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realizarse garantindo o exercicio do dereito 
do conxunto da militancia a intervir de xeito 
directo e presencial en todo o proceso, comarcal 
e nacional. Lembremos que este -a asemblea 
nacional- é nada menos que o órgano titular da 
soberanía da organización. Desbotáronse por 
tanto outras opcións (debate telemático, asemblea 
por delegad@s) ao entendermos que unha 
organización de raíz democrática e asemblearia 
como a nosa necesariamente debería convocar a 
asemblea no momento en que as circunstancias 
epidemiolóxicas permitisen a plena participación 

A data de convocatoria desta XVII Asemblea 
Nacional, máis de catro anos despois de realizada 
a anterior, e superado o prazo establecido nas 
Normas de Funcionamento do BNG, responde 
obviamente á situación extraordinaria xerada pola 
pandemia da COVID-19, que tanto condicionou 
e condiciona as nosas vidas, mais tamén a 
actividade política desenvolvida polo BNG nos 
últimos tempos.

En efecto, o Consello Nacional do BNG considerou 
como prioridade que a asemblea nacional debería 

INFORME 
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iniciativa política e de análise, capacidade de 
mobilización, entrega militante, unidade, cohesión 
e coherencia que demostrou colectivamente 
esta extraordinaria organización que é o Bloque 
Nacionalista Galego.

2. Evolución electoral

2.1. Municipais 2019. O BNG foi quen de presentar 
candidaturas en 245 concellos e 8 entidades locais 
menores (cun total de 4.031 candidat@s), situándose 
claramente neses comicios como terceira forza 
política do país en número de votos, candidaturas 
presentadas, e número de concelleir@s (456) e 
vogais (8). Do punto de vista cualitativo recupera 
representación nas sete cidades (mantendo tamén 
a alcaldía de Pontevedra), gañando 31 alcaldías 
(tamén outras tres alcaldías de entidades locais 
menores), e formando parte dos gobernos das 
deputacións da Coruña, Pontevedra e Lugo. Porén, 
con posterioridade, mocións de censura de edís 
do PP e PSOE desaloxan o BNG das alcaldías de 
Catoira, Castrelo de Miño e Viana do Bolo.

2.2. Europeas 2019. O notábel incremento cuan-
titativo experimentado neste proceso electoral 
permite ao BNG mellorar substancialmente con-
dicións e tempo de permanencia no escano do 
Parlamento europeo, no marco da coalición “Agora 
Repúblicas”, en que participou o BNG xunto con 
EH Bildu e ERC.

2.3. Xerais 2019. Na repetición deste proceso, 
en novembro de 2019, e nunhas circunstancias 
desfavorábeis, o BNG logra recuperar a 
representación nacionalista no Congreso. Sen 
dúbida foi un grande salto, que multiplica as 
posibilidades de traballo no ámbito institucional, 

da militancia nunhas condicións, como mínimo, 
similares ás anteriores.

Daquela, tendo en conta o amplo período avaliado 
no presente Informe (marzo 2017 a novembro 
2021) resulta materialmente imposíbel dar conta 
do intenso traballo político, social e institucional 
realizado en numerosos ámbitos, tanto a nivel 
nacional como comarcal ou local. Centrarémonos, 
pois, telegraficamente, naqueles eixos que 
consideramos centrais nesta fase.

1. Peche de ciclo 
e apertura dunha nova etapa. 
Puxémonos en pé

Comprometémonos colectivamente na anterior 
asemblea nacional, nun contexto político 
absolutamente diferente, a nos erguer como 
organización, pórnos en pé, e traballar de inmediato 
para enfrontar os retos que se aveciñaban. E así o 
fixemos.

Ninguén cuestiona que nos últimos catro anos 
o nacionalismo galego se sitúa nunha situación 
política cualitativamente diferente. Tanto polo 
avance electoral como polas perspectivas 
de consolidación organizativa e pola propia 
percepción social, que olla un “BNG á alza”. 
A referencia nacionalista clara é o BNG, e a 
súa determinación na aposta coherente pola 
autoorganización nacional e a defensa da 
Galiza sen subordinacións nin tutelas externas 
son xa recoñecidas e valoradas socialmente. 
Consideramos pois xa rematada unha fase 
complexa e difícil para o nacionalismo, de case 
unha década, que foi posíbel superar con moito 
empeño e en condicións ben adversas coa 
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1. Unha aposta soberanista, de crítica ao réxime 
político constitucional de 1978, á monarquía 
española e aos privilexios dunha estrutura 
unitaria do Estado que nos anula como 
nación. En definitiva, a defensa do dereito da 
Galiza a decidir libremente o seu futuro, como 
instrumento político democrático ao servizo 
da xeración de riqueza, benestar, igualdade e 
xustiza no noso país.

2. Unha liña de actuación táctica que, sen 
renunciar ao obxectivo estratéxico da 
soberanía política e da superación do marco 
autonómico, demande para o país novos 
traspasos de competencias en materias que 
posibiliten unha explicación social pedagóxica 
da necesidade de instrumentos políticos 
propios, e ao tempo supoña unha contradición 
para outras forzas políticas. Un bo exemplo, o 
caso da transferencia da autoestrada AP-9 á 
Galiza.

Conxugando estes principios, o BNG presentaba 
en setembro de 2017 a alternativa das Bases 
Democráticas, tendo presente as necesidades 
do noso país, mais tamén o contexto político 
dun Estado en que o debate sobre os dereito das 
nacións que hoxe o compoñen condicionaba a súa 
dinámica.

A esta liña de actuación respondeu a periódica 
crítica do BNG ao marco institucional imposto con 
motivo da celebración oficial do 6 de decembro 
como día da Constitución española. Mosaico 
humano na praza do Obradoiro, ou a cadea arredor 
da San Domingos de Bonaval, entre outras accións, 
simbolizaron a aposta nacionalista pola soberanía. 
Mantivemos tamén en pé datas emblemáticas 

ao tempo que posibilita proxectar a existencia da 
Galiza como nación cunha dinámica de seu.

2.4. Galegas 2020. Os resultados obtidos foron 
extraordinarios, mesmo históricos. 311.340 votos 
(23,8%), traducidos en 19 deputad@s e convertendo 
o BNG na segunda forza política no país. Resultan 
especialmente excepcionais, tanto tendo en conta 
o punto de partida (2016: 6 deputad@s, 118.982 
votos e o 8,36%), como o aspecto cualitativo, no que 
supón de mudanza profunda do escenario político, 
de avance substancial do nacionalismo galego, e 
de consolidación do BNG como alternativa clara 
ao goberno e ás políticas do Partido Popular. Fica 
tamén patente, do punto de vista político, un mapa 
político propio e singular, máis galego. A evidencia, 
tamén neste plano, de que somos unha nación, 
cunha expresión política diferenciada.

O BNG desenvolveu neste proceso unha magnífica 
campaña, mesmo tendo en conta limitacións 
económicas e de recursos, e tamén aquelas 
de carácter sanitario-legal, que magnificaron 
aínda en maior medida o papel dos medios de 
comunicación, mais cun corpo social e militante 
moi entregado aos labores de campaña. Este foi, 
por tanto, un logro colectivo, mais é de xustiza 
destacar aquí o papel decisivo xogado pola nosa 
candidata, Ana Pontón, recompensada tamén 
nunha magnífica valoración social.

3. Traballo político do BNG. 
Táctica e estratexia

Coa orientación marcada polos acordos da 
pasada asemblea nacional, a dirección política 
do BNG actuou en dúas vías que, lonxe de seren 
contraditorias, demostráronse complementarias:
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forza coas mans libres, sen ataduras, actuando 
exclusivamente en función dos intereses e dos 
dereitos do pobo galego.

É máis: este período demostrou tamén como 
o nacionalismo galego, malia non posuír 
responsabilidade gobernamental, é quen de 
condicionar a axenda política, e mesmo facer 
mudar as posicións doutras forzas políticas e 
incluso gobernos. A chave consiste en pór en 
marcha unha actuación decidida e persistente 
nos planos político, social e institucional. Só tres 
exemplos: Meirás, a AP-9, Alcoa e ENCE. Aínda 
non tendo cumpridos plenamente os obxectivos é 
importante ter conciencia sobre o potencial propio 
e sobre a capacidade real do nacionalismo á hora de 
apostar sen complexos por estas reivindicacións. 
Cando actuamos, podemos facer historia.

En relación coa AP-9, o BNG combinou o acordo 
de investidura coa presión social e a mobilización 

para o nacionalismo, como o 17 de agosto (día da 
Galiza Mártir), a conmemoración do plebiscito do 
Estatuto de 1936, o centenario do nacionalismo 
galego organizado (que culminaría nun acto 
nacional precisamente en Lugo, en novembro de 
2018), os Mártires de Carral, o Día de Rosalía (24 de 
febreiro), as Mártires de Nebra (12 de outubro), ou a 
homenaxe nacional a Castelao en Rianxo.

Mais tamén outras actuacións prácticas, de 
contido máis concreto, e cunha evidente 
intención pedagóxica, fixeron parte do traballo do 
BNG. Podemos situar aquí o acordo de investidura 
no Estado asinado en xaneiro de 2020, que viña 
certificar a utilidade práctica en defensa dos 
intereses do país que implicaba a representación 
do BNG no Congreso. Vontade negociadora e 
firmeza (caso do voto contrario aos orzamentos 
do Estado de 2021) foron as pautas de actuación 
do BNG en relación ao goberno do Estado. 
A demostración práctica de ser o BNG unha 
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nosa aposta polo pequeno comercio galego e a 
produción propia, fronte ás grandes áreas de capital 
transnacional.

4. Acompañamento 
e impulso da dinámica social 
e da autoorganización. Un pobo vivo

Estes foron anos intensos de loita en defensa 
do emprego e do futuro produtivo do país. 
Unha radiografía, por outra parte, da situación 
devastadora en que deixan o noso país as políticas 
da Xunta, Goberno español e UE, e da resposta 
alternativa, en chave galega e popular, dun pobo 
que non practica a resignación, malia o inxusto 
tópico que nos impuxeron historicamente.

O BNG estivo presente durante todo este tempo, da 
man, coas traballadoras e traballadores de Alcoa, 
Ferroatlántica, Siemens-GAMESA, sector naval 
(Navantia e auxiliares, Barreras, etc.), Alu Ibérica, 
sector pesqueiro, ENDESA das Pontes e auxiliares, 
Thenaisie Provoté de Ogrobe ou Emerxencias 112, 
entre moitos outros. Tamén nas folgas do metal, 
do transporte ou da xustiza, do cadro de persoal da 
CRTVG, ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal 
en defensa da reindustrialización. E, por suposto, 
en defensa das pensións, nun pobo como o noso 
especialmente penalizado.

Participamos nas mobilizacións e apoiamos 
as xustas reivindicacións d@s emigrantes 
retornad@s e das vítimas do Alvia. Contra a estafa 
do sistema bancario e os seus escandalosos 
privilexios, e fronte a eliminación de sucursais 
nas áreas máis sensíbeis do territorio. Na defensa 
do ensino público, galego e de calidade, chamamos 
tamén ao boicote ás reválidas en 6º de primaria 

para o seu cumprimento, alén da iniciativa no 
Parlamento da Galiza para acadar a transferencia 
da infraestrutura.

Unha estratexia similar foi a que levou, grazas ao 
BNG, a que neste momento, cando menos decla-
rativamente, ningunha forza política na Galiza 
cuestione a devolución do patrimonio roubado 
pola familia Franco. Conxugouse a iniciativa ins-
titucional (BNG na deputación da Coruña e nos 
parlamentos galego e español) coa investigación 
rigorosa (o volume “Meirás. Un pazo. Un caudillo. 
Un espolio”, como base xurídica decisiva da ac-
ción xudicial), a internacionalización (parlamen-
to europeo), e ao traballo social de mobilización 
e de impacto (caso das accións emprendidas no 
Pazo de Meirás, Casa Cornide e estatuas de Abra-
ham e Isaac), que mesmo levaron á asunción das 
consecuencias penais destas actuacións por parte 
de numeros@s compañeir@s do BNG, a comezar 
pol@s 19 de Meirás ou o investigador Carlos Babío, 
entre outr@s.

Tamén se promoveu, nesta mesma liña, a 
eliminación da simboloxía franquista (aínda!) 
existente en numerosos concellos coa retirada de 
distincións ou mudanzas nas denominacións de 
rúas e prazas.

A defensa do comercio de proximidade e do 
consumo de produtos galegos estivo tamén 
presente na axenda política do BNG. A destacar 
especialmente, pola súa intensidade, extensión 
territorial, implicación da organización e resultados, 
a campaña levada adiante coincidindo coas festas 
do nadal de 2020-2021, nunhas circunstancias 
especialmente desfavorábeis para este sector 
en plena pandemia, mais que evidenciaron a 
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nun ámbito tan sensíbel e imprescindíbel para a 
nosa sociedade, mais tamén formulou propostas 
viábeis para o reforzo do sistema sanitario público.

A reivindicación dos dereitos das mulleres 
foi tamén unha constante deste período, que 
constatou un salto importante na capacidade 
de mobilización do movemento feminista e na 
asunción desta corrente de pensamento por unha 
parte importante das mulleres (e de xeito moi 
acusado das mozas) no noso país. Cómpre lembrar, 
pola súa importancia práctica e simbólica, a vitoria 
que supuxo evitar o peche do paritorio de Verín, 

(co 80% de alunado) e de 4º de ESO (96%), e 
apoiamos as protestas de Erguer contra a LOMCE. 
Manifestamos -e seguimos a manifestar- á nosa 
oposición ao intento de instaurar a universidade 
privada, porque cremos na igualdade de dereitos 
no acceso ao ensino superior.

Tempos duros tamén para a sanidade pública 
no noso país. A través de campañas propias, ou 
do apoio á plataforma SOS-Sanidade Pública 
e outras de ámbito local ou comarcal, o BNG 
apostou pola articulación da contestación social 
ás irresponsábeis e inhumanas políticas do PP 
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concentracións de resposta a cada un dos 
asasinatos.

A traxedia que supuxo o asasinato de Samuel Luiz, 
na Coruña, volveu pór o foco público no drama 
que padece o colectivo LGTBI. O BNG continuou a 
formular, antes e despois, alternativas e campañas 
destinadas á visualización deste colectivo e 
á defensa dos seus dereitos, tamén desde as 
institucións en que ten representación.

A reivindicación de normalización de usos do 
idioma galego non tivo, probabelmente, a tensión 
social e os resultados prácticos que este elemento, 
central para a existencia da nación, precisa no 
actual contexto. Máis aínda cun retroceso de usos 
constatado con datos recentes, consecuencia 
dunha historia de negación do noso país, e 
agravado con políticas lingüísticas que pretenden 
unha maior minorización. Con todo, cabe sinalar 
a existencia dun sector significativo da nosa 
sociedade que aposta pola lingua, activado en 
campañas concretas como foi o caso da “iniciativa 
Xabarín” para a programación infantil e xuvenil 
en galego,o traballo das escolas de ensino en 
galego, ou as exitosas mobilizacións convocadas 
pola Plataforma Queremos Galego con motivo do 
Día das Letras Galegas, entre outras iniciativas, 
entre as que tamén cabe destacar a campaña 
de corrección directa, levada a cabo pola nosa 
militancia, da toponimia galega deturpada nos 
sinais de numerosas estradas.

Agresións ao territorio e espolio colonial son, 
no caso galego, dúas caras da mesma moeda. O 
BNG fixou como unha das súas prioridades no 
seu traballo político e social enfrontar o espolio 
enerxético do noso país, que se traduce tanto 

forzando a través da presión social (e feminista) 
o cambio de postura do Partido Popular e a Xunta 
de Galiza.

O BNG, como organización feminista, actuou 
nese marco en ocasións con campañas propias, 
imaxinativas e de impacto con motivo do 8 
de marzo ou o 25 de novembro, cun encontro 
nacional de mulleres do BNG (Pontevedra) para 
a reflexión colectiva, mais tamén apoiando as 
folgas de mulleres en chave galega pola CIG e o 
movemento feminista a través de Galegas 8M, así 
como as datas de conmemoración da visibilidade 
lésbica ou na defensa do dereito ao aborto.

