


UN NOVO
IMPULSO
PARA GALIZA,
CONTIGO
Termos autoestima como pobo,
exercermos a nosa dignidade
colectiva, defendermos o propio,
desenvolvermos a nosa economía
para lograr prosperidade e benestar
para todas as persoas, restaurarmos
a nosa lingua e a nosa cultura,
sermos responsábeis do noso
presente e do noso futuro, podermos
vivir aquí dignamente do noso
traballo, frear a sangría humana dos
últimos anos e facer que a Galiza
poida existir con plena normalidade.
 
Velaí o que sempre moveu
historicamente ao nacionalismo
galego e que nos segue a mover
hoxe, nun BNG claramente á alza nun
contexto en que se volve demostrar
que o nacionalismo é o movemento
máis radicalmente transformador e
emancipador para facer fronte á
involución antisocial e democrática
do Estado español e da UE e o medre
dos fascismos.



UNHA GALIZA LIBRE, XUSTA, PRÓSPERA E
CON FUTURO
O nacionalismo galego é a voz que fai súas todas as causas
xustas e que ofrece un proxecto de país novo, inclusivo, aberto e
próspero para a grande maioría. Porque somos unha maioría quen
na Galiza desexa e precisa un cambio real e quere vivir nun país
diferente e mellor.
 
Un país en que se poida vivir e traballar, un país que aposte pola
igualdade desde o feminismo e defenda a saúde, a terra e o medio
natural, que garanta o dereito á sanidade, educación, vivenda e
traballo, que abrace a diversidade e se coñeza e recoñeza na súa
propia identidade, viva e en diálogo co resto das culturas do
mundo.

DEMOCRACIA, LIBERDADE E DEREITOS
PARA GALIZA
Galiza é unha nación e ten dereito a decidir libre e
democráticamente o seu futuro. No BNG temos o obxectivo de
construírmos, desde os valores democráticos e republicanos, unha
nación próspera e libre.
 
O Día da Patria é unha magnífica ocasión non só para camiñarmos
xuntos e xuntas polas rúas de Compostela cara á Quintana, senón
tamén para nos saudarmos coa cordialidade do corazón, para
falarmos, para dialogarmos, para tecer sentimento de país e para
transmitirlle ao conxunto da sociedade a idea emancipadora e
transformadora dun futuro diferente e mellor para a nosa nación.



SÚMATE AO BNG!
Após dous procesos electorais
que veñen de confirmar a
fortaleza e avance do BNG e a
necesidade do nacionalismo para
facer avanzar o noso país, ábrese
un novo ciclo político para o que
resulta fundamental contarmos
cun BNG aínda máis fortalecido e
ampliado. Coas eleccións
galegas no horizonte,
conseguirmos que o PP pase á
oposición e liderarmos un cambio
real para Galiza é un obxectivo
básico para o nacionalismo
galego. E para logralo queremos
sumar: vila a vila, concello a
concello, cidade a cidade, son
moitas as persoas que aínda non
deron o paso de se afiliaren ao
BNG para facer avanzar o
nacionalismo. A todas esas
persoas queremos dicirlles que
este é o momento. Se é o teu
caso, anímate e fai medrar a
rebeldía, a esperanza e a ilusión
dun novo proxecto de país, co
BNG. Queremos darlle un novo
impulso a Galiza, contigo.
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