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o marco das actividades que o Arquivo da Emigración Galega (Consello da Cul-
tura Galega) promove arredor do feito migratorio, foi organizado un Foro de Deba-
te sobre un tema daquela e mesmo actualmente moi candente, como é o da
participación política dos emigrantes nos comicios electorais realizados en Gali-
cia en todos os seus niveis (municipais, autonómicos e xerais). O Foro tivo lugar

o día 1 de febreiro de 2008, coordinado por Ramón Villares e X. M. Núñez Seixas (da Comi-
sión Técnica do Arquivo). Alén de expertos e dirixentes políticos galegos, o Foro contou con
dous relatores que presentaron as liñas xerais do asunto, en perspectiva comparada. Por parte
de Galicia, o xornalista Anxo Lugilde e, desde a outra beira do Atlántico, o profesor mexicano
Carlos M. Navarro Fierro.

O debate foi moi intenso, cunha participación ampla de todos os asistentes. Entre eles esta-
ban, entre outros, Marisol Soneira e Xaquín F. Leiceaga, como representantes do PSdeG-PSOE;
José Manuel Castelao Bragaña, representante do PP; Carlos Aymerich, representante do BNG;
Lino Pellitero (Instituto para a Proxección e Análise Exterior, IPAEX); Javier de Bidegaín (Secre-
taría Xeral de Exteriores, Xunta de Galicia); Antón Baamonde, ensaísta e profesor de Filosofía;
Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política da UNED; e X. L. Rodríguez Pardo, funda-
dor do PSdeG.

Todas as intervencións e así mesmo os relatorios desta sesión de febreiro de 2008 queda-
ron gravados como testemuño das opinións e conclusións ás que os participantes chegaron.
Como é sabido, desde o pasado mes de abril deste ano, o voto exterior volve ser o protagonis-
ta na vida política tras o acordo ao que chegaron os partidos políticos no Congreso dos Depu-
tados para a súa revisión, no marco dunha reforma da lei electoral. A posible modificación
impediríalles aos mais de 1,3 millóns de emigrantes españois exercer o seu dereito a voto no
ámbito municipal.

O Consello da Cultura Galega, na súa función como institución autonómica de carácter ase-
sor e consultivo e como coñecedor da importancia que o tema do voto exterior representa para
a vida política galega e por suposto para a emigración, que desempeña, desde sempre, un
papel relevante para a historia de Galicia, quere contribuír, coa publicación daquel Foro de
reflexión sobre o voto emigrante, a racionalizar o debate que se está a producir nestes últimos
tempos.

Santiago, maio de 2010

7

N

maqueta_FINAL_2revision:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  5/8/10  10:08  Página 7