Neste período a organización impulsou debates 
para acadar posicionamentos relevantes na 
axenda feminista, como a posición abolicionista 
da prostitución ou a denuncia e rexeitamento 
da regulación dos ventres de alugueiro. 
Posicionamentos que quedan incorporados 
organizativamente e vinculan a nosa acción social 
e política. Así mesmo, nesta etapa a colaboración 
entre o traballo social e institucional permitiunos 
impulsar medidas como o aumento da contía 
das axudas de violencia machista ou a reforma 
da lexislación galega en materia de violencia 
machista e igualdade para incorporar a violencia 
vicaria ou medidas contra a discriminación das 
nais no ámbito da investigación.

Tivemos que lamentar neste período máis casos 
de feminicidios, volvendo á rúa para denuncialos 
e demandar medidas e recursos. O nacionalismo 
galego colaborou co movemento feminista no 
aumento da resposta social, constatándose 
un incremento na capacidade mobilizadora 
ao duplicar e mesmo triplicar o número de 
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Mención especial merece a histórica e denodada 
loita social e política contra a permanencia de 
ENCE na ría de Pontevedra. A teimosía do goberno 
municipal do BNG, vencendo presións, coaccións 
e ameazas de todo tipo e o acompañamento 
popular nesa xusta reivindicación, foron quen 
de  situaren, por fin, un horizonte razoábel que 
albisca o fin desta industria de enclave nese 
emprazamento. Nova vitoria do nacionalismo 
galego, que botou décadas en solitario na defensa 
desta demanda, imprescindíbel para un outro 
modelo de desenvolvemento alternativo.

Ligado ao anterior, figura a resposta social 
promovida polo BNG fronte á vaga de lumes 
forestais de 2017 e ás súas tráxicas consecuencias, 
e á reclamación dun monte galego con futuro. 
Estas son só algunhas das consecuencias 
vinculadas á crise ambiental e á emerxencia 
climática que fixeron desenvolver, por parte da 
nosa organización, unha Estratexia Ambiental 
propia.
O avance político e social do BNG vai parello 
á conquista de novos espazos por parte do 
nacionalismo nesta fase que estamos a describir. 
Así, celebramos que o sindicalismo nacionalista 
referente para nós, a CIG, se convertese tamén 
en canto a representatividade oficial, na primeira 
central do noso país. Ou que o esforzo levado 
para o nacemento dun xornal en galego de base 
popular, culminase coa feliz aparición de Nós 
Diario. Na mesma liña debemos saudar a aparición 
de Vía Galega como iniciativa social en defensa do 
dereito a decidir, cunha mobilización en defensa 
dos dereitos nacionais (18 de abril deste mesmo 
ano) realmente exitosa.

nos efectos devastadores de proxectos eólicos no 
mar ou na terra, ou no impacto dos encoros (pola 
súa construción no seu día, ou polo seu súbito 
baleirado na actualidade), como pola brutal suba 
da luz que padecen singularmente as clases 
populares dun país que paradoxalmente é potencia 
produtora, e que tamén afecta, e gravemente, á 
estrutura industrial do noso país, especialmente a 
electrointensiva.

Valoramos positivamente as campañas 
emprendidas para lle facer fronte a este agravio 
co país, e en demanda de alternativas como a 
da tarifa eléctrica galega. Análise en Muras (en 
dúas xornadas de estudo e debate) sobre esta 
situación, recollida masiva de sinaturas en toda 
a nación, reivindicación dunha empresa pública 
galega de enerxía, accións simbólicas do BNG 
en nove encoros, e iniciativas de diverso tipo, 
son mostra dun traballo decidido que, sabemos, 
gozou da simpatía dunha parte moi importante da 
sociedade galega.
Resulta indignante a persistencia do PP á hora 
de entender o territorio galego unicamente 
como espazo físico ao servizo da obtención de 
beneficios por parte de determinados grupos 
empresariais (sexa ENCE ou o oligopolio eléctrico 
de capital foráneo), con independencia dos custos 
económicos, sociais e ambientais que xeran esas 
actividades. A este criterio responderon novas 
leis (as denominadas “de depredación”, ou a de 
“recuperación de terra agraria”), destinadas a 
favorecer a plena eucaliptización do país e facilitar 
o seu espolio por parte de determinados (e “amigos” 
grupos empresariais). Aínda así, celebramos a 
vitoria popular á oposición da mina de Touro-O 
Pino, após grandes mobilizacións sociais.
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5. A pandemia da Covid-19.

É evidente que na actividade xeral desenvolvida 
polo conxunto da nosa organización, a irrupción da 
pandemia da COVID-19 implicou unha adaptación 
obrigada ás circunstancias excepcionais derivadas 
da situación epidemiolóxica (marzo de 2020 até a 
actualidade), que á súa vez condicionou boa parte 
do debate político e da dinámica social.

En canto á crise desatada, desde o primeiro 
momento o BNG formulou propostas 
fundamentadas, realistas e non hipotecadas 
a intereses da industria farmacéutica ou dos 
lobbies económicos. A prioridade para o BNG foi 
en todo momento a saúde e a vida das galegas e 
dos galegos. Así, xa desde o inicio da pandemia, 
o BNG defendeu responsabelmente alternativas 
para a contención do virus no noso país (“blindar 
Galiza”), de métodos de rastrexo e control, de 
actuación sobre residencias de maiores e servizos 
sociais, de reforzo do sistema sanitario público, 
sobre o proceso de vacinación, de protección ás 
traballadoras e traballadores afectados pola crise, e 
de apoio á estrutura económica e produtiva do país 
(industria, agro, pesca, comercio de proximidade, 
hostalaría, etc.), e á industria cultural. Todas as 
alternativas ligadas á necesidade de a Galiza 
posuír capacidade de intervención política, en 
función da nosa evidente singularidade.

Mais tamén a actuación pública e a vida interna 
do BNG resultaron loxicamente afectadas pola 
pandemia. Optamos, por responsabilidade, pola 
supresión das edicións do Festigal de 2020 e 2021 
ou pola convocatoria de xeito descentralizado 
(en sete localizacións diferentes) o Día da Patria 
Galego de 2020. A nosa actuación na rúa e na 

sociedade resultaron tamén afectadas. Temos que 
confesar que nos vimos obrigad@s a “aprender” a 
nos organizar e xuntar de xeito telemático. Desde 
o Consello Nacional até as asembleas locais, aínda 
comprobando a evidente “fenda dixital” (no uso e no 
acceso ás TIC) existente na nosa militancia. Mais 
o importante é que continuamos a facer o noso 
traballo, con novos métodos, con imaxinación, e 
o máis importante, coa determinación de que o 
noso país precisaba, tamén neses momentos, dun 
BNG vivo, activo e con iniciativa.

Os Fondos “Next Generation” tamén recibiron 
atención do BNG. Fronte á ostentosidade pomposa 
do poder político, ás hipotecas do poder económico, 
e á condicionalidade da UE, o BNG elaborou a 
súa propia alternativa, ligada ás perentorias 
necesidades sociais, ás nosas aspiración políticas 
colectivas, e ao futuro do país.

6. A organización. O ámbito interno.

O Consello Nacional reunido en xuño de 2019 
acordou emprender unha campaña nacional de 
afiliación co obxectivo de incrementar a nosa 
militancia en 500 nov@s compañeir@s. A realidade 
superou esta aspiración, e o número acadado foi o 
de 1.022 nov@s militantes. Mais se tomamos como 
referencia todo o período comprendido entre a 
XVI e XVII asembleas nacionais, debemos saudar 
ás aproximadamente 1.420 incorporacións como 
militantes a esta organización, o que supón, tamén 
do punto de vista xeracional, unha importante 
renovación do noso corpo organizado. Un dato 
moi importante que reflicte o notábel reforzo 
cuantitativo do BNG experimentado.

Mais tamén, autocriticamente, teñen sinalado os 
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órganos de dirección as dificultades para implicar 
activamente todo este continxente humano no 
traballo político e social do día a día, así como o 
funcionamento desigual dos grupos de traballo 
nacional, dependentes do Consello Nacional.

No ámbito orgánico nacional, neste período 
inter-asembleario realizáronse 29 reunións do 
Consello Nacional e 176 da Executiva Nacional. Os 
órganos de dirección mantiveron, por tanto, unha 
dinámica normalizada de funcionamento (quer 
presencial, quer telemática como consecuencia 
da pandemia), así como os comarcais, aínda 
constatando desigualdades no territorio, 
vinculadas basicamente ás áreas con maior 
debilidade organizativa, en xeral coincidentes 
coas máis deprimidas do punto de vista 
demográfico e socioeconómico. Desigual ten sido, 
tamén, o funcionamento político e organizativo 
nas comarcas, así como a súa febleza, téndose 
constatado durante esta fase unha evidente 
necesidade de mellora en algunhas delas.

Co acordo da creación da comarca das Mariñas 
neste período (2017) o mapa organizativo do BNG 
fica conformado por 25 comarcas e pola asemblea 
da emigración. Acrecentouse tamén a ligazón 
coa comarca do Bierzo, tanto do punto de vista 
da actuación política e institucional, como na 
relación asociativa.

No ámbito da política municipal realizáronse 
diversas reunións de coordinación entre os 
gobernos municipais do BNG, co fin de estandarizar 
posicións e políticas en diversas temáticas, alén 
de encontros nacionais dirixidos ao conxunto 
da representación institucional do BNG nos 
concellos, quer no goberno, quer na oposición. Con 

todo, seguimos a manter como obxectivo a plena 
homoxenización das pautas de actuación política 
nos concellos, tantos nos gobernos municipais 
como na oposición.

A Fundación Galiza Sempre experimentou, aínda 
nas condicións descritas, un importante impulso, 
con traballos de formación entre a militancia, 
investigación, publicacións ou debates (caso do 
ciclo “Diálogos desde a periferia”) que se valora de 
xeito moi positivo.

Cómpre tamén destacar o inicio do proceso de 
mellora da base nacional de datos do BNG (co 
obxectivo de aumentar a súa operatividade e 
seguranza) que verá a luz proximamente, así 
como a aprobación do novo convenio colectivo 
para traballadoras e traballadores do BNG, ou 
a actualización do logotipo e imaxe gráfica do 
BNG, consecuencia neste último caso, dun acordo 
expreso da anterior asemblea nacional.

Do punto de vista financeiro, podemos concluír que 
a importante débeda bancaria procedente de etapas 
anteriores foi superada, e ficará definitivamente 
saldada no 2022. Este éxito do conxunto da 
organización ten a ver, precisamente, cun novo 
esquema de traballo político fundamentado na 
militancia, e cun empeño e compromiso colectivos, 
que resultaron absolutamente decisivos para a 
consecución deste logro.

7. Solidariedade Internacional.

O BNG procurou conciliar unha práctica 
internacionalista e antiimperialista coa vontade 
de proxección internacional da Galiza como 
nación no mundo. Fixemos así patente a 
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solidariedade do BNG co proceso independentista 
catalán, mesmo a través de mobilizacións (co 
apoio á Plataforma Galiza con Catalunya) de apoio 
ao referendo ou de rexeitamento da represión 
desatada polo Estado contra o pobo catalán, o seu 
goberno e dirixentes soberanistas. Na mesma liña, 
a defensa dos principios inalienábeis de soberanía 
dos pobos levounos a manter tamén o facho aberto 
do apoio á liberdade da Palestina, o pobo saharauí, 
o Curdistán, Cuba ou Venezuela, e de resposta ás 
accións imperialistas sobre Siria ou Afganistán. A 
falta de axilidade na resposta do BNG en algúns 
casos (que cómpre mellorar) vinculouse, con todo, 
á necesidade de realizar análises máis demoradas 
para fundamentar correctamente a nosa posición 
política.

No espazo peninsular, intensificamos as relacións 
cos movementos nacionalistas vasco e catalán, 
que cristalizaron na Declaración da Llotja de Mar 
(2019), que alén do seu carácter simbólico e polí-
tico ten a súa expresión práctica en diversas ac-
tuacións comúns posteriores, singularmente no 
Congreso. E tamén co pobo irmán de  Portugal, en 
que PCP e Bloco de Esquerda foron interlocutores 
políticos básicos, ademais das alianzas transfron-

teirizas entre concellos galegos e portugueses do 
Miño.

8. Síntese e conclusión.

Eis o resumo, incompleto, dunha parte do inxente 
traballo desenvolvido no período 2017-2021. Con 
erros e con acertos, coa conciencia plena de que 
temos moito que corrixir e mellorar colectivamen-
te, mais tamén coa certeza de nos poder sentir 
orgullosas e orgullosos do labor realizado e dos 
resultados acadados. De manter viva e actuante a 
organización nacionalista. De resistir para avan-
zar, con humildade, integridade e coherencia. 
Nada disto sería posíbel sen o concurso e a deter-
minación dos milleiros de mulleres e homes que 
conformamos o BNG. Somos un proxecto político, 
mais tamén unha comunidade humana que debe-
mos coidar. Vaia por tanto a nosa lembranza para 
as compañeiras e compañeiros que nos deixaron 
neste período. Non é o momento de nomearmos 
todas e todos. Simbolizamos nun deles, Bautis-
ta Álvarez, o noso recoñecemento póstumo ao 
conxunto de militantes falecidos nestes últimos 
anos que seguirán, por sempre, vivas e vivos na 
nosa memoria.
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Galiza é unha nación e, por tanto, ten dereito á 
autodeterminación para decidir por si propia, de 
forma libre e  soberana, o seu futuro.

O nacionalismo galego é a resposta democrática 
do noso pobo ante unha situación de dependencia 
económica, de opresión cultural e política da 
Galiza que imposibilita o progreso e benestar da 
sociedade galega.

O BNG é unha organización nacionalista porque 
defende a Soberanía Nacional e a liberdade da 
nación galega para se constituír nun Estado 
soberano, democrático, laico e republicano, a 
República da Galiza.

O BNG defínese como unha forza política 
de defensa do país que fai parte dun amplo 
movemento socio-político de liberación nacional 

CARTA DE PRINCIPIOS 
POLÍTICOS, IDEOLÓXICOS 
E VALORES DO BNG
(aprobada pola XVI Asemblea Nacional do BNG, 25-26 de marzo de 2017)
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O BNG encarna un nacionalismo transformador, 
que traballa para mellorar as condicións de vida 
das galegas e dos galegos e para conseguir unha 
sociedade nova, realmente democrática, sen 
discriminacións de xénero, con liberdade e xustiza 
social.

O BNG asume que para o desenvolvemento da 
Galiza como nación é preciso que o pobo galego 
se articule en organizacións políticas e socias 
propias. Por tanto, o  BNG promovera de maneira 
activa a autoorganización do pobo galego en todos 
os ámbitos como forma de avanzar no proceso de 
autodeterminación.

O BNG defende políticas sociais que visan acabar 
con calquera forma de explotación do ser humano 
e coas desigualdades sociais e económicas. Nesa 
liña, defendemos un modelo social avanzado, que 
garanta o control público dos nosos recursos e 
sectores estratéxicos da economía, que respecte os 
dereitos laborais e impulse un desenvolvemento 
socio-económico non dependente, sustentábel 
e xusto, capaz de promover o benestar de todo o 
pobo.

O BNG defende e promove a plena normalización 
social da nosa lingua e o dereito a vivirmos en 
galego e a desenvolvermos a nosa cultura en 
beneficio da cohesión social, do enriquecemento 
do noso acervo cultural e do noso desenvolvemento 
material.

O BNG é unha organización democrática e 
participativa que defende a necesidade de 
avanzar en dereitos individuais e colectivos e 
de camiñar para unha democracia real baseada 

que abranxe diferentes realidades para alén da 
expresión política.

O BNG asume como valor esencial a defensa 
dos dereitos humanos e, nesa medida, loita 
activamente contra todo tipo de discriminación 
pola razón que for: de orixe ou étnica, de lingua, 
de relixión, de orientación sexual ou identidade 
de xénero, de diversidade funcional ou doenza ou 
calquera outra.

O BNG é unha forza pacifista e antimilitarista 
pois entende como prioridade a defensa da Paz 
mundial, o desarmamento e a disolución dos 
bloques militares agresivos e avoga pola resolución 
pacífica e xusta dos conflitos internacionais.

O BNG defende o laicismo e, nesa medida, entende 
que as administracións deben ser neutrais e 
manterse á marxe de calquera pronunciamento 
ou actividade relixiosa como maneira de garantir 
plenamente a liberdade de crenza de toda a 
poboación.

O BNG considera prioridade garantir dereitos 
esenciais como a saúde, a educación, a cultura, 
a vivenda e o traballo para toda a poboación de 
modo a asegurar unha vida digna para todas as 
galegas e galegos.

