non claudica, que non comunga con rodas 
de muiño (aínda que sexan rodas republicanas).

Loitamos pola República, si, pola República Galega. 
A República da soberanía e os dereitos colectivos.A 
República rabuda e indignada de Rosalía. A República 
internacionalista e solidaria de Castelao. A República 
igualitaria e combativa de Bóveda. 

A República proletaria das labregas e dos mariñeiros 
que queren vivir e traballar na súa terra. A República 
ilusionada dos mozos e mozas que queren poñer o seu 
saber, o seu talento e o seu traballo no futuro do país, 

ver medrar nel os soños de liberdade, as arelas de au-
togoberno, de prosperidade, de benestar.

Este é tempo de manchar as mans (como dicía Cas-
telao), de tomar partido, de saltar á area, de compro-
meterse, de loitar polas ideas de igualdade e xustiza 
social que poden transformar o mundo, comezando 
polo noso mundo, que se chama Galiza.

É tempo de loitar e é tempo de soñar. Cantas ideas 
transformadoras comezaron sendo unha lonxana uto-
pía irrealizábel. Canta grandeza ten traballar por un 
país e unha sociedade igualitaria que gozarán as xe-
racións máis novas. Combatemos polos dereitos de 
agora para que os exerzan os galegos e galegas de 
mañá. E estamos convencidos de que chegará un día 
-máis cedo ca tarde- en que se farán realidade os no-
sos anceios de liberdade. En que Galiza se libere de 
toda caste de tiranía e se faga dona do seu destino. 

Este é o símbolo desa liberación. Esta é a nosa bandei-
ra republicana, a nosa bandeira tricolor. Branca, azul e 
vermella. A bandeira da nosa República da esperanza, 
da democracia, da liberdade.

Viva Galiza Ceibe, Viva a República Galega!
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Galiza contra a Monarquía Española II

Estamos a sofrer a cara máis despiadada dun sistema 
cruel e corrupto. O capitalismo, o imperialismo, acada 
neste momento histórico unhas cotas de brutalidade 
insoportabeis. 

Un sistema que planifica e executa con frialdade a des-
trución do pobo galego:

•	 ataques sistemáticos á nosa lingua, á nosa cul-
tura,

•	 destrución dos sectores produtivos galegos,

•	 destrozo e espolio dos nosos recursos ,

•	 condena á miseria de miles de persoas

•	  desterro á emigración á mocidade

Cunha voraz agresividade  foron tratando de quebrar o 
soño de miles de patriotas que anceiamos vivir nunha 
Galiza liberada. que traballaron e traballamos para con-
quistar a liberdade do pobo galego. Non o conseguiron 
no pasado, non o conseguirán agora.

No ano 1975, cando morre o dictador, que non a dic-
tadura!! pudo ser, e debeu ser, o momento histórico 
agardado para iniciar o proceso constitucional galego, 
o momento para iniciar o camiño definitivo da libera-
ción de Galiza. 

O momento histórico agardado por Castelao no exilio e 
polo que deron a vida moitos compatriotas.

O nacionalismo galego colocou, na transición, como 
soporte da súa actuación política o que neste momen-
to continúa a ser a nosa estratexia de futuro: a conse-
cución dun marco xurídico acorde coa estrutura pluri-
nacional do estado. O nacionalismo galego, o bng de 
hoxe, mantivo, e mantén, insobornábel a postura de 
non sacrificar a ruptura democrática no oportunismo 
da reforma. 

O nacionalismo é a única forza política que se opuxo 
a constitución monárquica e continuadora do franquis-
mo na Galiza.

A Constitución española consagra a unidade de Es-
paña como indisolúbel e a el rei como o garante desa 
unidade. E así o pactaron e aprobaron todas as forzas 
políticas estatais (PP, PSOE E IZQUIERDA UNIDA)

Despois para xustificarse empezaron a soltar aquelo 
de que non eran monárquicos senón juancarlistas. Por 
non defender abertamente o sistema que pactaran, 
contabánnos eso de que era campechano, neutral, 
pero todos estaban defendendo e formando parte dun 
sistema antidemocrático e abafante.

Na actualidade, coa abdicación de El rei, ábrese, des-
pois de case cuarenta anos da última restauración 
borbónica, a necesidade de posicionarse novamente 
sobre a monarquía.

E volven, outra vez todos: PP e progres españoles de 
distinta pelaxe á andar novamenente xustificando a 
súa postura de apoio ao réxime.

O PP dío claro: son monárquicos constitucionalistas e 
inmobilistas.

O PSOE ponse espiritual, e di aquelo de que teñen 
alma republicana, pero como o corpo, corpo doutri-
nal incluido, é monárquico, apoian a continuidade da 
monarquía.

