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DOSSIERTN
Galicia, sitio distinto

A maioría absoluta do PP ten

os pés de barro: sube en

escanos coa muleta da lei

D’Hont, malia perder 135.000

votos a costa sobre todo do

voto urbán. As esquerdas

perden máis, en caída libre

os socialdemócratas, en

medio dun areal movedizo os

nacionalistas. TN aporta as

claves do 21-O.

Fiestra de oportunidade Antón Baamonde

A esquerda de Galicia, anatomía electoral Manuel M. Barreiro

Alquimia electoral Manuel Lago Peñas

Reflexión para mellor dixerir a derrota Pedro Bouso, Xenaro García Rodríguez

Unha derrota/vitoria que non o é tanto Fermín Bouza

Saber ou non saber Arturo Casas

Quen fala da crise de valores? María Xosé Queizán 

Uns soben, outros baixan e algúns gañan Xosé L. Franco Grande

Euskadi: a vitoria do voto útil Rafael Suso Álvarez
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Fiestra de oportunidade
Antón Baamonde Texto
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Proxección sobre PPdeG
e PSdeG
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Pachi Vázquez comparece tras coñecer os resultados das eleccións
galegas. Á esquerda, Núñez Feijóo votando no seu colexio electoral.
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A recomposición do
nacionalismo
     
     
 
      


     
     
      
    

     
   
    
     
 





    


    




 

     


  
    
    
    

       

     
     


     

      
     




 

    

     

      
      


 


    
     
    

    
      
    


     


 
 
    



Beiras e Yolanda Díaz celebran o resultado electoral, que sitúa
a AGE como terceira forza política no Parlamento galego. 
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A esquerda de Galicia,
anatomía electoral
Manuel M. Barreiro Texto

DOSSIER
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O fracaso do segundo
vazquismo
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Na páxina anterior, Pachi Vázquez. Aquí, José
Blanco  con José Ramón Gómez Besteiro.
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A deleiba do BNG
 
   

      
      
    


  

 


    
 

      

    


     
   
    

 



 

    

Abel Caballero. Á dereita, votación na XIII
Asemblea do BNG en Amio
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AGE e o síndrome do cabaleiro
inexistente
     

     
     


    

    

 


 

      
 
   





    
 
     
 

    
    

   
 
      
    
     



 
    
 

 
     

      
    







Francisco Jorquera e Guillerme Vázquez
recoñeceron os malos resultados do BNG nas
eleccións do 21-O.
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Alquimia eleitoral
Manuel Lago Peñas Texto
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Por que pasou o que pasou?
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A fría análise dos números


     
   
    

     


Reflexión para mellor
dixerir a derrota
Pedro Bouso Cedrón, Xenaro García Rodríguez Texto
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Aquí pasa algo raro
       

     
     
    
     


     
     
      

  


      
 
     
   


    


    



    
   

      
   
   


  
   
 








    
     

 


    




     
  

  



    
      
     
       
    


      

 

    
  
 
    



 
    
      
 
      
       
 
     

  
 
    



As correlacións do voto:
dereita e esquerdas
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Dous gráficos moi ilustrativos
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Unha derrota/vitoria
que non o é tanto
Fermín Bouza Texto
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A estrutura social
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http://votoconbotas.trincheradigital.com
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Saber ou non saber
Arturo Casas Texto
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Nestas páxinas, Pachi Vázquez, mítin de AGE
na Coruña e Xoán Bascuas, de Compromiso
por Galicia, en distintos momentos da campaña.
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Os destinatarios dun novo
discuso





    
    

      

    

     

   



      
      

     

 




     
   
      
      
     

     



Francisco Jorquera nun mítin de campaña.
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As orixes do que
está pasando
 
   
  
    

   

   
 
   

    


    

       
      



       


Quen fala da crise
de valores?
María Xosé Queizán Texto
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As eleccións e a crise de valores
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O que cabe agardar
da oposición
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Uns soben, outros
baixan e algúns gañan
Xosé L. Franco Grande Texto
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As consecuencias
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Á esquerda, Xosé Manuel Beiras, líder da
coalición de esquerdas AGE. Nesta páxina,

reunión da executiva do BNG convocada para
analizar os resultados do 21-O. 
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Euskadi: a vitoria do
voto útil
Rafael Suso Álvarez Texto
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Unha campaña de perfil baixo

    


      
    
     
     
     
   
     
    
     





    
      
    
   

    

   

Iñigo Urkullu (á esquerda) e Patxi López,
vencedor e vencido nas eleccións do País Vasco.
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A vitoria do voto útil

      

     


    

      

   



   


   


    

     
 



   


       





    
    
   

   
 

     

    








   

    


Perspectivas para unha nova
lexislatura
     
    
     
    




    


    


    




 


      


         
   
  




     
    
    





 
    







      
     
    


   


      

     
      
   
     

      



Rafael Suso é consultor de estratexia e

comunicación, e desenvolve o seu traballo

profesional nos sectores público e privado

de Euskadi.
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Na páxina anterior, Laura Mintegi, representante de Bildu, celebra os bos resultados para a
súa formación. Nesta páxina, Rajoy e Antonio Basagoiti durante a campaña vasca.