O BNG practica un nacionalismo popular, que 
defende prioritariamente os intereses dos 
traballadores e das traballadoras e do conxunto 
das clases populares galegas. En todo o caso, o 
BNG dirixe as súas políticas á maioría social do 
noso País e defende os intereses do pobo galego e 
da Galiza como nación.
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na participación directa de toda a poboación na 
tomada de decisións.

O BNG asume o feminismo como ferramenta 
imprescindíbel para a superación do 
heteropatriarcado e o combate de todas as 
formas de violencia (social, política, económica, 
de estado, psicolóxica, física, etc), explotación 
e discriminación que se exerce contra as 
mulleres, trans e persoas non heterosexuais. Esta 
perspectiva inscríbese de forma transversal en 
todos os obxectivos políticos e programáticos, así 
como en toda a acción política do BNG.

O BNG asume como propia a defensa dos dereitos 
e liberdades das persoas lesbianas, gais, trans, 
bisexuais e intersexuais (LGTBI).

O BNG é unha forza activamente comprometida 
coa defensa do ambiente e do territorio e defende 
políticas acordes co principio de sustentabilidade, 
para a salvagarda do planeta,  o respecto do medio 
e pola erradicación do maltrato animal.

O BNG é unha forza patriótica e, ao mesmo tempo, 
internacionalista, que defende o dereito de todos 
os pobos do mundo a seren libres e a decidiren de 
forma soberana e séntese plenamente solidario 
con todas as nacións que loitan pola liberdade.

O BNG é unha forza antiimperialista pois rexeita 
a dominación dunhas nacións sobre outras, 
combate todas as formas de opresión, oponse 
a calquera clase de inxerencia ou intervención 
política ou militar de carácter imperialista e avoga 
por relacións internacionais de cooperación.
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1. INTRODUCIÓN

1. O BNG ante os retos 
dun novo ciclo político

Hai unha década o Bloque Nacionalista Galego 
iniciaba un ciclo político moi complexo, que 
encaramos con determinación. O tempo 
demostrou que as principais liñas políticas 
marcadas colectivamente nas últimas asembleas 
nacionais foron atinadas:

• O mantemento do BNG como organización 
política ao entender a autoorganización como 
un principio esencial para a existencia dunha 
forza política de obediencia exclusivamente 
galega, netamente nacionalista e ao servizo 
das clases populares do noso país.

• A reafirmación e actualización dos principios 
políticos que hai catro décadas inspiraron o 
nacemento do BNG e que continúan a estar 
plenamente vixentes, ao tempo que se fixo 
unha aposta por unha revisión e posta ao día 

TESE POLÍTICA
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nivel mundial, son máis visíbeis as contradicións, 
limitacións e consecuencias da globalización 
neoliberal:

1) Concentración de capital sen precedentes que 
provoca prácticas oligopólicas en practicamente 
todos os sectores de actividade;

2) Crises económicas sistémicas recorrentes;

3) Incremento das diferenzas centro-periferia e 
tamén, seguindo esa mesma lóxica, no interior 
dos estados centrais do sistema;

4) Prevalencia da economía sobre a política e 
da economía financeira e especulativa sobre a 
economía produtiva;

5) Aumento da explotación, precariedade laboral, 
retroceso no exercicio de dereitos e conquistas 
sociais de décadas pasadas e vulneración dos 
Dereitos humanos. Esta situación agrávase no 
caso das mulleres; 

6) Falta, en grandes áreas do planeta, de acceso 
a alimentos, auga potábel, servizos sanitarios e 
educativos básicos que limitan enormemente 
o seu desenvolvemento económico e social, e 
calidade de vida;

7) Fortes desregulacións que garanten o abuso da 
libre circulación de capitais;

8) Migracións masivas provocadas pola mudanza 
climática, a fame, as guerras e o imperialismo e 
instrumentalización e manipulación da migración 
por diversas organizacións e gobernos nos países 
do centro do sistema;

das nosas análises e funcionamento a través 
de propostas novidosas como foron o Proceso 
Adiante, a Estratexia Avanza Galiza, e as Bases 
Democráticas para unha nova Galiza, que 
permitiron debater e actualizar o noso ideario, 
propostas e práctica política.

• Unha aposta clara e decidida polo reforzo da 
organización baixo a convicción de que non 
hai avanzo posíbel para o nacionalismo na 
Galiza que non estea cimentado nunha base 
organizativa sólida, unha boa implantación no 
territorio, unha militancia activa socialmente 
e unha política institucional ben orientada.

• Unha correcta conxunción entre táctica 
política e liña estratéxica da organización, 
sen caer no pragmatismo curtopracista nin no 
ideoloxismo estéril.

Con esta XVII Asemblea Nacional iniciamos un 
novo ciclo político en que temos como gran reto 
colectivo seguir apuntalando as correccións 
positivas implementadas e agrandar a base social 
e electoral do nacionalismo.

2. CONTEXTO POLÍTICO

2.1. Un mundo en transición

2.1.1 Agudización das contradicións do 
capitalismo e maior visualización das 
consecuencias do imperialismo na etapa 
de globalización neoliberal.

Nun contexto de crise sanitaria, económica, social, 
climática e enerxética como a que estamos a vivir a 
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ao que viñan ocupando nas últimas décadas.
O panorama económico mundial vai mudar 
substancialmente na vindeira década. Uns EUA 
en relativo declive e unha China en permanente 
ascenso agoiran unha viraxe da economía 
mundial cara ao leste coa consolidación como 
superpotencias da China, India e Rusia xunto cun 
importantísimo medre do sueste asiático, Turquía 
ou Exipto. Ao mesmo tempo, seguirá a ser moi 
relevante o peso de actuais potenciais rexionais 
como Xapón ou Corea do Sur. 

Nun contexto tan cambiante a nivel internacional 
como o actual, a UE, facendo seguidismo dos EUA, 
continúa a traballar como estrutura xurídico-
política ao servizo do gran capital e contraria 
aos intereses das clases populares e dos pobos, 
pondo de relevo, máis unha vez, que a UE nunca 
foi un contrapeso real dos EUA senón o capítulo 
continental do atlantismo norteamericano. 

Desde o punto de vista do nacionalismo galego 
todo o que debilite o imperialismo e camiñe cara á 
unha organización mundial máis plural e diversa, 
con avances reais e directos no exercicio de 
autodeterminación dos pobos e cara á construción 
de sociedades máis xustas e igualitarias, será bo 
para a humanidade. Nesa dirección resulta chave 
reforzar as alianzas alternativas de carácter 
internacionalista e antiimperialista.

2.1.3. Unha revolución 
científico-tecnolóxica:

Asistimos ao comezo dunha revolución científico-
tecnolóxica de carácter mundial que terá un 
impacto en termos ambientais, económicos, 
produtivos, laborais, sociais, sanitarios e culturais 

9) Un modelo de desenvolvemento depredador 
de recursos, insustentábel en termos ambientais 
e sociais. Desaparición de especies animais e 
vexetais;

10) Debilitamento e degradación da democracia 
mediante o afastamento dos poderes de decisión 
da poboación e recorte de dereitos e liberdades 
básicas;

11) Uniformación cultural, imposición dun 
pensamento único e criminalización da 
discrepancia;

12) Implementación de novas formas de 
militarismo e de dominación por parte do 
imperialismo;

13) Melloras tecnolóxicas que non redundaron na 
mellora substancial das condicións laborais da 
clase traballadora nin das condicións materiais de 
vida das maiorías sociais do planeta; 

14) Manipulación da opinión pública a medio 
do control dos medios de comunicación, tanto 
públicos como privados, noticias falsas e 
mercantilización da intimidade das persoas a 
medio das redes sociais.

2.1.2. Cara á un mundo 
menos unipolar e máis multicéntrico

Atopámonos nunha fase de transición entre 
unha etapa histórica caracterizada polo dominio 
mundial a nivel económico, militar e ideolóxico 
dos EUA e unha fase menos unipolar e máis 
multicéntrica onde potencias coma a China ou 
Rusia comezan a xogar un rol xeopolítico diferente 
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máis desenvolvidos do planeta e o resto. Pode 
implicar importantes avances en ámbitos como o 
sanitario, as comunicacións, a esfera militar ou a 
mecanización de tarefas que consigan mellorar a 
produtividade global. 

Porén, é previsíbel que isto non implique a mellora 
substancial das condicións de vida da clase 
traballadora (xornadas máis curtas, mellores 
salarios, etc.), senón unha maior taxa de beneficio 
empresarial e que provoque incrementos no 
desemprego en ocupacións tradicionais que, 
inicialmente, non se verán compensadas coa 
aparición de novos tipos de empregos.

A enorme transformación que sufrirá o mundo do 
traballo coa supresión de determinados modelos 
de negocio e a creación duns novos modelos, que 
terán ademais unha vida limitada, fará que haxa 
que estar moi atentos a toda esta evolución cara 
a adaptación laboral. Trátase de minimizar os 
efectos negativos e aproveitar as potencialidades 
da transformación. Por outra banda a poboación 
de maior idade ou con dificultades de utilización 
das tecnoloxías van ver dificultada a súa relación 
coa administración e entidades bancarias, entre 
outras, agravando o risco de exclusión financeira.

Esta revolución científico-tecnolóxica suporá 
tamén un forte desafío ético e político. 
Determinados usos perniciosos e nesgados da 
Intelixencia Artificial, novas formas de guerra 
dixital e asedio de países, control da clase 
traballadora e dos movementos populares ou 
os riscos psicosociais e de relacionamento 
humano, son só algúns deles. Nunca o poder tivo 
tanta información da poboación (saúde física e 
mental, situación económica, pautas de consumo, 

só comparábel ao da primeira revolución 
industrial. Tan errado sería que o nacionalismo 
galego adoptase unha posición negacionista da 
importancia que poden ter para a humanidade 
determinados avances tecnolóxicos, como pensar 
que pode existir unha revolución tecnolóxica 
ao servizo das maiorías socias e a democracia 
tendo en conta que eses avances responden aos 
intereses dos oligopolios que os controlan.

A tecnoloxía non é boa nin mala, o que a converte 
en perigosa é o seu control e concentracións en 
poucas e grandes transnacionais vinculadas ao 
poder político de determinados estados. Estas 
mudanzas están a provocar que unha parte 
substancial da poboación se converta en “inútil” 
desde o punto de vista das necesidades produtivas 
do sistema, o que acrecenta as diferenzas nunha 
sociedade onde os poderes dominantes pertencen 
de modo cada vez máis acentuado a un grupo á 
parte é pechado.

Ao mesmo tempo asistimos a un novo modo de 
colonización, a colonización dixital.

Todas as vertentes da nosa vida están a ser 
incorporadas a unha rede ou estrutura global xunto 
ás denominadas redes sociais e o incremento 
exponencial da vixilancia perpetua. A tecnoloxía 
está sendo empregada para levarnos cara a unha 
nova forma de totalitarismo onde a maioría da 
xente non é consciente de como de inmersa está 
en distintos tipos de tecnoloxía que condicionan e 
modulan a a súa existencia.

Esta, como anteriores revolucións industriais, 
terá un forte alcance en todas as esferas da 
vida e agrandará a fenda entre os estados 
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comúns.

O aumento da súa implantación entre as clases 
populares non responde só a unha causa, senón 
que é produto de diferentes factores, coma 
son o agravamento da situación económica, 
que aumenta as desigualdades, ou o desgaste 
da socialdemocracia, polo seu desprestixio e 
corrupción

2.2.2. Fomento do individualismo

A cultura capitalista neoliberal mediatizou e 
impregnou unha gran parte do pensamento 
das persoas e da actividade social, promovendo 
un individualismo egoísta e cosmopolita, que 
nega as identidades nacionais, ademais dunha 
suicida tendencia á fragmentación da sociedade, 
circunstancias que impiden unha acaida visión 
da realidade social, ademais de actuar como 
neutralizadoras do cambio político. É, por tanto, 
urxente construírmos un relato cultural autónomo 
sobre a nosa propia historia e o mundo que nos 
rodea á marxe das influencias e das trampas do 
ideario neoliberal. Para conseguir este obxectivo 
sería preciso aglutinar os esforzos de profesionais, 
institucións, empresas, fundacións e asociacións 
nun gran Proxecto Cultural Galego, plural e 
democrático, con capacidade para facer chegar 
a cada recuncho do país programas culturais 
que fomenten o debate e o coñecemento do 
mundo fronte á alienación da cultura neoliberal 
dominante

2.2.3. A reestruturación do imperialismo

Os que ven perder a súa hexemonía mundial non 
van renunciar a ela -e aos privilexios e posición de 
dominio que supón- de xeito resignado, senón que 

preferencias sexuais, credo relixioso, trazos de 
personalidade, afeccións, etc.). Os riscos inherentes 
a tal invasión da intimidade e á posesión de 
tanta información sobre alguén son evidentes e 
facilitan un tipo de dominio sobre a poboación moi 
efectivo: “voluntario” e do que a maioría non chega 
a ser plenamente consciente. A pandemia está a 
acelerar o proceso de dixitalización nun momento 
en que case a metade da poboación mundial non 
ten acceso a internet. A desigualdade no seu acceso 
ten graves consecuencias no desenvolvemento 
económico e social dos países. Cando internet 
se torna case imprescindíbel, non ter acceso ou 
ter un acceso precario provoca a marxinación de 
determinadas áreas e xera discriminación por 
países, procedencia, idade e clase.”

2.2. Os perigos 
desta fase de transición

2.2.1. A extrema dereita e o fascismo

O BNG, como organización antifascista que é, 
asiste con máxima preocupación ao auxe da 
extrema dereita e o neofascismo nos últimos 
anos a nivel mundial. Trátase dun fenómeno que 
debemos seguir a combater con rotundidade, social 
e institucionalmente, por supor un grave perigo 
para as liberdades democráticas, a convivencia e a 
paz dos pobos, así como dunha reacción primaria 
antifeminista, LGBTfóbica, racista e xenófoba que 
provocan agresións e asasinatos.

O auxe da extrema dereita, os neofascismos e 
os movementos ultraconservadores atenden a 
axenda dunha alianza estratéxica coordinada 
internacionalmente e baseada en liñas de discurso 
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para unha parte importante da poboación cuestións 
que o nacionalismo galego leva décadas afirmando:

1) A negativa do mercado para prestar en exclusiva 
servizos públicos tan esenciais como o sanitario 
ou da investigación.
2) As consecuencias prácticas da privatización e 
precarización de servizos públicos.

3) A política e austeridade e o dogma da non 
intervención pública evidenciáronse como 
prexudiciais e contrarias aos intereses das 
maiorías sociais co obxecto de dar resposta 
ás necesidades e demandas provocadas pola 
pandemia.

4) Nos momento críticos só é o pobo quen salva 
o pobo. Foi a clase traballadora (sanitarias, 
investigadoras, coidadoras, transportistas, 
caixeiras, etc.) e non as grandes corporacións, 
bancos ou organismos internacionais quen salvou 
a situación.

5) As consecuencias prácticas da deslocalización 
industrial e a excesiva terciarización da economía 
e falta de soberanía alimentar.

6) Priorización do lucro privado sobre a saúde 
pública.

7) A prioridade da UE por salvagardar o sistema 
financeiro a través das políticas impulsadas 
pola Comisión Europea que en ningún momento 
tiveron como obxectivo paliar a situación das 
persoas máis afectadas pola crise sanitaria e 
económica.

8) A urxente necesidade de dotar de infraestruturas 

darán a batalla por conservalos, cando menos, o 
maior tempo posíbel.

Nesta fase de transición os EUA tentarán reforzar 
a súas alianzas coa UE e o Reino Unido e impulsar 
novos modelos de tratados comerciais en distintas 
áreas do mundo cos que contrarrestar a crecente 
influencia mundial da China.

Así mesmo, seguirán instrumentalizando a OTAN 
co obxectivo de “conter” o avanzo da influencia 
da Rusia e China ao tempo que endurecerán os 
seus ataques contra os movementos populares e 
antiimperialistas, e as accións desestabilizadoras 
en países que busquen a creación de sistemas 
sociais alternativos, defendan o exercicio real da 
súa soberanía nacional ou teñan unha posición 
estratéxica a nivel xeográfico ou en canto a 
recursos e fontes de enerxía. Todo isto apoiado con 
mecanismos cada vez máis sofisticados de asedio, 
bloqueo e manipulación da opinión pública.

2.3. Un contexto 
de dificultades e oportunidades

Vivimos nun contexto a nivel mundial cheo de 
mudanzas e dificultades obxectivas para o que 
representa unha alternativa política nacionalista 
e antiimperialista como a nosa. Porén, tamén 
existen oportunidades, tanto no ámbito nacional 
como no social, que debemos tentar aproveitar.