Ademais, por si non estaba clarisimo, as primeiras pa-
labras de Louro, un dos lideres  locais do PSOE, foron 
esclarecedoras: agardo que veñan outros cuarenta 
anos de properidade, supoño que se refirirá á súa. 
Unha aportación imprescindíbel ao debate dun político 
da súa talla. A mismiña que fixo Botín

Pero hai máis!

Izquierda unida: para intentar xustificar o seu papel no 
pacto da transición e a súa contribución á construción 
do réxime monárquico, ao igual que outros pogres, fa-
lan de referendun. Xa votaron no seu momento a favor 
da monarquía.

Os dereitos exércense, non se someten a votación. 
Que garantía ten un referendum sobre a monarquía, 
que segundo a sacrosanta constitución ten que con-
vocar el rey? Botádelle un vistazo ao título segundo da 
constitución.

A posición do BNG é clara: O nacionalismo galego 
está en contra deste réxime, en contra da monarquía 
franquista, en contra dun dos piares nos que se sus-
tenta o sistema.

Carme da Silva
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Que función ten a monarquía española na actualidade? 
que fan os borbóns ademais de parasitar recursos pú-
blicos? Teñen algunha función no estado?

Se botamos outra ollada ao título segundo da consti-
tución está claro: “El rey es el jefe del estado, símbolo 
de su unidad y permanencia...asume la más alta repre-
sentación del estado en las relaciones internacionales”. 
Tamén di que é inviolabel e non está sometido a respon-
sabilidade.

Pois si que é negocio: representa e exerce a negativa 
do réxime a recoñecer o carácter plurinacional do es-
tado, simboliza a negación da realidade social e política 
existente.

Representa o estado en conferencias internacionais, 
que non sempre que viaxa vai cazar!, e deixa en ridículo 
o corpo diplomático agredindo ao xefe dun estado elexi-
do democraticamente, como cando dixo o deleznábel: 
“por qué no te callas!!”

A cambio disto, e outras cousiñas ,pode usar a súa in-
violabiliade para facer os seus negocios. Mirade o que 
lle está a pasar á filla...

Resulta chamativa a preocupación que teñen neste mo-
mento pola perda da inviolabiliade do rei unha vez que a 
teña o seu fillo. Qué saben nas cloacas do estado para 
estar tan preocupados?. Non era este señor unha ga-
rantía de progreso, de honradez, ademáis de campe-
chano?

Estes días de frenética actividade da familia real: as mu-
danzas sempre son un incordio!! son moitas, que non 
variadas, as voces que mostran a súa admiración a el 
Rei de España polo magnifico do seu reinado: recordan 
parte dos fastos organizados polo ministro franquista 
Fraga iribarne en 1964 cos xxv anos de paz.

E sairon a apoiar o reinado os poderes económicos do 
estado:

•	 Os grandes empresarios e banqueiros do ibex35 
agradeceronlle os servicios prestados durante o 
seu reinado e confian na continuidade na figura do 
príncipe

•	 A iglexa católica tamén fixo 
declaracións públicas de 
apoio, o estado é aconfesio-
nal, a monarquía é católica!!

•	 E o exército, do que o rei é 
xefe supremo, manifestou a 
súa gratitude.

Está ben ás claras que a monar-
quía borbónica é un dos piares 
básicos do sistema. Un sistema 
que condena ás clases popula-
res á pobreza, que deixa miles de 
persoas en Galiza sen esperanza 
no futuro, e sen presente. Un sis-
tema que abafa os dereitos nacio-

nais de Galiza. Un sistema cruel e corrupto que protexe 
aos poderosos e machaca aos pobres. 

Todos aqueles que de forma directa ou indirecta apoien 
a continuidade da monarquía, as forzas políticas e so-
ciais que non digan sen ambiguedades que hai que aca-
bar con este réxime, sustentador dun sistema despiada-
do, serán cómplices.

No BNG sabemos que as ocasións na história non vol-
ven. Sabemos que hai que aprobeitar a abdicación de 
Juan Carlos para acabar coa monarquía e mandar fora 
aos borbóns.

Sabemos, como sabían os miles de persoas que deron 
a súa vida no pasado, que o futuro de Galiza pasa pola 
súa soberanía, pasa pola liberdade do pobo galego. Non 
aceptamos, nen aceptaremos sumisamente, unha nova 
traición ao pobo galego.