A pandemia da Covid-19 puxo de relevo a fraxilidade 
das nosas sociedades e a incapacidade do 
neoliberalismo para lles dar solucións aos grandes 
problemas da humanidade. Nese sentido, a xestión 
desta pandemia permite que sexan máis visíbeis 
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saharauí, palestino ou kurdo para os que cada 
vez máis persoas e estados demandan solucións 
pacíficas, democráticas e respectuosas co dereito 
de autodeterminación deses pobos así como a 
necesidade dun recoñecemento real do seu estatus 
político e das fronteiras dos seus territorios.

A resistencia e non dobregamento de países que, 
como Cuba ou Venezuela, a pesar de contaren con 
estado ven permanentemente ameazada a súa 
soberanía ou as fortes derrotas do imperialismo 
en Siria, Irán ou Afganistán e a calamitosa 
situación en que ficaron países como Libia ou Irak 
tras as intervencións militares imperialistas, e 
constantes mortes, perante a inacción europea, 
que se producen tratando de cruzar o Mediterráneo, 
amosan a crueldade do imperialismo mais 
tamén a capacidade de resistencia dos pobos 
que loitan pola súa soberanía. Nese sentido, 
resulta igualmente esperanzador o avanzo 
dunha esquerda en América Latina que ten como 
mínimo común denominador a defensa ao dereito 
de autodeterminación e a poder vivir en paz, sen 
inxerencia nin explotación colonial dos seus 
recursos e respecto a súa diversidade cultural e 
lingüística.

2.4. O papel da Unión Europea

Nos últimos anos a UE aínda afondou máis no seu 
papel de instrumento do gran capital, negador 
dos dereitos dos pobos e máxima defensora das 
políticas neoliberais aplicadas polos estados 
membros. Iso puido verse claramente na súa 
xestión da pandemia coa ausencia de políticas 
que impedisen que fose o gran capital o fornecedor 
de material para combater a Covid-19, e sobre 

e servizos ao rural para favorecer o reasentamento 
e avanzar no aproveitamento sustentábel do 
territorio.

Nese sentido, hoxe son socialmente máis 
entendíbeis e socialmente verosímiles algunhas 
das nosas principais propostas políticas, a 
comezar pola necesidade de dispor de soberanía 
que nos permita decidir, solucionar os nosos 
problemas e defender os nosos intereses como 
pobo; a creación dunha banca pública galega, a 
soberanía alimentar, a reindustrialización do país, 
o reforzo dos servizos públicos, o cuestionamento 
e a revisión do papel de organismos supraestatais 
como a UE, OMC, FMI, OMS ou a ONU entre outros.

Por outra banda, hoxe resulta máis claro que 
o movemento que en maior medida está a pór 
en xaque no mundo o status quo marcado pola 
globalización neoliberal é o nacionalismo, tanto 
o de movementos soberanistas de nacións sen 
estado como a loita pola soberanía real de nacións 
con estado que ven ameazada a súa integridade e 
capacidade de decisión polo imperialismo.

En Europa asistimos a procesos de máximo 
interese como a presión popular por un segundo 
referendo de autodeterminación en Escocia, o 
procés independentista catalán, o avanzo social 
na demanda do proceso de unificación de Irlanda, 
o significativo avanzo do nacionalismo en Gales 
ou as experiencias de gobernos nacionalistas en 
Córsega ou Grenlandia. Tamén, en América do 
Norte, o soberanismo quebequés experimentou 
nos últimos anos unha importante recuperación 
do apoio popular. Así mesmo, noutras partes do 
mundo, intensificáronse conflitos nacionais xa 
enquistados desde hai décadas como o do pobo 
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Paso a paso van afondando en mecanismos 
supraestatais, sen consultas nin votacións 
da poboación dos estados membros. Esta 
centralización acompáñase dun perfeccionamento 
da comunicación e a propaganda. Nesa liña, 
os fondos foron presentados como panacea, 
ocultándolle á cidadanía os recortes e reformas 
que serán de obrigado cumprimento por parte 
dos estados membros que queiran recibilos. 
Este ocultamento busca recuperar o prestixio da 
UE, moi danado desde a crise de 2008, para así 
rebaixar un rexeitamento por parte da poboación, 
rexeitamento que viña medrando nos últimos 
tempos. Coidáronse moito de que non sexa de 
dominio público que os Fondos Next Generation 
teñan contrapartidas e as reformas estruturais, 
que suporán máis recortes, serán de obrigado 
cumprimento por parte dos estados.

Como instrumento final que garanta a continuidade 
do sistema económico e político para as próximas 
décadas desenvolvéronse os denominados fondos 
de reconstrución da UE que, non carentes de 
polémica dentro da mesma UE, se caracterizan por 
ser fraudulentos, reaccionarios e recentralizadores.

Son fraudulentos porque a idea que se pretende 
transmitir é que recibiremos do redor de 140.000 
M de euros en axudas que proveñen dun ente 
abstracto, benfeitor e en posesión da verdade que 
non é máis que a UE. A realidade é que o plan non 
se financiará pola graza deste ente con trazos 
divinos senón que se sustentará nas achegas dos 
estados membros.

Son reaccionarios porque o obxectivo do plan 
de reconstrución non é a recuperación das 
maiorías sociais como consecuencia da Covid 19, 

todo, coa xestión da investigación e produción 
das vacinas, destinando inxentes recursos 
públicos ás multinacionais, confirmando o 
intrafinanciamento da investigación científica das 
institucións públicas, e negándose a diversificar a 
súa adquisición, o que certamente provocou un 
número non cuantificado de mortes que podían 
terse evitado de poñerse en primeiro lugar a 
defensa da vida das persoas e non os intereses 
xeopolíticos.

O Consello está a aproveitar feitos como o da 
pandemia para acelerar o proceso de centralización 
de decisións coa escusa de conseguir unha maior 
eficacia á hora de a enfrontar. Mais no momento da 
verdade, o único que demostran é a supeditación 
aos intereses das farmacéuticas transnacionais. 
Ese proceso estaba paralizado oficialmente 
mentres non se dese unha saída definitiva ao 
Brexit, relanzándose na Conferencia sobre o futuro 
de Europa, con novas decisións como a ampliación 
da capacidade de actuación da Frontex (sistema 
de xestión e control fronteirizo da UE), a posíbel 
creación dun exército europeo ou de emitir débeda 
conxunta, a creación de diversos impostos propios 
da UE (a taxa Tobin ou taxa Google, taxa sobre os 
plásticos), e mesmo o proxecto de creación dunha 
fiscalía europea ou de listaxes supraestatais ao 
Parlamento Europeo.

A Unión Europea, despois do fracaso acontecido 
co Tratado de Lisboa, non vai volver someter á 
consulta da poboación elementos determinantes 
do seu plan de integración, senón que a folla de 
ruta é actuar pola vía dos feitos consumados, 
aproveitando como neste caso a crise orixinada 
pola Covid-19.
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Unión Política e Social, que tivera en conta aos Es-
tados e nacións sen estado a ela pertencentes, se-
nón constituíren unha simples forma de integra-
ción económica parcial e imperfecta, tal como se 
certificou no Tratado da UE (Maastricht) para be-
neficio das transnacionais, deixou nestes últimos 
anos un retroceso nos dereitos sociais, nos derei-
tos fundamentais e humanos. A involución demo-
crática foi evidente, a ofensiva do neofascimo en 
toda Europa que pasou de ser ameaza a realidade, 
a involución en igualdade e as discriminacións, os 
ataques á liberdade de expresión e o pluralismo, o 
vergoñento papel da UE nas sucesivas crises hu-
manitarias (das que a UE é corresponsábel pola 
súa política exterior) deixando abandonadas per-
soas solicitantes de axuda e refuxio, amosan unha 
UE cada vez máis deshumanizada e insolidaria, 
nun proxecto totalmente fracasado.

2.5. Contexto político estatal

A crise causada pola pandemia veu acelerar o 
proceso de recentralización  e concentración po-
lítica e económica e a limitación de liberdades 
xa en marcha no Estado español durante a crise 
financeira de 2008, acrecentando a ofensiva cen-
tralizadora e españolizadora por parte de todos os 
partidos políticos de ámbito estatal e de todos os 
poderes do Estado, especialmente o xudicial des-
prendido xa da careta de imparcialidade eviden-
ciando un marcado carácter político.

Tamén se evidenciou a macrocefalia de Madrid a 
todos os niveis, como beneficiaria da aglomera-
ción de recursos do Estado, da estratexia de usar 
as competencias fiscais á baixa e concentración 
de centros de decisión públicos e privados.

é consolidar o marco político da UE e garantir a 
estabilidade do sistema financeiro. Pedir diñeiro 
a UE implica non só ter que devolver os cartos 
que se pidan, senón implantar unhas políticas 
definidas pola UE e que xa teñen trazados os seus 
obxectivos: volver á senda do déficit 0, redución 
de débeda, privatizacións, contracción do gasto 
público e, en resumo, recortes, subida de tributos 
para as maiorías sociais e precarización laboral.

E son centralistas porque o groso dos fondos está 
orientado a proxectos estratéxicos de Estado, di-
rixidos e escollidos polo Estado onde os proxectos 
estratéxicos que precisa este país fican fóra do de-
bate e aspectos que marcan a nosa realidade non 
se terán en conta na súa distribución consolidan-
do a dependencia política e tamén económica de 
Madrid e das grandes transnacionais vinculadas 
ao poder político do Estado.

2.4.1. Contra a involución democrática 
e polos dereitos dos pobos

A actuación da UE diante dos procesos de libe-
ración nacional no seu seo mostra claramen-
te que manter a integridade dos actuais estados 
membros é un dos seus principais obxectivos, 
por mandato do vixente Tratado de Lisboa (artigo 
3 bis) segundo o cal: “A Unión respectará a igual-
dade dos estados membros perante os tratados, 
inherente ás estruturas fundamentais políticas e 
constitucionais destes, tamén no referente á au-
tonomía local e rexional. Respectará as funcións 
esenciais do Estado, nomeadamente as que teñen 
por obxecto garantir a súa integridade territorial, 
manter a orde pública e salvagardar a seguranza 
‘nacional’”.

O feito de non se tratar a Unión Europea dunha 
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Se algunha vez puido haber dúbida, o último perío-
do demostrou que o nacionalismo é quen de ver-
dade cuestiona o réxime herdado do franquismo 
e que tamén no nacionalismo está a garantía da 
defensa de medidas progresistas para o conxunto 
da sociedade.

Neste sentido, a recuperación da representación 
do BNG no Congreso está sendo determinante 
para que a Galiza, os nosos problemas e as nosas 
demandas estean presentes nos importantes de-
bates que se están a producir a nivel estatal.

2.6. A situación da Galiza

2.6.1. Contexto económico e social

As análises feitas historicamente polo naciona-
lismo galego, e máis no concreto as recollidas 
nas teses da XVI Asemblea Nacional do BNG, es-
tán plenamente vixentes na actualidade. Neste 
sentido, cómpre poñer de manifesto a necesida-
de de actuacións políticas destinadas á creación 
de conciencia nacional. Actuacións que permitan 
por unha banda, o avance social e institucional do 
nacionalismo e, pola outra o avance na reivindica-
ción do dereito de autodeterminación como ferra-
menta para achegarnos ao horizonte estratéxico 
do nacionalismo de acadar unha República Gale-
ga soberana. Co obxectivo de non sermos reitera-
tivas mais si de contribuír á actualización da si-
tuación socioeconómica da Galiza, cómpre sinalar 
que esta vén determinada no contexto actual pola 
conxunción de tres crises:

a) A dependencia política da Galiza. O réxime do 78 
demostrou nestes anos a incapacidade para resol-
ver os problemas estruturais da Galiza. Ao mesmo 

Os últimos anos puxeron máis en claro a crise do 
réxime do 78, e que a instauración da “democracia” 
se fixo sobre a reconversión dun franquismo que 
nunca foi derrocado e, por tanto, permitiu man-
ter os privilexios dunhas elites políticas, empre-
sariais, sindicais, xudiciais e da administración, 
que se afianzaron na Transición, coa Coroa como 
institución nuclear. Isto xustifica o papel desem-
peñado polos medios de comunicación do sistema 
creando un auténtico escudo arredor de Felipe VI, 
tratando de salvar a crise da monarquía, e tamén a 
súa defensa e blindaxe por parte dos poderes exe-
cutivo, lexislativo e xudicial para impedir que o 
descrédito poña en risco esta institución corrupta 
e anacrónica.

A masiva represión contra o pobo catalán, espe-
cialmente a sentencia do procès, mais tamén os 
milleiros de causas xudiciais contra militantes 
independentistas, así como a continuación da re-
presión en Euskal Herria (a pesar do desarme), na 
Galiza, e tamén noutras partes do Estado contra 
os movementos soberanistas e de solidaridade 
con Cataluña, en Castela, Madrid, Andalucía, etc. 
demostra que o actual réxime político ten como 
elemento nuclear a unidade do Estado, e este em-
pregará todos os medios que teña ao seu alcance 
para impedir que as nacións poidan exercer o de-
reito de autodeterminación. Este proceso tamén 
evidenciou que a irreformabilidade do réxime es-
pañol debe ser enfrontada cunha estratexia que 
contemple a acumulación de forzas a todos os ni-
veis. Non esquezamos que o actual goberno PSOE 
- Unidas Podemos se caracteriza por un españolis-
mo militante e por manter no básico o status quo, 
tanto no que respecta á concepción do estado das 
autonomías como simple descentralización admi-
nistrativa, como no social.
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Os resultados electorais deron unha nova maioría 
absoluta ao Partido Popular, a cuarta desde 2009. 
O BNG converteuse en segunda forza política lide-
rando a oposición e situándose como alternativa 
de goberno, poñendo de manifesto que a autoor-
ganización e o traballo de base na sociedade é o 
que nos acredita como alternativa de goberno na 
Galiza de maneira clara. As autodenominadas 
forzas do cambio ficaron sen representación ins-
titucional no Parlamento Galego e, a diferenza do 
que acontece no conxunto do Estado e en Europa, 
a extrema dereita non conta con representación 
parlamentaria propia.

2.6.3. O falso galeguismo do PP
Desde a mudanza de goberno no Estado español, o 
Partido Popular na Galiza envólvese nun falso ga-
leguismo cuxo único obxectivo é instrumentalizar 
unha confrontación cosmética co Goberno de Es-
paña, non por razón dun conflito derivado da de-
fensa coherente dos intereses e dereitos do noso 
pobo, senón unicamente para alimentar unha 
calculada dialéctica partidista PP/PSOE en que a 
submisión a España nunca se cuestiona. Utilíza-
se a Galiza como simple coartada para desgastar 
politicamente o partido que ostenta o Goberno do 
Estado, mais non o Estado que anula o país.

2.6.4. Un BNG máis forte no social e no 
electoral

Cun escenario político e electoral cada vez máis 
volúbel e cambiante, fomos quen de recuperar e 
mesmo aumentar a nosa representación institu-
cional e de fortalecer a nosa base social por tres 
razóns:

1. Fomos quen de nos mantermos, colectivamen-
te, coa coherencia precisa e en circunstancias moi 

tempo, vimos como se agudizaron as súas conse-
cuencias polo entreguismo do Partido Popular na 
Xunta da Galiza que non só consentiron a estra-
texia de recentralización política desenvolvida 
polos sucesivos gobernos españois senón que non 
reclamaron nin conseguiron, en máis dunha déca-
da, nin unha soa competencia nova para a Galiza. 
A crise da Covid-19 deixou ao descuberto que o au-
togoberno galego é apenas unha carta outorgada 
que pode desaparecer cunha sinatura no BOE. Esta 
situación de subordinación e dependencia de Ga-
liza impide ao noso país afrontar un programa de 
desenvolvemento autocentrado e o aproveitamen-
to pleno das moitas capacidades de que dispón en 
beneficio da súa poboación e do seu benestar, así 
como acrecenta o espolio dos nosos recursos

b) A crise financeira de 2008, da que a clase traba-
lladora e as maiorías sociais galegas continúan a 
padecer as súas consecuencias, nomeadamente, o 
incremento das desigualdades sociais a través da 
concentración da riqueza e o roubo de dereitos.

c) A pandemia provocada pola Covid-19, que deri-
vou nun primeiro momento nunha profunda crise 
económica que atinxiu o conxunto da sociedade 
mais que golpeou con especial dureza as mulleres 
e a mocidade por seren as que soportan maior pre-
cariedade laboral.