As xeneracións futuras teñen que ter a seguridade de 
qué loitaremos sen descanso polos dereitos do pobo 
galego. Non terán que decirnos no futuro que non loita-
mos con toda a nosa enerxía, 

Hoxe, máis que nunca, estou orgullosa de militar no 
bng, de formar parte dun proxecto, o instrumento do 
pobo galego para liberarse das cadeas da dependencia, 
da tiranía e da opresión imperialista. 

como dixo Manuel María:

“berrade

erguédevos

loitade

deica que, todos xuntos, academos

a liberacion-nacional da nosa patria”  

(poemas pra construir unha patria)

Pola república galega!!

viva Galiza ceibe e popular!!
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O actual Réxime Político do Estado Español, cociña-
do na chamada Transición, e consagrado na Cons-
titución Española de 1978, aquilo que dixo Franco 
de que deixaba “todo atado e ben atado”.aceptou 
todos os coñecidos postulados do franquismo.
   
Unidade indisolúbel da Patria Española. Negación 
dos dereitos das nacións: Cataluña, Euskadi e Ga-
liza.

Estes ben coñecidos postulados básicos que pade-
cemos: O Estado Español como Reino único, que 
iso foi durante o franquismo. Un profundo Anti repú-
blicanismo. Un réxime retrógrado; a Constitución é a 
mais retrograda de todas as existentes en Estados 
capitalistas occidentais.

Continuismo do franquismo: aceptando que o apa-
rello do estado (Xuíces, funcionarios,...) e os empre-
sarios	máis	influíntes	seguiran	co	poder	que	tiñan	no	
franquismo. E, por último e case de adorno, unha 
suposta democracia, pero meramente representativa 
e formal. Nin falar de democracia participativa e real, 
dunha auténtica democracia.

Iso si,  pasamos do Partido único ao bipartidismo, 
pero sen elixir ao Xefe do Estado, que o nomeou a 
dedo Franco.

E tamén unha mera descentralización administrativa 
coas autonomías, feita para frear o que eles chaman 
nacionalismos periféricos.

Téñenos insistido e insistido en que este réxime su-
puxo a democracia, que non había outro remedio 
para acadar a democracia. Falso! Radicalmente 
falso! As liberdades individuais, a aparencia de de-
mocracia era unha imposición dos tempos, unha 

demanda maioritaria, algo imparábel. Non había por 
que facer un sistema tan retrógrado e antipopular; 
fixérono	porque	quixeron,	porque	lles	conviña	a	uns	
e a outros. Si, a uns e a outros, á dereita e á suposta 
esquerda española. A todos lles conviña.

Todas as forzas políticas (UCD/PP, PSOE, PCE,...), 
todas, agás o BNG e algunha forza nacionalista 
máis, aceptaron a monarquía franquista, a estrutura 
do Estado post-franquista e apoiaron a Constitución 
que consagraba este réxime. 

Por iso resulta  claro o PP cando di que a Constitu-
ción non se toca, (menos cando lle convén, claro). 
O post-franquismo é a cerna política do PP e está 
perfectamente recollido nesa Constitución. Para que 
van cambiar a Constitución cando está feita á medi-
da do PP!

O PSOE ultimamente dá moito que rir, e deixando 
aparte  o chiste da alma republicana, tamén resulta 
claro	o	PSOE	cando	axita	a	Constitución.	Ao	fin	e	ao	
cabo foi a que quixeron; traizoando os seus supos-
tos principios para ser a outra pata do bipartidismo 
PP/PSOE.

O PP é o que sempre foi e o PSOE está reducido a 
Partido Español. Do resto non queda nada. Como 
dicía alguén, o PP e o PSOE só se diferencian na po-
lítica sexual. No demais son exactamente o mesmo.

Pero non podemos esquecer o PCE, Izquierda Uni-
da, os supostos republicanos españois de toda a 
vida, de toda, toda la vida, pero que votou a favor da 
Constitución Española, que votou a favor da Monar-
quía, que votou a favor da bandeira franquista. Hoxe 
pretende sacar á xente a rúa coa bandeira republica-
na. O que hai que ver!!!. 

Tamén temos que ver como Iz-
quierda Unida, ademais de axitar 
as bandeiras que eles mesmos 
traizoaron, piden, xunto cos de Po-
demos, un referendo. Paveros que 
son.!!! 

Fállalles a memoria ou non saben 
ler? Ou será máis ben que teñen un 
rostro político sen límites?

Vexamos: A Constitución Española 
de 1978 recolle no seu Artículo 62: 

Galiza contra a Monarquía Española III
Miguel Anxo Fernández Lores
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Corresponde al Rey:

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en 
la Constitución. Isto	foi	o	que	aprobou	e	polo	que	fixo	
campaña, tanto Izquierda Unida como os “progres” 
madrileños de toda tipo e condición. Aprobaron que 
só se poden facer referendos nos casos previstos na 
Constitución e que os Referendos tenos que convo-
car o Rei. Qué futuro e viabilidade pode ter esta oco-
rrencia do referendo? Ningunha. Paveros que son.