2.6.2. Nova composición 
no Parlamento da Galiza

O 12 de xullo de 2020 tiveron lugar as eleccións ao 
Parlamento da Galiza marcadas pola pandemia e 
nun escenario inédito non só pola crise sanitaria 
senón pola decisión de deixar sen efecto unha 
convocatoria electoral xa publicada.
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1. Un escenario estatal en que as demais nacións 
van dar a batalla, con distintas estratexias, por al-
canzaren un novo status político.

2. O incremento da precariedade e a desigualdade 
social. A falta de peso das rendas do traballo na 
Galiza dentro do PIB e a falta de poder adquisitivo 
das maiorías sociais do país mesmo no acceso a 
bens e servizos básicos eran preocupantes antes 
da crise da COVID-19 e son máis logo dela. As difi-
cultades no acceso a vivenda, a empregos dignos 
e estábeis, a dificultade para afrontar o pagamento 
de servizos básicos como a luz ou gastos extraor-
dinarios frustran a idea de poder emprender un 
proxecto de vida autónoma a medio prazo. A suce-
sión das dúas crises económicas, a profunda crise 
industrial que atinxe o país e as políticas neolibe-
rais aplicadas durante as últimas décadas fan que 
a mocidade, por vez primeira, vaia vivir ou xa viva 
en peores condicións que as xeracións anteriores 
provocando unha enorme frustración individual e 
colectiva.

3. A crecente desafección social que supón a des-
mobilización de amplas capas da sociedade.

4. A crise demográfica. O peso poboacional da Gali-
za é cada vez menor no conxunto do Estado: así, en 
2021, vemos como a Galiza volve estar por debaixo 
dos 2,7 millóns de habitantes cunha poboación en 
que as persoas maiores de 65 anos representan xa 
o 25% do total. O avellentamento poboacional, as 
sucesivas vagas migratorias, especialmente xuve-
nís, a redución da taxa de natalidade, o constante 
saldo vexetativo negativo desde hai máis de trin-
ta anos, a redución da taxa de natalidade e a fal-
ta de iniciativas políticas e investimento público 
de defensa e apoio do rural galego, sitúan a Gali-

adversas, como unha forza de obediencia exclusi-
vamente galega sen supeditacións a ningunha ou-
tra organización de carácter español, atendendo o 
noso principio máis básico que é o da autoorgani-
zación do pobo galego.

2. Contamos cun proxecto político claro para a 
Galiza e para as persoas que viven e traballan no 
país e fomos capaces de actualizar o noso discur-
so, clarificando a nosa aposta soberanista e a nosa 
intervención pública neste sentido en coherencia 
coas nosas análises políticas.

3. Fomos quen de achegármonos a novos sectores 
sociais, especialmente mocidade, o que permitiu 
ampliar a base militante e conseguir un maior 
apoio social e electoral.

4. Alargamos a nosa capacidade de intervención 
social, logrando sermos referencia política de im-
portantes procesos mobilizadores e diversas loitas 
sociais e laborais, que acompañamos con intensi-
dade e coherencia, verificando a importancia de 
non restrinxirmos a nosa acción política unica-
mente ao ámbito institucional, o que se traduciu 
tamén en incrementos do apoio popular, tamén 
electoral, ao noso proxecto.

E todo isto acontece nun escenario nada favorábel 
para o nacionalismo galego pola crecente espa-
ñolización do contexto político e polo control me-
diático do Partido Popular, especialmente a través 
dos medios de comunicación públicos e privados.

2.6.5. A radiografía da Galiza actual

Ábrese un novo tempo para a Galiza que sitúa o 
país diante de grandes retos, que podemos sinteti-
zar nas seguintes cuestións:
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ga dos que a Galiza non tira ningún rédito nin nin-
gún beneficio e sobre o que non temos, como con-
secuencia tamén da política do PP desde a Xunta 
da Galiza, ningún control. Para exemplo disto, o 
sector enerxético, o sector financeiro e bancario 
ou mesmo o dos servizos públicos privatizados: 
sectores que están a enriquecerse coa explotación 
dos recursos da Galiza, cos nosos recursos, e es-
tán a prexudicar as galegas e os galegos sen que 
haxa un contrapeso público. Exemplo claro deste 
rol colonial atopámolo no boom eólico depredador 
impulsado nos últimos anos.

7. O retroceso nos usos lingüísticos. Os últimos 
anos agudizouse o proceso de substitución lin-
güística e desgaleguización, nomeadamente 
acentuado entre a mocidade, como consecuencia 
das políticas lingüicidas do Partido Popular desde 
a Xunta da Galiza, moi especialmente no ámbito 
educativo. Mais tamén é unha estratexia política 
dos sucesivos gobernos españois, e que se explica 
polo proceso de recentralizacioón e españoliza-
ción do que falabamos en anteriores apartados. 

8. A violencia machista que oprime, discrimina e 
mesmo asasina as mulleres de múltiples formas. 

9. Desarticulación territorial. O país padece desde 
hai décadas unha situación crítica, especialmente 
no interior, pola falta de transportes públicos que 
illa as vilas e as persoas, acentuando a situación 
de dependencia social na medida en que depen-
den de terceiros para achegarse a todo tipo de 
servizos que administracións e empresas privati-
zadas extinguen de vilas e aldeas (servizos sani-
tarios, financeiros, postais...) e en que a adminis-
tración electrónica, ademais de deficiente nestes 
mesmos territorios, obvia a “fenda dixital” que vol-

za fronte a unha enorme crise demográfica cuxas 
consecuencias se fan especialmente evidentes 
nos territorios do interior do país, especialmente 
no rural de Lugo e Ourense. En particular, bótase 
en falta unha acción enérxica por parte do Gober-
no galego para afrontar o problema da demografía 
galega e, en particular, no ámbito do retorno da po-
boación galega migrada nos últimos anos. 
5. A emerxencia climática e ambiental. O empeo-
ramento dos incendios forestais, inundacións 
e períodos de seca cada vez máis frecuentes, o 
aumento da temperatura, das vagas de calor, a 
certeza na suba do nivel do mar e a presenza de 
especies invasoras son efectos da mudanza cli-
mática no noso país. Fronte a eles, o Partido Popu-
lar, lonxe de procurar un desenvolvemento máis 
sustentábel, continúa cunha política de fomento 
do eucalipto e de abandono do monte. En pleno 
século XXI, as carencias no saneamento e a pro-
liferación de verteduras contaminantes seguen a 
ser unhas das principais problemáticas ambien-
tais no noso país, xerando graves consecuencias 
para a calidade das augas interiores e costeiras. 
Asemade, continúa ausente na execución dunha 
política sustentábel de residuos e na promoción 
de medios de transporte máis sustentábeis, im-
pulsou nos últimos anos lexislación coa que se 
retrocede na protección do noso litoral ou coa que 
se eliminan trámites administrativos e as escasas 
ferramentas de información e participación públi-
ca existentes para así favorecer a instalación de 
actividades económicas altamente lesivas para o 
medio e sen unha ordenación territorial.

6. Un rol colonial e de espolio cada vez máis acen-
tuado. O escenario é duns sectores económicos 
controlados por capital foráneo, cada vez máis 
opaco mais explotados coa forza de traballo gale-
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noso papel de intervención social, é especialmen-
te importante telo presente nun contexto de crise 
social e económica como o que estamos a vivir e 
que, con certeza, se agudizará nos próximos tem-
pos. O BNG debe esforzarse por recoller e impul-
sar o descontento social crecente con análises 
adecuadas e fornecendo alternativas desde unha 
perspectiva nacionalista.

É fundamental o papel de liderado do nacionalis-
mo para conseguir que a conflitividade social e o 
descontento se traduzan en máis organización e 
máis conciencia. Se non o fixermos así, córrese o 
risco de que derive en frustración ou en posicións 
formalmente ‘antipolíticas’, o que, sen dúbida, fa-
vorece a desmobilización social e alimenta as for-
zas que apostan por manter o réxime.

Debemos, pois, continuar a promover a mobiliza-
ción social e a organización do noso pobo, evitan-
do a dispersión e a marxinalización das mobiliza-
cións. A diversidade de conflitos sociais provoca 
que, en casos, se circunscriban a un ámbito espe-
cífico de actuación, o que o debilita e lle tira poten-
cialidade política. É preciso ter en conta que o sis-
tema posúe unha grande habilidade para integrar 
no seu seo algúns dos conflitos mediante un pro-
ceso de despolitización e fragmentación, permitin-
do que sexan desafiadas algunhas das súas regras 
mais non a principal, e por iso debemos defender 
con fervor todas as causas emancipadoras mais 
procurando sempre que se vinculen e reforcen a 
causa fundamental de combate á dependencia po-
lítica da Galiza. Incrementar a intervención política 
e social é fundamental para unha forza política que 
ten como obxectivo a transformación real, estrutu-
ral, da sociedade galega. Para iso, e para alén dos 
conflitos de carácter xeral e dimensión nacional, 

ve dependentes a persoas perfectamente funcio-
nais, xerando unha poboación máis vulnerábel a 
intereses alleos.

3. Estratexia do BNG

3.1 Obxectivos sociais e organizativos

O BNG considera que o traballo social debe ser 
unha das nosas prioridades, xogando a nosa or-
ganización un papel dinamizador da sociedade 
e acompañando as loitas sociais. Crear unha di-
námica propia que dea resposta ás demandas e á 
realidade do pobo galego é un desafío que temos 
que enfrontar como un elemento central do noso 
traballo político.

Como organización política que encarna os inte-
reses das clases populares e as aspiracións colec-
tivas do pobo galego, o BNG sempre situou como 
prioritario o traballo no seo da sociedade, enten-
dendo que o labor institucional ten de estar direc-
tamente en relación co labor social desenvolvido. 
O nacionalismo fortalécese e fortalece a concien-
cia nacional cun traballo combinado e coordina-
do nas institucións e no seo da sociedade galega. 
O obxectivo debe ser gañar presenza e influencia 
para avanzar de maneira decisiva na articulación 
social, en chave de autoorganización.

Nese sentido é chave promover a autoorganiza-
ción da sociedade galega en todos os ámbitos e 
traballar para contribuír a estruturala de forma or-
ganizada en toda a súa ampla diversidade, porque 
ter unha sociedade articulada, forte e autoorgani-
zada é un obxectivo en si mesmo.

Se historicamente concibimos desta maneira o 
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os ámbitos, é fundamental alargar a capacidade de 
intervención e influencia social. Para iso, é chave 
consolidar o proceso de crecemento e expansión 
organizativa do BNG, incorporando máis pobo 
á nosa causa e dotando a militancia de todas as 
ferramentas formativas, argumentais, políticas 
e ideolóxicas que lle permitan ser máis eficaz no 
seu traballo de activismo social. Impulsar e acom-
pañar ese traballo a nivel local, comarcal e na-
cional debe ser unha prioridade da organización. 
Tamén elaborar estratexias específicas dirixidas 
a interpelar e gañar apoios en sectores sociais en 
que até agora a mensaxe do nacionalismo chegou 
con máis dificultade (persoas migrantes, mundo 
do deporte, persoas autónomas...) e para reforzala 
noutros (ecoloxismo, feminismo, defensa da igual-
dade, mundo laboral...).

Con este mesmo obxectivo, será necesario impul-
sar fórmulas de coordinación entre as diferentes 
organizacións do movemento nacionalista para 
elaborar diagnósticos e despregar estratexias co-
múns que posibiliten o avance do noso proxecto 
político a nivel social, e concretando a proposta de 
Anel Nacionalista que aprobamos previamente.
Na mesma liña cómpre fortalecer a Plataforma 
para a defensa dos dereitos nacionais de Galiza 
Vía Galega impulsando unha maior participación 
da nosa base social para sumar na tarefa de po-
pularizar e crear conciencia arredor da realidade 
nacional galega e do dereito de Galiza a decidir li-
bremente o seu estatus político. 

Especialmente relevante é fortalecer a presenza 
organizada da mocidade e coidar as propostas, 
quer políticas quer organizativas, que emanan 
de e que se dirixen a mozos e mozas, colocando 
de forma permanente na axenda política do BNG 

é preciso planificar a acción política a nivel local 
e comarcal para o impulso de loitas e iniciativas 
sociais aí onde non existiren movementos orga-
nizados, e colaborar no reforzo dos que existiren, 
coa implicación directa das e dos responsábeis 
orgánicos e institucionais. En todo o caso, cómpre 
procurar sempre que as loitas e iniciativas locais se 
doten de marcos de coordinación e de visión na-
cional, para o que será preciso impulsar accións de 
carácter formativo, tanto teóricas como prácticas. 
Polo seu carácter estratéxico hai espazos de inter-
vención social e iniciativas en que debemos pór es-
pecial atención e fomentar o apoio e participación 
da nosa base social e militancia. O sindicalismo 
nacionalista, o movemento estudantil e xuvenil, os 
centros sociais, as iniciativas educativas en gale-
go, o traballo que realizan os colectivos feministas 
centrados no país, os comités de recuperación da 
Memoria Histórica, as asociacións culturais ou de 
defensa do territorio..., son a base do traballo para 
aumentar a conciencia nacional, vertebrar o noso 
movemento político e sumar máis pobo ao mo-
vemento soberanista, algo imprescindíbel para o 
avance social do nacionalismo.

Aliás, desde a plena consciencia de que a autoorga-
nización da sociedade galega é a base para poder-
mos avanzar no camiño da liberdade e no obxectivo 
de construírmos a República da Galiza, marcamos 
como obxectivo fundamental continuar impulsan-
do a articulación soberana da sociedade galega. 
Nese sentido, a militancia do BNG ten de continuar 
a traballar para verificar obxectivos definidos e al-
canzábeis, como os recollidos na Estratexia Avanza 
Galiza, na liña de reforzar as ferramentas organiza-
tivas que nos permitan axir como nación.

Para garantir que o nacionalismo avanza en todos 
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Tamén as comunidades de montes, pola súa trans-
cendencia socioeconómica, territorial, histórica e 
identitaria, polo que supoñen de autoorganización 
do pobo galego e por representar unha fórmula de 
democracia directa de gran potencial transforma-
dor no social, económico e ambiental, deben ser 
un ámbito privilexiado no traballo do BNG e cóm-
pre consideralas como un elemento estratéxico no 
desenvolvemento das zonas rurais e na ordena-
ción do territorio. O monte veciñal en man común 
está nun proceso acelerado de ataque aos seus 
principios que pode dar cabo del como propiedade 
comunitaria, polo que urxe que promovamos a súa 
blindaxe ao máis alto nivel lexislativo e dotemos 
de vida e de futuro á organización das comunida-
de. Neste sentido, non renunciamos ao papel que o 
ensino público galego debe cumprir como axente 
normalizador recoñecendo e valorizando o traba-
llo desenvolvido por iniciativas cooperativas, so-
ciais e comunitarias tamén neste ámbito

3. 2. Fortalecer a presenza municipal 
e gobernar nos concellos

O BNG ten demostrado que é quen de construír 
proxectos municipais innovadores que se con-
forman, co paso do tempo, en referencias tanto 
a nivel nacional coma internacional. Proxectos 
municipais asentados nas necesidades e poten-
cialidades do noso país que marcan a diferenza e 
outorgan identidade propia aos concellos do BNG.
Xa que logo, termos a preparación necesaria para 
incrementar a presenza do BNG nos concellos e, 
como consecuencia, o número de gobernos, debe 
ser unha prioridade no escenario político que te-
mos por diante. Un BNG forte e activo, tanto nos 
concellos en que gobernamos como nos que so-
mos oposición, supón unha chave fundamental 

os problemas da mocidade galega. É constatábel 
a importante corrente de simpatía que o BNG ten 
entre a xente moza, que supón un inmenso poten-
cial político, e que debe transformarse en máis ac-
tivismo organizado en Galiza Nova.

Dentro do traballo social a desenvolver, a defen-
sa da nosa lingua e da súa normalización social 
debe facer parte permanente e relevante do traba-
llo político do BNG, na medida en que se trata dun 
dereito básico e se torna un elemento esencial de 
conciencia social galega. Nese sentido, debemos 
impulsar un discurso de defensa da lingua basea-
do na autoestima colectiva, a defensa dos bens 
comúns e do patrimonio fronte á uniformización 
globalizadora. Unha lingua con pasado, presente e 
futuro, útil e necesaria para todos os espazos da 
vida. Para achegármonos a este horizonte, cómpre 
fomentar e apoiar todas as iniciativas populares 
que contribúan para a revitalización da lingua e da 
cultura galega, nomeadamente aquelas ligadas ao 
eido educativo, pois desenvolven un papel fulcral 
na construción da identidade galega das futuras 
xeracións. A este respecto, ten un carácter estra-
téxico a reorientación do sistema educativo públi-
co, así como a protección e estímulo dos empren-
dementos de educación soberana, autocentrada, 
comunitaria e inmersiva en lingua galega.