Non piden cambiar totalmente a Constitución. No 
fondo están encantados coa Constitución monárqui-
ca española post-franquista. O único que tratan é de 
lavar a súa mala conciencia por ter apoiado, e se-
guir apoiando, ao Réxime post-franquista.Ou sexa, 
a nada, enganar outra vez ás persoas que están en 
contra da monarquía e do corrupto e antidemocráti-
co réxime político actual.

A conclusión é cada vez máis clara: Da progresía 
española madrileña nunca veu, nin virá, nada cohe-
rente e alternativo. Virá máis españolidade, máis dis-
cursos ocos, máis enganos, máis desencantos. E de 
contos e enganos xa estamos cheos!!!

Contáronnos, dende esa esquerda española, repe-
tíronnos até o aburrimento que o Rei reina pero non 
goberna. Que só fai de árbitro. Outra grande mentira; 
leamos outro pouco da Constitución: 

Artículo 62 Corresponde al Rey:
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

Se nos imos ao artigo 8 veremos as funcións das 
forzas armadas. 

Artículo 8 
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejérci-
to de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen 
como misión garantizar la soberanía e independencia 
de España, defender su integridad territorial y el or-
denamiento constitucional.

Ou sexa, a monarquía é a institución que garante a 
integridade territorial do Estado Español e a Consti-
tución	Monárquica	e,	para	ese	fin,	ten	o	mando	das	
Forzas Armadas. Case nada!!!. 

“La Monarquía, símbolo de la Unidad de España”. De 
símbolo nada, garrote.Se é o árbitro, dende logo que 
de neutral non ten nada.

Falemos agora de corrupción, asunto de máxima 
actualidade. Estamos asistindo un día si e outro ta-
mén a casos de corrupción en todos os ámbitos da 
vida pública: Urdangarín, Bárcenas, sobres do PP, 
Díaz Ferrán, Gurtel, Cuevas, Valencia, doping, poder 
xudicial, directivos das Caixas, Campeón, Pokemon, 
Patos, etc.

Tampouco	 é	 dificil	 explicar	 o	 que	 pasa	 en	 moitos	
destes casos, pero voume limitar á Monarquía. De 
que van a vivir como ricachos os membros da mo-
narquía, unha institución anacrónica, inxusta, tras-
noitada? Pois do conto, do conto en forma de trapi-
cheos, chámenlle legais ou ilegais, pero do conto e 
do trapicheo. Non hai que darlle moitas máis voltas!!!!

Semella que en cada ámbito de poder, en canto des-
aparece a inmunidade, en canto se airea e se inves-
tiga,	a	corrupción	aflora	como	fungos.	Por	iso	teñen	
tanto interese en manter a inmunidade do Rei. Que 
haberá que agachar?

Supoño que vos acordaredes, cando menos os que 
tedes máis idade, que ao BNG sempre se nos acu-
sou de sermos OS DO NON ao sistema. Pois si, e a 
moita honra. 

Porque estamos, vivimos, soportamos un sistema 
profundamente inxusto e corrupto, tanto pola mal-
dade das persoas que o forman e gobernan, gol-
fos en abundancia, como porque o propio sistema 
foi deseñado deste xeito dende antes da morte de 
Franco. E permitirme que faga un pouco de historia.    

O	nacionalismo	galego,	eu	mesmo,	fixen	campaña	
polo non á Constitución do 78, así como contra o 
Estatuto de Autonomía, enxendro de curtas miras 
e sen ningunha capacidade para cambiar o rumbo 
de Galiza, daquela, igual que agora, desangrándose 
polo paro e a emigración. Fun antisistema, fun dos 
do non a este sistema, e a moita honra. As prácticas 
de amiguismo, trapicheos e favoritismos do franquis-
mo, a corrupción franquista quedaban consagradas 
para sempre  na Constitución e no Estatuto. E sem-
pre foi así en todos estes anos, outra cousa é que se 
mirase para outro lado, pero sempre foi así.

Despois veu a entrada na OTAN, ou sexa, deixarse 
dominar polo imperialismo ianqui, outra herdanza do 
franquismo. Con Franco viñeron as bases ianquis e 
co actual sistema seguiron, ampliáronse e, ademais, 
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entramos na OTAN. O nacionalismo galego, eu tamén, 
opuxémonos de cabeza tanto ás bases xa existentes, 
como a entrada na OTAN.

Despois veu o Tratado de adesión a Europa. Alí quedou 
selado e asinado que Galiza ía a sufrir a desaparición 
do seu sector agrícola.

Cando andaba coas Labregas, asustaban aos labre-
gos con que éramos comunistas e lle íamos a quitar as 
vacas; nós tratábamos de defendelos, quen lle sacou 
as vacas foi Europa, o Tratado do Estado Español con 
Europa.

O mesmo destino asinaron para a pesca; Galiza pasou 
de ser unha potencia mundial na pesca a ser, dende 
xa hai algúns anos, un importador neto de peixe. Non 
nos deixan pescar para despois vendernos o peixe que 
pescan os que antes non o facían.

O naval tamén quedou sentenciado e xa non levanta-
ría cabeza nunca máis para non competir con outros 
asteleiros.

Quixeron facernos pensar que a monarquía non tivo 
nada que ver con esta submisión e desfeita de Gali-
za. Non hai máis que ir outra vez á Constitución para 
sabelo:

Artículo 63 
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del 
Estado para obligarse internacionalmente por medio 
de tratados, de conformidad con la Constitución y las 
leyes.

Ou sexa, que a monarquía é a que manifesta o con-
sentimento aos tratados internacionais. O da entrada 
na OTAN e na Unión Europea tamén. Sempre as tres 
patas do sistema: Monarquía, PP, PSOE.

E	que	fixo	a	Monarquía	ante	estes	asuntos?	Ocuparse	
de outros que consideraba importantes: ter boas rela-
cións cos jeques e reis de Arabia Saudí e outros con 
posibilidades de negocio, e mandar calar a Hugo Cha-
vez porque estaba falando en contra do imperialismo. 
Unha grande proeza, case comparábel ao do elefante.

As cousas importantes, xunto co PSOE e o PP, xa as 
deixara nas mans de Washington ou Bruxelas. 

Non podo rematar sen facer referencia á situación ac-
tual, a iso que chaman crise que, na realidade, é un 
ataque ás maiorías sociais e as nacións periféricas.

Non pode haber algo mais corrupto, cruel, inxusto e 
insolidario	que	planificar	e	executar	sistematicamente	
unha política de espolio dos sectores traballadores e 
populares, tanto directamente como polos recortes so-
ciais, para facer mais ricos aos que xa o son. 

Este o sistema da Constitución de 1978, Monarquía 
española incluída.

Non pode haber nada máis corrupto, cruel, inxusto e 
insolidario que mandar ao paro, á indixencia, á pobre-
za, a unha grande parte da poboación e negar todo 
futuro na súa terra aos xoves, que superan o 50% de 
parados e sen perspectivas. Este é o sistema da Cons-
titución de 1978, Monarquía española incluída.

Se xuntamos a corrupción e crueldade fría, distante, 
antidemocrática da Unión Europea coa corrupción in-
trínseca do sistema político español, danos un cóctel 
explosivo. Estou convencido de que, cando menos 
nas altas instancias do Estado Español, a corrupción 
é moita máis, moitísima máis da que nos dá a coñecer.
Este é o sistema da Constitución de 1978, Monarquía 
española incluída.

E estou cada vez máis contento de ser antisistema, 
máis	reafirmado	de	que	calquera	persoa	decente	ten	
que rebelarse contra este sistema intrinsicamente co-
rrupto e cruel. Ten que estar en contra deste sistema 
post-franquista da Constitución de 1978 monarquía 
española incluída.

Galiza é unha nación potencialmente rica, moi rica que 
está empobrecida, por medidas políticas. Se seguimos 
asi,	de	que	van	a	vivir	os	nosos	fillos,	de	que	se	vai	a	
vivir no futuro? 

Hai dúas posibilidades: aceptar o sistema post-fran-
quista cociñado por PP, PSOE, Izquierda Unida e con-
sagrado na Constitución de 1978, monarquía española 
incluída, e deixar que Galiza siga desangrándose coas 
prohibicións de producir, co paro, coa emigración, co 
avellentamento da poboación, coa desaparición dos 
nosos sinais de identidade, ou rebelarse contra este 
sistema cruel, corrupto, inxusto, antidemocrático, 
rebelarse até facelo caer, até tronzalo, e recuperar a 
capacidade de decisión sobre os nosos recursos natu-
rais,	económicos,	produtivos,	financieiros.

Ou moi pouco lle queremos a Galiza, ou moi pouco nos 
queremos a nos mesmos, ou o único camiño é a rebe-
lión, o único. Tronzar o sistema político da Constitución 
de 1978, monarquía incluída, e loitar por un novo orde 
de cousas, coa República Galega como obxectivo.

Fronte a Constitución, autodeterminación cara unha 
República Galega.

Por pór a nosa terra a producir. Contra un sistema cruel 
e corrupto.