Aliás, na liña do xa marcado en anteriores asem-
bleas, é preciso asumir consecuentemente a di-
mensión internacional da nosa lingua, potencian-
do os vínculos coa lusofonía a todos os niveis, e 
promovendo un modelo de lingua coherente con 
iso. O horizonte é o da plena normalización e a 
hexemonía social do noso idioma. Por iso, aposta-
mos polo impulso e reforzo dos espazos de inmer-
sión lingüística en todos os ámbitos. 
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localidades e comarcas cunha situación organiza-
tiva máis feble e con menos recursos. Tal e como 
se recolle nos documentos da Estratexia Avanza 
Galiza, poñerase en marcha a Rede de concellos 
nacionalistas. Debemos impulsar unha maior co-
laboración, comunicación, intercambio e debate 
de actuacións e iniciativas entre os gobernos BNG, 
-tanto nos concellos como nas deputacións-, cos 
distintos consellos comarcais e cos grupos muni-
cipais na oposición.

Os concellos do BNG non poden ficar ancorados 
nun labor rutineiro e/ou homologábel ao dos par-
tidos do sistema. Móvennos principios e valores 
diferentes que constrúen concellos distintos. E 
é por isto que valores como a democracia real, o 
carácter de do noso proxecto político ou a cohe-
rencia cos principios do nacionalismo deben es-
tar presentes en cada unha das nosas actuacións 
tanto no goberno como na oposición. Sirva como 
exemplo, o rexeitamento á participación en actos 
de exaltación relixiosa, militar, monárquica, ou es-
pañolista.

Estas actuacións debemos enmarcalas en liñas de 
traballo como as que seguen:

• A defensa, recuperación e potenciación dos 
sinais nacionais da Galiza, (nomeadamente a 
lingua, cultura, patrimonio natural, patrimonio 
material e inmaterial, símbolos….).

 
• A optimización dos recursos públicos e a xes-

tión eficiente, eliminando o malgasto.
 
• A aposta por un modelo de relación coa socie-

dade baseado na equidade, que erradique cal-
quera tipo de favoritismo e/ou discriminación 

para ampliar a nosa base social, transformar os 
concellos e consolidar a alternativa política nacio-
nalista.
O traballo da nosa organización para ampliar a 
presenza do BNG nos concellos debe afincarse 
pois nestes dous eixos de traballo. Por unha banda, 
afondar no traballo social e no activismo militan-
te como garantía para a implantación territorial 
e social do nacionalismo. Por outra parte, acadar 
un avance da representación institucional do BNG 
que contribúa tanto a levar adiante transforma-
cións positivas nos concellos como a incrementar 
as nosas alternativas e estar en disposición de li-
derar este país.

É por isto que, como organización política nacio-
nalista, non podemos asumir como propia a dia-
léctica proxecto nacional/proxecto local. Moi ao 
contrario, o traballo político e social do BNG nos 
concellos debe ser parte central da estratexia de 
incremento de conciencia nacional. Unha es-
tratexia en que, aínda que cómpre sermos cons-
cientes das especificidades propias de cada unha 
das localidades e a importancia de elaborar un 
proxecto local, é ao tempo fundamental exercela 
con criterios e principios políticos nacionais cla-
ros e coherentes. Neste sentido, enténdese ne-
cesaria a creación dun instrumento que permita 
efectivizar e visibilizar a estratexia nacional, que 
sirva como escola de formación para novas e no-
vos concelleiros e que estabeleza liñas de traballo, 
cooperación e colaboración estábeis entre os e as 
representantes institucionais do BNG nos conce-
llos e deputacións, tanto nos que somos goberno 
como oposición. Cómpre tamén mellorar no fun-
cionamento da Oficina Municipal Nacional, que 
debe ser referencial e servir de apoio para os no-
sos concelleiros e concelleiras, especialmente nas 
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municipais por parte de colectivos e entidades 
sociais ou a capacidade de intervención das 
veciñas na política municipal.

• A descentralización e a potenciación do reco-
ñecemento das parroquias naqueles concellos 
e casos en que estas manteñan unha vixencia 
e dinámica propia

 
• A defensa da capacidade da Administración 

pública para prestar servizos e mellorar a vida 
dos galegos e das galegas. O BNG defende a 
xestión pública da Administración e dos ser-
vizos como a fórmula que mellor garante o 
seu funcionamento con criterios de calidade 
e interese público. En consecuencia, traballa-
rase na recuperación da xestión directa dos 
servizos públicos municipais privatizados, 
explorando a fórmula da mancomunidade 
para facilitar esta vía naquelas entidades que 
presenten dificultades para a xestión directa 
en solitario. Neste sentido, á vista da existen-
cia de externalizacións de servizos públicos 
esenciais e estratéxicos nas diferentes admi-
nistracións co único fin de lucrar de forma pri-
vilexiada a determinadas empresas, é funda-
mental loitar contra as medidas económicas e 
legais que dificultan a prestación directa des-
tes servizos, así como a vixilancia das conce-
sións e do seu incumprimento.

 
• O trato á veciñanza en exclusión social des-

de a dignidade e a confianza na promoción da 
súa autonomía persoal, deixando atrás a per-
petuación de recursos asistencialistas e pater-
nalistas.

 
• Construír e aprobar orzamentos municipais 

con enfoque de xénero.

baseada en afinidades, tradicións ou supostos 
privilexios adquiridos.

 
• A promoción da igualdade de xénero.
 
• O apoio a políticas abolicionistas da prostitu-

ción, que persigan o proxenetismo e o consu-
mo de prostitución, ao tempo que dentro das 
súas competencias ofrezan servizos, axudas e 
atención específica a mulleres prostituídas

 
• A defensa dos dereitos e liberdades das les-

bianas, dos gais e das persoas transexuais, bi-
sexuais e intersexuais (LGTBI).

 
• A equidade no acceso aos servizos públicos 

municipais para todos os sectores sociais con 
independencia da súa orixe, situación admi-
nistrativa, idade, condición física e psicolóxi-
ca, e nivel de estudos, realizando un esforzo 
especial para garantir o acceso dos sectores 
sociais con maiores dificultades atendendo ao 
nivel de renda.

 
• A defensa, promoción e aproveitamento sus-

tentábel dos nosos recursos ambientais, natu-
rais e produtivos: a terra, o monte, os ríos, os 
humidais, as rías, o mar, o vento e o sol, entre 
outros. Impulso ao consumo de produtos lo-
cais e de tempada.

 
• A defensa e posta en práctica dos principios 

democráticos máis avanzados: dereitos colec-
tivos e individuais, laicismo.

 
• A aposta pola participación social como eixo 

central do programa político na administra-
ción local, favorecendo a xestión de espazos 
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3.3. A preparación para as municipais 2023

Afrontamos as vindeiras eleccións municipais do 
ano 2023 nun escenario con grandes potencialida-
des para o BNG. Un reto ao que o BNG se achega 
como unha alternativa política fortalecida a nivel 
nacional, cunha organización cohesionada e cun 
incremento importante da militancia.

Neste contexto, os concellos do BNG son percibi-
dos como unha referencia fundamental do que o 
BNG consegue cando ten responsabilidades de go-
berno. Mais estas fortalezas non deben facernos 
obviar aspectos en que é importante intensificar o 
traballo político e organizativo, como a necesidade 
de fortalecer o proxecto do BNG, tanto en ámbitos 
urbanos, como en comarcas en que temos debili-
dades organizativas, como o rural interior de Gali-
za, ou o impulso do traballo militante e da mobili-
zación social.

As eleccións municipais do 2023 serán, ademais 
dunha oportunidade histórica para incrementar 
a presenza do BNG nos concellos e transformar o 
noso país desde a base, un soporte fundamental 
para acadar unha alternativa política do BNG ca-
paz liderar o futuro da Galiza.

3.4. A actuación do BNG no Parlamento 
Europeo

O BNG considera prioritaria a presenza e actuación 
nos lugares onde se toman decisións que afecten 
a Galiza. A presenza do BNG no Parlamento Euro-
peo e, en xeral, na interlocución coas institucións 
europeas como a Comisión e o Consello, é a única 
garantía real e efectiva da defensa directa dos in-
tereses da nosa nación fronte a un modelo da UE 

• A integración real de persoas con diversidade 
funcional no social, así coma na aplicación 
e formulación de políticas de accesibilidade 
universal, identidade e recoñecemento da di-
versidade.

Aínda que estas liñas de traballo constitúen a con-
creción de principios políticos estratéxicos para 
o BNG como a soberanía nacional, a democracia,  
a xustiza social, o ecoloxismo ou o feminismo, é 
importante termos claro que a coherencia e o res-
pecto para con estes principios políticos non pode 
levarnos a unha transposición acrítica, descon-
textualizada e abstracta do noso labor e discurso 
políticos nos concellos. O traballo político muni-
cipal do BNG debe conxugar estes principios e va-
lores coa súa adaptación á realidade concreta de 
cada concello. Un traballo de concreción e adapta-
ción que fuxa ao tempo do localismo e da mímese 
acrítica que suporía obviar as especificidades de 
cada localidade. Estas liñas de traballo constitúen 
a concreción de principios políticos estratéxicos 
para o BNG como a soberanía nacional, a demo-
cracia, a xustiza social, o ecoloxismo ou o feminis-
mo. Por iso, é importante manter a coherencia e o 
respecto para con estes principios políticos mes-
mo aínda que en ocasións sexa preciso adaptar a 
súa transposición á política municipal. Trátase, xa 
que logo, de despregarmos a nivel local --quer na 
acción de goberno quer en papel de oposición-- a 
nosa proposta política xeral, con coherencia e de-
fendendo de maneira pedagóxica e desacomple-
xada as nosas posicións e análises, inserindo a 
nosa actuación política municipal nunha perspec-
tiva nacional e de conxunto, ligando o noso pro-
pósito transformador no concreto cos obxectivos 
estratéxicos do BNG, facendo resoar tamén no 
ámbito local o noso discurso xeral
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• A presenza directa sen intermediación.

• A defensa dos intereses dos nosos sectores 
produtivos estratéxicos (pesca, agro, industria, 
servizos, ...).

• A defensa da democracia, o pluralismo, os de-
reitos e liberdades.

• A xustiza social e a loita contra a exclusión so-
cial, a precariedade laboral e vital e a pobreza.

• O antifascismo e a Memoria histórica.

• A loita pola igualdade e o respecto á diversida-
de en todos os eidos.

• A loita contra o machismo, a misoxinia pa-
triarcal, o racismo, a xenofobia e as discrimi-
nacións motivadas pola orientación sexual e 
de calquera outro tipo.

• A loita contra unha Unión Europa que discri-
mina as persoas refuxiadas.

• A promoción de políticas abolicionistas da 
prostitución e dos ventres de alugueiro, que 
persigan a trata de nenas e mulleres con fins 
de explotación sexual e reprodutiva

• A defensa do territorio, a cohesión territorial, a 
defensa da natureza e un modelo sustentábel 
en infraestruturas, enerxía e transporte.

• A defensa dun modelo económico alternativo ao 
neoliberalismo  e á ortodoxia financeira da UE.

• A aposta polo internacionalismo, solidarieda-

que é contrario aos nosos intereses como pobo. A 
nosa presenza demostrou claramente en moitas 
cuestións transcendentais que a representación 
do BNG nas institucións da UE é beneficiosa para 
o conxunto da sociedade galega.

A volta ao escano en 2022 vai ser unha nova opor-
tunidade de servir o país e actuar con eficacia e por 
nós mesmas na defensa da Galiza no Parlamento 
Europeo, atendendo o novo tempo político en que 
está o BNG, que precisa de ter interlocución directa 
cos decisores comunitarios, ante a ausencia ma-
nifesta de defensa dos intereses galegos da UE, da 
Xunta e do Goberno do Estado. O principal reto des-
ta etapa é a necesidade de combinar un discurso 
crítico e claro coa UE así como da súa negación das 
nacións sen estado, coa demostración da utilidade 
da presenza do BNG na Eurocámara como caixa de 
resonancia para diversos sectores da Galiza.

O BNG considera necesaria, imprescindíbel e efi-
caz a presenza do BNG no Parlamento Europeo 
tanto polo recoñecemento da Galiza como nación 
e defensa da súa soberanía como pola presenza di-
recta, sen intermediarios, perante as institucións 
europeas. Crítico cunha Unión Europea que defen-
de un modelo antisocial, neoliberal e antidemo-
crático e, en coherencia, defendendo como alter-
nativas a súa transformación radical que permita 
a superación do modelo actual, a pesar de que o 
BNG considera estratéxica a presenza no Parla-
mento Europeo.

Os eixos de actuación do BNG na Eurocámara son 
os seguintes:

• A defensa da Galiza como nación en Europa e 
no mundo.
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O BNG ten de persistir no labor de trasladar ao 
Congreso unha liña que denunciará o papel do 
goberno PSOE-Unidas Podemos como axente que 
garante a continuidade dos elementos centrais do 
réxime do 78, como amosa o incumprimento siste-
mático dos compromisos políticos, singularmente 
o Acordo de Investidura co BNG. Ademais de con-
tinuar a demandar o cumprimento íntegro destes 
acordos, o BNG seguirá a traballar, con disposición 
ao diálogo e á negociación para conseguir investi-
mentos xustos. Porá sempre por diante a defensa 
dos intereses da Galiza e que as institucións do Es-
tado dean solucións aos problemas do noso pobo, 
mais, en todo o caso, mantendo con coherencia e 
determinación a defensa dos intereses materiais 
do pobo traballador galego.

Mais tamén fai parte fundamental do traballo po-
lítico nas Cortes do Estado a defensa dos dere-
itos e das liberdades públicas, frear o proceso de 
recentralización e  reclamar os dereitos colecti-
vos que como nación nos asisten, desde os máis 
tácticos e inmediatos -como a esixencia de que 
a administración galega asuma todas as compe-
tencias previstas ou o avance na normalización 
da nosa lingua na administración do Estado- aos 
estratéxicos, como o recoñecemento do dereito de 
autodeterminación. Ademais, seguiremos a de-
fender o cambio da hora oficial galega para a facer 
coincidir co noso fuso horario, reclamando que 
esta decisión pase a facer parte das competencias 
galegas.

Defendemos un modelo territorial de Galiza ´Xun-
ta/comarcas/concellos´que elimine as caducas 
deputacións e cree comarcas rurais e urbanas 
(áreas metropolitanas) onde os concellos compar-

de e cooperación con outros pobos e nacións 
sen estado tecendo alianzas europeas e con 
outros bloques do mundo na defensa dunha 
política multilateral, pacifista, solidaria e anti-
imperialista opóndonos á actual política euro-
pea de defensa e seguranza (problemas da po-
lítica comercial dos tratados europeos, OTAN, 
dereitos dos pobos, etc)

• A loita pola diversidade cultural, creativa e lin-
güística.

• A defensa do recoñecemento do dereito de au-
todeterminación en Europa.

• A denuncia da natureza antidemocrática sobre a 
que se asenta a UE e os fins últimos a que serve.

3.5. A actuación 
do nacionalismo galego no Congreso

Co labor desenvolvido historicamente no Con-
greso e no Senado ao longo de varias décadas, o 
BNG ten gañado socialmente o crédito e o respec-
to como organización que defende os intereses 
do noso país e das clases populares galegas. Esa 
percepción social viuse reforzada desde a recupe-
ración da representación no Congreso no ano 2019 
polo papel desenvolvido, por logros como o Acor-
do de Investidura, que situou a Galiza no debate 
estatal e exemplificou a utilidade de termos unha 
representación coas mans libres para defender 
galegas e galegos. Mais tamén, e sobre todo, pola 
independencia de criterio con que vimos actuan-
do e a firmeza política cando se trata de pór en 
primeiro plano os intereses do pobo galego, como 
aconteceu co rexeitamento dos discriminatorios 
Orzamentos do Estado de 2021.
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parlamentar e alternativa de goberno.

Vivimos a día de hoxe un momento histórico sen 
precedentes. A posibilidade real de que o nacio-
nalismo galego lidere goberno da Xunta de Galiza 
obriga a estarmos á altura das circunstancias que 
nos corresponde xestionar. A responsabilidade 
histórica que temos por diante esixe reparar con 
intelixencia no papel que lle corresponde ao na-
cionalismo galego nestas circunstancias; máis 
esixe tamén abrir un proceso de acumulación de 
forzas e preparar a organización para asumir o li-
derado institucional deste país.

Precisamos sempre, mais moito máis nesta 
conxuntura, ser quen de trasladar á sociedade 
galega que o BNG é unha alternativa sólida, con 
capacidade de goberno e con propostas de futuro 
centradas nos problemas do noso país. Unha al-
ternativa capaz de analizar a realidade galega con 
acerto e que sexa quen de propoñer e implementar 
medidas solventes, transformadoras e rigorosas 
en defensa da nación e das súas maiorías sociais.  

Exercer un labor de fiscalización claro e contun-
dente non implica ningunha contradición con 
dotar este país de propostas e iniciativas sólidas. 
Unha acción tamén propositiva afonda na contun-
dencia e na credibilidade á hora de nos presentar-
mos perante a sociedade galega como alternativa 
de goberno capaz de liderar a Xunta.

Neste sentido, o traballo do BNG, nomeadamen-
te no Parlamento Galego -mais non só- debe ser 
un labor contundente e firme fronte ao PP,  mais 
ao tempo construtivo co noso país. Un control e 
fiscalización que confronte coas políticas actuais 
da Xunta da Galiza, mais que propoña e ofreza al-

tan e coordinen servizos públicos municipais

Aliás, nun contexto de crise política do Réxime de 
78 e das principais institucións que o representan, 
é traballo do BNG pór en evidencia o carácter an-
tidemocrático e corrupto dese réxime e reclamar 
democracia e respecto polos dereitos sociais e po-
los dereitos colectivos dos pobos. Nesa liña, conti-
nuaremos pondo o foco no carácter irreformábel 
do Estado español e no papel reaccionario de ins-
titucións como o poder xudicial ou a monarquía 
borbónica, así como no das organizacións polí-
ticas, quer da dereita quer da esquerda española, 
que sosteñen o réxime, lexitiman as súas institu-
cións e perpetúan medidas represivas que tentan 
impedir o seu cuestionamento e a contestación 
popular.

Nese labor de exixencia de avances democráticos 
e de respecto polos dereitos dos pobos, é preciso 
reforzar a colaboración coas forzas nacionalistas, 
soberanistas e independentistas das outras na-
cións do Estado e fortalecer unha dinámica de tra-
ballo conxunto que beneficie o avance dos move-
mentos en prol da autodeterminación dos pobos e, 
por tanto, da soberanía da Galiza.

3.6. Prepararse 
para gobernar a Xunta da Galiza

Acreditar nas nosas propias forzas, crer no prin-
cipio de autoorganización do pobo galego, un dis-
curso claro sobre o noso horizonte estratéxico ou 
ser quen de trasladar a ilusión e a confianza nun 
proxecto político de principios sólidos e coheren-
tes, foron algúns dos principais eixos que per-
mitiron ao BNG superar unha situación crítica e 
posicionarse nesta altura como a segunda forza 
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No tempo que temos por diante precisamos con-
solidar unha organización preparada, formada e 
con confianza nas nosas propias forzas. Unha al-
ternativa firme nos seus principios e en diálogo 
permanente co País, acompañada dunha rede de 
persoas e axentes colaboradores que compartan a 
necesidade dun novo rumbo para a Galiza, abrin-
do espazos na organización que permitan a ache-
ga de ideas e alternativas dos colectivos sociais 
no marco do proxecto do BNG. Cómpre reforzar o 
diálogo coa sociedade que contribúa a que o BNG 
consolide o proxecto transformador que precisa 
o pobo galego e poida defendelo nas institucións. 
Unha rede que contribúa a que o BNG consolide o 
proxecto ambicioso, rigoroso e de vangarda que 
precisa o pobo galego.

Estamos, por tanto, ante un reto histórico. Un mo-
mento chave para o futuro que debe ser entendido 
como unha prioridade en dous ámbitos fundamen-
tais. Por unha banda, a Galiza precisa dun avance 
do nacionalismo que nos proxecte politicamente 
como unha nación, como Euskal Herria e Cata-
lunya, onde o nacionalismo ten a presidencia do 
goberno. Pola outra, temos que ser quen de poñer 
fin a tantos anos de desfeita das políticas do Par-
tido Popular, a tantos anos de submisión a Madrid 
para abrir un tempo novo en que poidamos pensar 
e trazar o futuro do noso país desde nós mesmas.

3.7. Premisas 
para un goberno do BNG na Xunta

Asumir o reto de gobernar a Xunta da Galiza desde 
a Presidencia é un obxectivo de primeira magni-
tude para o BNG. Trátase dun medio para reverter 
décadas de gobernos nefastos da dereita e pór en 
marcha un cambio transformador, que poña no 

ternativas. Unha actuación política que  vaia ao 
choque con vehemencia se for necesario, fuxindo, 
como vimos facendo, de pactos baleiros de conti-
do, contribuíndo á mobilización social e sen  re-
nunciar a conseguir avances en defensa dos inte-
reses do noso pobo.

Sermos a referencia para o futuro deste país requi-
re tamén dun proceso de acumulación de forzas 
que, como organización, debemos levar adiante 
nos vindeiros meses. Este proceso debe permitir, 
por unha banda, enriquecer o proxecto e a alterna-
tiva do BNG a través de contactos cos diferentes 
sectores económicos, sociais, culturais etc. e, por 
outra, socializar o proxecto do BNG e sumar forzas. 
Sumar forzas implica activar a militancia e facela 
partícipe de que non só é posíbel senón necesario 
aspirar á Presidencia da Xunta da Galiza. 

Neste sentido, a comunicación coa sociedade, o 
labor de achega e escoita para cos sectores e axen-
tes sociais, supón tamén un exercicio necesario 
de preparación do proxecto político do BNG para 
asumir o liderado institucional.  Despois de moi-
tos anos de traballo parlamentar en que o papel 
do BNG tivo como eixo central a imprescindíbel 
denuncia e a resistencia ante as agresións per-
manentes que está a sofrer a Galiza, as galegas e 
galegos depositaron a confianza no BNG para ser a 
alternativa ao goberno do Partido Popular. En con-
secuencia, este novo escenario demanda tamén 
respostas novas en que o BNG, á carón da mobi-
lización e a denuncia, debe presentarse  tamén 
ante a sociedade galega como unha alternativa de 
goberno transformador e innovador, con capaci-
dade de xestión e que é quen de mellorar a vida do 
conxunto da poboación.
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Porén,  o BNG, como organización nacionalista 
existe para poñer ao servizo da Galiza tanto a súa 
forza política como a súa representación insti-
tucional. E nesta lóxica, a presenza do BNG nun 
goberno da Xunta ten que servir para pór as insti-
tucións ao servizo  dos intereses da Galiza e a xus-
tiza social. O prioritario debe ser dar resposta ás 
necesidades e problemas da nosa nación, levando 
ao límite as posibilidades do actual marco estatu-
tario e co horizonte de o superar a través da con-
secución dun novo status político de nación que 
blinde a nosa capacidade real de decidir e nos dote 
de ferramentas para avanzar e mellorar a vida dos 
galegos e galegas.  Un goberno en que participe o 
BNG debe supoñer cambios reais e perceptíbeis 
para a sociedade galega. Mudanzas na xestión e 
modelo dos servizos públicos, na conservación e 
posta en valor da nosa contorna natural, na defen-
sa dos nosos sectores produtivos, dos nosos sinais 
de identidade, etc., tras décadas de gobernos da 
dereita española na Galiza.

Consideramos unha cuestión chave para o desen-
volvemento de Galiza como país a defensa e im-
pulso dos nosos sectores produtivos estratéxicos. 
Por tanto, é fundamental encadrar o seu desenvol-
vemento cunha modificación lexislativa e nunha 
ordenación territorial que favoreza os intereses da 
nosa nación, a participación veciñal e a opinión de 
titulares comunitarios das terras.

As décadas de gobernos da dereita española tan 
só se interromperon en dúas breves etapas: en-
tre 1987-89 e 2005-2009 polo goberno de coalición 
PSOE-BNG, unha experiencia que debemos ollar 
con atención e da que debemos tirar aprendizaxes 
fundamentais para construír o futuro. A presen-
za do BNG na Xunta deixa enriba da mesa inne-

centro a Galiza como suxeito político, que mellore 
as condicións de vida, que potencie a protección 
dos nosos ecosistemas naturais, os servizos públi-
cos e a base produtiva, loitando contra a especula-
ción, a depredación medioambiental e garantindo 
o acceso á vivenda, que incremente a nosa auto-
estima colectiva e que permita o avance social 
do nacionalismo. Obxectivos verificábeis, mesmo 
nun marco tan limitado como o autonómico -que 
nega a nosa existencia como nación- e nun con-
texto que implica na praxe concreta a tarefa de 
analizar como intervir en cada contexto con base 
nos nosos principios ideolóxicos.

O espolio enerxético, a depredación da nosa na-
tureza, o roubo do noso aforro, os ataques á nosa 
lingua e identidade cultural ou o veto ao desenvol-
vemento dos nosos sectores produtivos son tan só 
algúns dos exemplos recentes de como os parti-
dos de obediencia española empregaron as ins-
titucións galegas, por acción ou por omisión, en 
contra dos intereses obxectivos do noso país. Pre-
cisamos rachar ese bucle nefasto para as galegas 
e os galegos. E para facelo con eficiencia, solidez 
e ambición, debemos ter presente que gobernar a 
Xunta da Galiza é unha oportunidade de cambio 
transformador, aínda sabendo que a marxe de ac-
tuación e avance dun novo goberno estará condi-
cionada tanto (e en primeiro lugar) polas propias 
limitacións do marco autonómico como pola co-
rrelación das forzas políticas que o conforman. 
Certamente, á hora de estabelecer os criterios de 
conformación dun novo goberno da Xunta estes 
dependerán do escenario concreto en que nos 
atopemos. Cada posíbel escenario esixe puntos de 
partida e respostas diferentes e  implica adaptar 
as decisións aos  equilibrios concretos que se de-
ren en cada circunstancia.



XVII ASEMBLEA NACIONAL                 TESE POLÍTICA

-Páx 42-

gábeis aprendizaxes: dificultades, erros e acertos. 
Aprendizaxes dun goberno que trouxo algúns dos 
avances máis importantes e de vangarda da nosa 
historia recente, mais tamén análises das dificul-
tades na xestión, na comunicación e nas relacións 
de goberno das que tamén é preciso aprender para 
non repetir os mesmos erros. Asemade, o papel 
do BNG  en gobernos dos concellos e deputacións 
ofrece achegas que, sen seren extrapolábeis de 
xeito directo a un goberno da Xunta da Galiza, si 
poden darnos chaves que axuden a estabelecer 
criterios básicos.  

E é, por tanto, neste marco e con estas referen-
cias, que principios básicos como a democracia 
real, a defensa dos intereses da Galiza, e nomea-
damente os das clases populares que constitúen 
a súa maioría social, o impulso do sector público 
na economía, a garantía dos servizos básicos para 
toda a poboación, a necesidade de pór o noso país 
a producir, o feminismo, o ecoloxismo, a aposta 
decidida por abrir unha nova etapa de avance para 
a nosa lingua e os sinais de identidade ou respecto 
polo medio natural deben ser unha constante.

Cómpre aplicar estes principios de xeito claro e 
coherente. O BNG non pode permitirse chegar 
ao goberno sen un proceso de estudo e reflexión 
fonda das súas propostas políticas. Un proceso so-
cializado coa militancia, axentes especializados e 
organizacións de referencia en cada ámbito, que 
contribúa no seu momento a iniciar o noso labor 
de goberno co rigor, solvencia e audacia que de-
manda este país.

Por este motivo, faise importante que por mandato 
do Consello Nacional se aborden con fondura as 
posibilidades e mecanismos de execución do  pro-

grama político do BNG, tal e como se veu facendo 
historicamente nestas ocasións. Trátase de esta-
belecer as ideas forza dun goberno que represente 
un cambio real e transformador, con obxectivos 
que formulen as solucións a curto prazo, de dura-
ción da lexislatura, mais tamén cun itinerario de 
obxectivos que necesariamente precisarán supe-
rar o insuficiente marco estatutario actual, sen o 
cal non é posíbel dotármonos das ferramentas im-
prescindíbeis para actuar e solucionar os graves 
problemas que temos como nación dependente. 
Un proceso de achega e retroalimentación interno 
e cos diferentes axentes sociais que será impor-
tante para fixar os criterios do novo goberno e que 
permitirá tamén ao BNG acadar outros obxectivos 
como enriquecer e dotar de maior solvencia as  
propostas do nacionalismo, socializar o proxecto 
do BNG, acadar simpatías, sumar forzas arredor do 
BNG, ampliar a nosa base social ou compartir un 
proxecto transformador e innovador para o noso 
país.

Gobernar é priorizar. Unha alternativa de gober-
no sólida debe estabelecer prioridades claras que 
atinen coas necesidades reais do noso país e que 
vaian ao cerne dos problemas que nos afectan 
como pobo.

A acción de goberno do BNG debe, por tanto, esta-
belecer prioridades que permitan que a presenza 
do BNG determine cambios visíbeis e transforma-
dores na sociedade. Prioridades que superen tan-
to o hiperactivismo caótico e inabarcábel como a 
pasividade diluínte e propagandística. Prioridades 
para un proxecto transformador que se constitúa, 
por riba de todo, como un goberno centrado na de-
fensa do noso país e as súas clases populares, que 
recolla as demandas históricas do nacionalismo 
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para actuar nas necesidades reais das galegas e 
galegos e que permita facer tamén o labor peda-
góxico de amosar ao noso pobo a necesidade do 
superar o estado autonómico para  desenvolver 
todas as potencialidades do noso país.

O BNG ten demostrado en diferentes experiencias 
e institucións que alá onde goberna é quen de mo-
tivar este tipo de mudanzas que melloran de xeito 
nítido a vida das persoas. Experiencias que teñen 
como motivo recorrente tanto a firmeza e a cohe-
rencia cos principios políticos do nacionalismo 
como a súa adaptación a unha xestión eficiente e 
responsábel.  

E esa debe ser a carta de presentación do BNG ante 
a sociedade. Un goberno do BNG garante da defen-
sa dos intereses da Galiza, que acade maiores co-
tas de autogoberno, un goberno capaz de defender 
os sectores produtivos, o noso patrimonio natu-
ral e paisaxístico e a xustiza social e un goberno 
que, alén disto, sexa quen de facelo  cunha xestión 
responsábel, solvente e eficiente. Unha forza polí-
tica que, en definitiva, xere ao tempo ilusión polo 
proxecto de nación que representa, confianza e ri-
gor na xestión dos recursos das galegas e dos ga-
legos, debendo redundar en aumentar a conscien-
cia nacional das galegas e galegos, a confianza na 
capacidade do noso pobo e a viabilidade da Galiza 
como nación con plenos dereitos.
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1. ORGANIZACIÓN

1. 1. Introdución

O BNG pasou por situacións ben complexas tanto 
no plano político como organizativo nos últimos 
anos. A XVI Asemblea Nacional do BNG ratificou 
a importancia de mantermos o modelo frontista 
e asembleario e hoxe, coa perspectiva que nos dá 
o tempo transcorrido, podemos dicir que foi un 
grande acerto ao tempo que subscribimos a plena 
vixencia deste modelo organizativo.

Neste sentido, cómpre lembrar aquí, tal e como se 
regula no apartado 8 dos Principios organizativos 
e normas de funcionamento do BNG, que 

as asembleas locais son o órgano básico da 
organización territorial do BNG e, dentro destas, 
poderán existir grupos de barrio, parroquiais 
ou municipais. No plano comarcal poderanse 
artellar subcomarcas ou outras fórmulas que, 
segundo aconsellaren as necesidades políticas ou 
organizativas, axilicen a coordinación do traballo 
político. O Consello Nacional é o órgano facultado 
para aprobar as modificacións do mapa comarcal, 
após proposta dos consellos comarcais ou dos 
consellos e asembleas locais das zonas afectadas.