Galiza Ceibe, poder popular. Viva Galiza. 
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Pontevedra é un referente 
internacional e un modelo de 
seguranza viaria, pero aínda quedan 
algúns poucos pontos negros nos 
que non se pode agardar para actuar. 
Significativamente,	 estes	 pontos	
negros non dependen do Concelllo 
senón doutras administracións.

Na liña de atallar os perigos, o 
Bloque conseguiu que o Ministerio 
de Fomento cedese o treito máis 
urbano da Avda. de Compostela e xa 

está presentado o plan de actuación 
para	 calmar	 o	 tráfico,	 mellorar	 a	
seguranza viaria e priorizar o tránsito 
peonil e de bicicletas.

O outro lugar perigoso da cidade é o 
treito urbano da rúa Rosalía de Castro 
alén o cruzamento con Fernández 
Ladreda/Manuel del Palacio. 

O BNG leva unha moción ao pleno 
de xuño para reclamar á Xunta de 
Galiza medidas de seguranza viaria 

e	 calmado	 de	 tráfico	 e	
mesmo se recolle que se 
a administración nacional 
non quere ou non pode 
actuar, o Concello ofrécese 
para facer o proxecto e 
mesmo contratar as obras 
necesarias.

Debemos ter presente que 
nesta zona existen unha 
serie de dotacións como 
a Igrexa Evanxélica de 

Salcedo, o Centro de Saúde da Casa 
do Mar, o parque de Mollavao, o 
Colexío Salvador Moreno, a gardería 
Pasitos, o centro de día para maiores 
Sisae e un importante  número de 
establecementos comerciais de certa 
importancia que supoñen unha forte 
atracción de peóns para quen non 
hai medida nengunha de seguranza 
viaria.

Xa en máis ocasións o Concello 
reclamou a mellora das beirarrúas 
e a construcción de lombos tanto 
en entrevistas como por escrito e 
a Xunta sempre se negou ou deu 
respostas evasivas. Sen embargo, 
nos últimos meses, acometeuse unha 
actuación de caracter semellante a 
esta en Cuñas, na entrada de Ponte 
Caldelas. Xa que logo, diantedo 
que semella un cambio de criterio 
da Xunta, volvemos a dirixirnos á 
Consellaría para evitar que haxa 
unha desgracia nesta rúa.

PONTEVEDRA

O BNG propón converter a vella sé da Xunta 
nun Centro Social Autoxestionado
Ao longo destes anos de liderado do BNG no Concello de Pontevedra, foise construíndo unha rede de centros 
sociais	e	casas	de	cultura	que,	a	día	de	hoxe,	fica	perto	das	corenta	instalacións.	A	grande	maioría	deles	están	
nas parroquias, mais tamén no centro urbano van cubríndose as necesidades dos veciños e das veciñas (Centro 
Leste,	O	Gorgullón,	A	Casa	Azul).	Por	outra	parte,	calquera	edificio	municipal	está	a	disposición	de	todos	e	todas	
para cubrir as necesidades de participación e democracia.

De todos xeitos, non todo o traballo está completado e por iso o 
Concello de Pontevedra vai realizar un fortísimo investimento de máis 
dun millón de euros para dotar un novo centro social en Salcedo, 
completar a antiga escola de Lusquiños en Tomeza e restaurar a vella 
Residencia da Once como novo centro social para o Sur da ciadade.

Con iso e con todo aínda quedan numerosas asociacións e entidades 
en Pontevedra que preciasan espazo para traballar. Para dar resposta 
a esta problemática é para o que o Bloque lanzóu a proposta de 
converter a antiga sé da Xunta de Galiza na rúa Benito Corbal, 
pechada desde o ano 2008, nun espazo para as asociacións.

Realmente resulta cando menos chocante que, necesitando espazos 
as	asociacións,	a	Xunta	de	Feijoo	manteña	este	inmenso	edificio	
baleiro e a estragarse a cada día que pasa. 
Ademais deste uso, non debemos esquecer que aquí hai tamén un 
auditorio e unha sá de exposicións que, por suposto, tamén están 
pechados e sen uso.

Así pois, o BNG vai presentar unha moción no pleno municipal de 
xuño	esixindo	á	Xunta	de	Galiza	que	ceda	este	edificio	ás	asociacións	
e entidades que o precisan.

A Xunta ten que mellorar a seguranza viaria na rúa Rosalía de Castro
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A Concellaría de Benestar Social porá en mar-
cha este verán un programa de atención a to-
dos os e as menores que precisan apoio para 
teren alimentos este verán cando pechen os 
comedores escolares. Esta actuación da con-
cellaría que dirixe a nosa compañeira Carme 
Fouces choca coa actitude da Xunta do PP 
que anda a marear a perdiz sen buscar unha 
solución para todas as familias que necesitan 
de axuda.
A través dos Servizos Sociais está a elaborarse 
unha listaxe dos e das menores que necesi-
tan esta axuda (arredor de 70) e a través dun 
supermercado da cidade distribuiráselles unha 
compra semanal. As compras daranse en 
función do número de membros da familia e 
incluirá produtos frescos e de primeira nece-
sidade. 
Independentemente doutro tipo de iniciativas 
que xurdan, dende a Concellaría de Benestar 
Social quere ter a garantía de que estas crian-
zas poidan comer nas súas casas cos seus 
pais, nais e irmáns, sen ter que se desprazar 
a ningures. 
Ademais, en ton irónico, a Concellaría de Be-
nestar Social quere agradecer a “colaboración” 
da Consellería de Educación que anunciou que 
ía pór a disposición os comedores escolares 
dos centros para os nenos e as nenas durante 
o verán. Sen embargo, Carmen Fouces lem-
bra que non se trata dun problema de espazos 
senón de achegar alimentos de primeira nece-
sidade para crianzas que, nalgúns casos, non 
terían nin para unha comida diaria. 
 

PONTEVEDRA

Solidariedade 
contra este sistema 
cruel e corrupto

Prórroga no contrato do lixo. 
Preparamos a Planta de Compostaxe

Máis traballos de asfaltado de rúas
O Concello de Pontevedra iniciou unha campaña de asfalta-
dos de distintas rúas do centro urbano da cidade para repa-
rar pavimentos en mal estado. Son traballos de mantemento 
e	conservación	do	firme	que	se	vai	deteriorando	co	paso	do	

tempo, especialmente coas copiosas chuvias dos últimos 
invernos. 
Os traballos, na maior parte dos casos, non comprenden 
a pavimentación total das rúas, senón aqueles treitos máis 
deteriorados, evitando, deste xeito, gastos innecesarios. 
As rúas nas que se está a actuar son Rafael Dieste, Losa-
da Diéguez, Eduardo Pondal, José Casal e Uxío Novoneira. 
Ademais está previsto realizar outros asfaltados antes das 
festas do verán en rúas como Alameda, Martitegui, Xofre de 
Tenorio, así como melloras parciais noutras vias. 
A Concellaría de Obras Urbanas, que xestiona Luís Bará, ten 
previsto realizar outros asfaltados antes do inicio das festas 
do verán, mais quere aclarar que este calendario estará so-
metido a variacións en función do tempo. 

A concelleira de Servizos, Carme da Silva, informou da prórroga do 
contrato da recollida de residuos e de limpeza viaria, ademais dou-
tros servizos, adxudicado a Cespa. A prórroga, será por tres anos, 
prorrogábel por outros tres. 
A prórroga do contrato mantén o canon actual (agás actualizacións 
do IPC) xa que o contrato mantense nas mesmas condicións que 
había até o de agora. Polo tanto, por unha cantidade inferior aos seis 
millóns de euros, que cubrirá os servizos que a empresa está a levar 
actualmente: recollida selectiva de residuos, o seu transporte e o seu 
tratamento residual, limpeza viaria, recollida selectiva de volumino-
sos, cartón, vidro, punto limpo… 
Segundo informou a nosa compañeira, o obxecto da prórroga –
dentro dos pregos asinados coa empresa que permiten un periodo 
máximo de 50 anos- responde principalmente aos intereses econó-
micos do Concello, xa que os servizos que habería que incluir nun 
novo contrato incrementarían o canon en dous millóns de euros, 
só na recollida do lixo. Un aforro moi considerabel para as arcas 
municipais. 
Por outra parte, a ampliación por tres anos permitirá ao Concello 
xestionar adecuadamente un novo ordenamento no tratamento de 
residuos, xa que en tres anos estará posta en marcha a planta de 
compostaxe de residuos orgánicos conveniada coa Deputación. 
Esta planta suporá un cambio substancial na xestión da recollida do 
lixo, polo que tamén se producirá un cambio importante no contrato. 
Chegado este momento, o Concello sacará unha nova contratación 
da recollida de residuos no municipio. 
A prórroga vai permitir que o proxecto da planta de compostaxe se 
fága “con todo ben estudado, estos tres anos dará ao Concello o 
tempo necesario para elaborar os pregos e as condicións da nova 
concesión do servizo, despois do ambicioso proxecto que supón 
a planta de compostaxe” segundo as palabras de Carme da Silva. 
Os servizos que prestará Cespa seguirán a ser iguais aos prestados 
actualmente, en tódolos seus ámbitos, tanto nas zonas rurais coma 
nas zonas urbanas. O municipio xenera ao ano arredor de 30.000 
toneladas de residuos ao ano.

www.pontevedra.eu/toponimia/     
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A urbanización de Cabaleiro
Máis calidade no medio rural
O Concello de Pontevedra iniciou a reurbanización do núcleo de Cabaleiro, 
na parroquia de Campañó. Esta actuación é a primeira destas caracterís-
ticas que pon en marcha o Goberno Local nun núcleo rural. O propósito é 
elevar os estándares de calidade xa implantados no centro urbano ao rural, 
sendo conscientes de que cómpre comezar polos denominados núcleos 
de centralidade parroquial, é dicir, lugares de concentración e encontro de 
veciños e veciñas, como é o caso de Cabaleiro, a praza na que está ubicada 
o coñecido restaurante “A Viuva”. 
Desde a chegada do BNG ao goberno municipal o investimento no rural su-
pera amplamente os 350.000.000€. Tras ducias de anos de esquecemento 
houbo que comezar por dotar servizos básicos como o saneamento que 
chega xa ao 95% da poboación; mellora de camiños; dotación de alumea-
do; posta en marcha de infraestruturas básicas (campos de festa, casas de 
cultura, pavillóns deportivos) e un longo etc.
Agora xa estamos en condicións de acometer outro tipo de actuacións.
Eses estándares de calidade urbana que agora se levarán a Cabaleiro, su-
poñen a mellora da seguranza viaria, a eliminación de barreiras, o calmado 
do	tráfico	con	medidas	como	plataformas	únicas,	velocidades	de	20km/h	
ao ser espazos de preferencia peonil, materiais e acabados propios do cen-
tro urbano, pero respectando sempre o carácter rural da zona. 
A obra terá un custe de 173.050 euros. E seguindo as citadas premisas 
de traballo, o propósito é integrar a praza do cruceiro de Cabaleiro, onde 
conflúen	tráfico	peonil	con	rodado,	de	xeito	ordenado	e	seguro.	Polo	tanto,	
farase unha plataforma única na que a calzada terá un ancho de 5 metros, 
e irá acompañada da canalización de augas pluviais. Atravesará a praza, 
que estará dividida en dúas zonas peonís. Ademais, a calzada terá un pavi-
mento de asfalto sobre o que se imprimirá un material antideslizante en cor 
para favorecer a adherencia dos vehículos. Instalaranse lombos redutores 
de velocidade. E disporá de sinalización horizontal e vertical con velocidade 
máxima 20km/h. 
Ao respecto das dúas zonas peonís, terán un pavimento de adoquín (similar 
ao da rúa Gutiérrez Mellado), e estarán separadas da calzada cuns peque-
nos muros de pedra a dúas caras que poderán facer, as veces, de bancos. 
Tamén está previsto a creación de alcorques protectores das especies ar-
bóreas actuais

A partir do luns día 23 de xuño, 
o Concello de Pontevedra pon 
en marcha de novo un Plan de 
Desbroces para manter en boas 
condicións as vías do rural. En 
realidade, a actuación ten dous 
obxectivos. O primeiro é o de me-
llorar a seguranza viaria posto que 
o presenza de broza nas beiras 
dos	camiños	dificulta	a	circulación	
dos peóns nas pistas que son de 
plataforma única e tamén a dos 
carros, que deben invadir o carril 
contrario. O segundo obxectivo é 
a loita contra os incendios fores-
tais en verán.

O concello ten que asumir estes 
traballos porque as políticas im-
postas a Galiza provocan o aban-
dono do rural e o desaproveita-
mento dos seus recursos, co cal 
as veciñas e veciños deixaron de 
facer os labores tradicionais e os 
camiños	fican	en	más	condicións.

Desta vez os traballos constan de 
dúas partes diferenciadas. Dunha 
banda, contratáronse os servizos 
dunha empresa para atender os 
168 km de maior importancia, é di-
cer, aqueles que son camiños que 
xuntan dous lugares dunha parro-
quia. Neste caso, haberá unha bri-
gada formada por dúas máquinas 
e dúas persoas que completarán 
o seu traballo e, ademais, farán 
unha limpeza das cunetas. Estes 
traballos teñen un orzamento de 
50.000€.

Doutra banda, ao rematar os ca-
miños de cada parroquia, os ser-
vizos municipais, completarán o 
resto dos camiños, coordenando 
a súa actuación coa limpeza e 
atención a puntos concretos como 
os torreiros, nos que hai que tra-
ballar	en	datas	fixas.

O Plan de Desbroces 2014 vai co-
mezar pola Canicouva e seguir até 
Lourizán e, nunha segunda fase, ir 
logo de Marcón a Campañó.

Desbroces 2014 
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