Con erros e acertos, somos unha organización 
que se constrúe día a día coa achega militante 
de milleiros de compañeiras e compañeiros en 
cada recuncho da Galiza e desde a diáspora. Isto 

TESE DE ORGANIZACIÓN



XVII ASEMBLEA NACIONAL                 TESE ORGANIZATIVA

-Páx 45-

Aínda así, é evidente o impacto que esta situación, 
e as restricións derivadas dela, tiveron na 
organización ao limitar os espazos de encontro, 
reflexión e posta en común así como ao condicionar 
o contacto coa nosa base social. Ademais, isto 
aconteceu nun escenario en que a transformación 
dos modos de vida xa agravara unha situación de 
desmobilización nos movementos e organizacións 
sociais que tamén nos afecta. Nesta nova etapa 
será fundamental adaptar a organización para 
conseguir incrementar a capacidade organizativa 
e de análise, mobilización e resposta colectiva.

Neste camiño de seguirmos mellorando o 
funcionamento organizativo do BNG detállanse 
a continuación algunhas das cuestións 
fundamentais en que debemos continuar a 
afondar, procurando non caer en reiteracións e 
tendo en conta a plena vixencia das análises e 
resolucións aprobadas nas teses da XVI Asemblea 
Nacional.

1.2. Mellora 
do funcionamento da organización:

a) Funcionamento dos órganos: a firme aposta 
do BNG polo asemblearismo ten o seu correlato 
no papel decisorio das asembleas comarcais e 
da Emigración tamén nas cuestións de ámbito 
nacional, tal e como definimos colectivamente na 
XVI Asemblea Nacional.

As asembleas comarcais, locais e da Emigración 
son órganos de participación fundamentais na 
estrutura do BNG, e é necesario garantirmos a súa 
convocatoria e periodicidade. Debemos tender á 
súa desburocratización, buscando sempre facelas 
órganos máis vivos e participativos, procurando 

permitiunos seguir adiante nos peores momentos 
e mantermos unha organización sólida, disposta 
para o traballo político e ideolóxico. Este é o valor 
máis grande que ten o BNG e debemos preservalo, 
coidando a unidade, a cohesión interna e 
favorecendo a participación. O BNG é a ferramenta 
necesaria para que o país teña futuro e para 
acadar os obxectivos que temos marcados. Por 
iso, é fundamental o traballo continuo que realiza 
desde as comarcas e localidades a militancia, así 
como poñer todos os esforzos na súa activación. 
Ademais, a nosa experiencia dos últimos anos 
demostrou que, nun escenario político tan volúbel 
e cambiante, unha organización forte e con 
introdución social é garantía de poder aguantar 
en momentos de retroceso electoral e impulsar os 
avances.

A situación de pandemia mundial provocada 
pola COVID-19 que sufrimos desde o ano 
2020, cambiou as nosas vidas e obrigounos, 
igualmente, a adaptarnos a este contexto no 
plano interno. Con humildade debemos sinalar 
que conseguimos manter unha organización viva 
e activa organicamente, a pesar das dificultades 
impostas pola pandemia. No camiño de facilitar 
a participación da militancia en todos os órganos, 
compaxinaremos o uso das  novas tecnoloxías 
coas reunións presenciais, atendendo á realidade 
de cada comarca ou localidade, mais tendo 
presente a importancia de mantermos sempre 
o contacto social, fundamental para o traballo 
colectivo, así como a fenda dixital que existe no 
país. O BNG habilitará a participación telemática 
da militancia da Asemblea da emigración, e nos 
supostos en que sexa necesario, nos órganos en 
que proceda así como noutros ámbitos (xornadas 
de formación etc).
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e na incorporación activa da militancia. Cómpre 
crear espazos de debate e análise que fomenten 
a participación e faciliten o contraste de ideas a 
propostas da militancia, espazos que ademais 
co seu traballo afortalen os debates políticos das 
asembleas comarcais e locais.

O BNG debe saber manexar en maior medida o 
inmenso potencial do seu corpo organizado, do 
punto de vista analítico e propositivo, mellorando 
a dinámica e a funcionalidade dos grupos de 
traballo nacionais, botando man, na medida 
do posíbel, daquelas militantes de base con 
formación técnica e/ou científica que poden 
contribuír a achegar coñecemento e perspectivas 
nos diferentes eidos da nosa acción política.

Na nova fase que se abre, mesmo na perspectiva dun 
eventual goberno nacionalista na Xunta, resulta 
imprescindíbel aproveitar toda a intelixencia 
colectiva que posúe a nosa organización do punto 
de vista do enriquecemento programático, mais 
tamén na articulación de propostas e alternativas 
para o seu uso político, social e institucional. O 
Consello Nacional velará expresamente para 
garantir a correcta coordinación e funcionamento 
dos grupos de traballo nacional, que poderán 
utilizar ferramentas dixitais para facilitar a 
súa participación. Especificamente, e tendo en 
conta a dimensión que está a acadar o traballo 
internacional do BNG, considérase preciso 
formalizar un grupo de traballo nacional neste 
ámbito. Ademais, atendendo á gran trascendencia 
que sobre a sociedade xa está a ter a transformación 
dixital en todos os ámbitos, impulsaremos, tamén, 
a formalización dun grupo de traballo nacional no 
que abordar as consecuencias deste proceso.

evitar as xuntanzas rituais e alimentando a 
implicación de toda a militancia e da base de 
simpatizantes. Para isto é fundamental o papel das 
persoas responsábeis nos labores de coordinación 
e dinamización, que deberán tamén procurar 
imprimir un ritmo áxil ás reunións.

A función das asembleas como espazos de debate 
e análise é imprescindíbel, polo que debemos 
fomentalo tanto para cuestións de índole nacional 
como de ámbito comarcal ou local. As asembleas 
tomarán coñecemento e debaterán os acordos 
adoptados polo Consello Nacional, promovendo 
ademais a toma de decisións e a formulación de 
propostas a elevar a este órgano, reforzando, así, o 
seu carácter de dirección política.

Coidar a rede de simpatizantes do BNG, ampliándoa 
e actualizando os datos con que contamos para 
mellorarmos na comunicación e información que 
mantemos con ela, é outra tarefa importante que 
debemos desenvolver desde as comarcas.

Fomentar a cultura militante, combater a 
desmobilización e adaptar a organización ás 
consecuencias da precarización da vida. Somos 
conscientes de que a transformación da sociedade, 
singularmente o empeoramento das condicións 
materiais de vida da clase traballadora, teñen 
un impacto negativo en organizacións coma a 
nosa, ao reducirse a capacidade obxectiva de 
participación de moitas persoas e ao inserírmonos 
en dinámicas sociais cada vez máis individualistas 
e alleas ás dinámicas da militancia clásica. Fronte 
a isto, debemos aproveitar esta nova fase para 
afondar en novos mecanismos de participación 
e traballo colectivo que nos permitan seguir 
camiñando no fortalecemento do asemblearismo 
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marcha durante este período interasemblear 
(boletín informativo, xornadas de formación de 
carácter político e técnico etc.) debemos sumar 
novas experiencias no eido da formación da base 
militante do BNG para implementalas non só no 
plano nacional senón tamén no comarcal e local 
alí onde for posíbel.

Fican pendentes de pór en marcha algunhas 
cuestións aprobadas na XVI Asemblea Nacional 
que debemos impulsar colectivamente, 
incrementando os encontros e/ou xornadas 
formativas dirixidas aos cadros políticos e 
responsábeis orgánicos e impulsando unha escola 
de formación de periodicidade, como mínimo, 
anual, dirixida a toda a nosa base militante.

Cómpre seguir a incrementar o aproveitamento 
do traballo que desenvolve a Fundación Galiza 
Sempre, tanto no plano formativo como analítico 
e de “laboratorio de ideas”.

c) O importante papel dos cadros políticos e 
organizativos do BNG e da mocidade:

Responsábeis locais e comarcais posúen 
unha importancia fulcral no funcionamento e 
dinamismo da nosa organización. Unha política 
de formación específica e de obtención de novos 
cadros para a estrutura territorial do BNG resultan 
vitais para o funcionamento orgánico diario 
e garantía de viabilidade futura do proxecto 
nacionalista.

Un obxectivo que non debemos descoidar nunca é  
o do relevo xeracional ordenado. Debemos detectar 
entre a mocidade compañeiras e compañeiros 
con capacidade e potencialidade, procurando, se 

No aspecto orgánico cómpre ter en conta que 
o feito de as deputacións non abrangueren un 
ámbito territorial coincidente coa estrutura 
comarcal do BNG, dificulta a participación e o 
seguimento necesarios na definición da acción 
política que desenvolvemos nestas institucións. 
Neste sentido, a Executiva Nacional abordará as 
medidas precisas para corrixir estes desaxustes, 
procurando fórmulas que garantan a participación 
dos órganos do BNG na definición e coordinación 
da liña política a seguir nas Deputacións

b) Formación e información da militancia: será 
obxectivo fundamental aumentar o nivel de 
coñecemento da base social organizada no BNG 
sobre a Galiza (a súa historia e realidade económica 
e social), sobre a lingua (usos e corrección), e sobre 
o nacionalismo galego, dando a coñecer, tamén, 
os acontecementos que marcaron a historia do 
nacionalismo galego nos ámbitos comarcal e local. 

O feminismo, as formas de intervención social 
e sobre o tecido organizado do país serán outros 
dos aspectos a que prestaremos atención no 
plano formativo, alén doutros elementos máis 
específicos vinculados a campañas, propostas ou 
reivindicacións concretas. 

Coidar a calidade da lingua tórnase de especial 
relevancia para o BNG. Neste sentido, cómpre 
esforzarse tanto nas comunicacións escritas 
como nas da expresión oral, procurando nestas 
unha prosodia correcta e mesmo un sotaque 
nidiamente galego, nomeadamente cando se 
agarde difusión masiva e/ou procedan de cargos 
públicos do BNG.

Neste sentido, ás ferramentas xa postas en 
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atinxe á contribución financeira da militancia, 
simpatizantes e cargos institucionais do BNG, así 
como mellorar no que atinxe a outros métodos 
de financiamento (venda de lotaría, impulso á 
loxa do BNG etc.) ou busca de novas fórmulas de 
financiamento.  

Na procura dun BNG autofinanciado e sen 
dependencias externas que puideren comprometer 
a viabilidade da organización, será obxectivo 
para o ano 2022 liberar o BNG de toda débeda, 
consolidando, así, o proceso de saneamento 
financeiro acadado con éxito durante este período 
co contributo do conxunto da organización.

e) Unha actitude proactiva para facilitar a 
participación das mulleres: debemos ter presente 
que as mulleres do BNG non deixan de padecer 
as dificultades impostas polo patriarcado, tamén 
dentro da organización, o que supón un obstáculo 
evidente para a participación das mesmas no 
seu da fronte. Será tarefa primordial correxir as 
actitudes patriarcais existentes implicando a 
toda a militancia, xa que é un obxectivo político 
central facilitar a participación das compañeiras, 
e a erradicación destes comportamentos é a única 
maneira de conseguilo. 

No punto 1.7.3 da Tese de organización afondamos 
nas medidas a tomar para a consecución deste 
obxectivo.

1.3. Integración da nova militancia:

Nos últimos anos tense avanzado no que á defini-
ción do protocolo de integración da nova militan-
cia se refire. Con todo, cómpre seguir mellorando 
neste sentido, dando pautas de como debe des-

se deren as circunstancias persoais que o fagan 
posíbel, que asuman responsabilidades políticas 
e organizativas. Para favorecer este relevo é de 
vital importancia que dede o BNG se forme a 
militancia, tanto antes, como na hora na que se 
asume unha responsabilidade. Isto é importante 
en todos os ámbitos, mais éo especialmente nos 
planos comarcal e local, onde debemos facer un 
esforzo colectivo por integrar a militancia xuvenil 
do BNG nos órganos de dirección. Neste sentido, 
Galiza Nova, como organización xuvenil do BNG, 
xoga un papel fundamental e contará sempre co 
apoio da fronte no desenvolvemento de traballo 
político entre a mocidade así como para a súa 
expansión territorial. O traballo da militancia da 
fronte no tecido social do país é fundamental. É 
preciso un traballo de formación e obtención de 
cadros capaces de interviren socialmente e de 
traballar nos movementos sociais cunha visión 
estratéxica da importancia destes para o avance do 
nacionalismo

d) Finanzas: o compromiso militante permitiunos 
desenvolver nos últimos anos un importante 
número de campañas ao tempo que mantiñamos 
unha política de contención do gasto, demostrando, 
máis unha vez, que o BNG é unha organización feita 
coas nosas propias mans, un valor que debemos 
preservar. Ademais, a experiencia ten demostrado 
que nas campañas inflúen numerosos factores 
políticos e sociais e o simple feito de realizar un 
maior gasto non é garantía de éxito. Cómpre 
lembrar esta aprendizaxe e aplicala nos próximos 
anos, en que enfrontaremos campañas electorais 
decisivas.

Neste sentido, debemos ter presente a importancia 
de sistematizarmos e mellorarmos todo o que 
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este traballo, continuando a ampliar a implanta-
ción organizativa territorial, atendendo tamén as 
comarcas galegas fóra dos lindes administrativos 
actuais da Galiza e os lugares con especial presen-
za da diáspora galega. A respecto disto, é funda-
mental que desde as comarcas e localidades reali-
cemos un seguimento periódico da incorporación 
de nova militancia e da súa integración real na 
organización.

Coa vista posta nas vindeiras Eleccións Munici-
pais, cómpre termos presente a importancia de 
aumentarmos os contactos, de maneira que re-
dunde nun maior número de candidaturas do BNG 
que deberan ser xermolo de novas asembleas lo-
cais  e servir para fortalecer as xa constituídas. 
Tendo en conta isto, será obxectivo prioritario no 
vindeiro período a expansión territorial coa crea-
ción de novas asembleas locais así como o refor-
zamento e consolidación das existentes, poñendo 
tamén atención na organización xuvenil.

Así mesmo, os cargos institucionais do BNG deben 
prestar maior atención a esta tarefa de ampliación 
da nosa base militante fixándoa como un obxecti-
vo prioritario, vital para o futuro do nacionalismo. 
Tamén fomentarán proactivamente a interlocu-
ción da veciñanza con representantes das dife-
rentes institucións: concellos, mancomunidades, 
deputacións, Parlamento, Congreso, europarla-
mento,...

1.5. Unha organización 
máis ecoloxista

O BNG definiuse sempre como ecoloxista, unha 
loita que está no ADN do nacionalismo galego, e 
que temos presente entre os nosos principios e 

envolverse unha correcta benvida á organización 
e editando novos materiais que, dunha maneira 
sinxela e didáctica, permitan á nova militancia fa-
miliarizarse co funcionamento interno do BNG a 
todos os niveis, así como coñecer a Carta de prin-
cipios políticos, ideolóxicos e valores do BNG.

O arroupe á nova militancia, asignando e incorpo-
rando as novas compañeiras e compañeiros aos 
ámbitos de actuación máis acaídos aos seus co-
ñecemento, gustos ou preferencias, debe formar 
parte deste protocolo de integración do BNG.

Da mesma maneira, debemos ter presente que, por 
diversas circunstancias, poden darse diferentes 
graos de implicación entre a nosa militancia. Como 
organización debemos dar resposta a estas situa-
cións, mantendo o contacto directo coa militancia 
de maneira que poidamos contrastar cal é a forma 
de implicación máis acaída a cada perfil. Conseguir 
que as persoas que non participen nos órganos de 
dirección nin poidan asistir habitualmente ás xun-
tanzas asemblearias ou a actos da organización 
teñan espazos de debate e de acción política será 
unha prioridade para a organización. Neste sentido, 
en cada ámbito organizativo debemos determinar 
horarios, alternancia de días e horas, rotación dos 
lugares de realización de actos e xuntanzas..., bus-
cando sempre facilitar a participación e a asisten-
cia da militancia e simpatizantes.

1.4. Aumento 
da implantación territorial:

O estabelecemento de obxectivos territorializados 
de incremento da militancia e simpatizantes nos 
ámbitos comarcal, local e da Emigración ten dado 
resultados moi positivos. Debemos intensificar 
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e programas políticos, o BNG asume o feminismo 
como ferramenta para superar o patriarcado e 
combater toda forma de violencia contra as mu-
lleres e disidencias. Esta asunción forma parte 
tamén dos principios que deben rexer a dinámica 
interna da organización. Porén, é evidente que da 
mesma forma que o patriarcado como sistema de 
dominación é producido e reproducido pola socie-
dade, na nosa organización tamén se reproducen, 
colectiva e individualmente, prácticas patriarcais 
que deben ser identificadas, corrixidas e comba-
tidas. É necesario, por tanto, estabelecer medidas 
encamiñadas a construír unha organización máis 
feminista no seu día a día.

1.6.1. Dinámicas organizativas con 
perspectiva feminista:

É necesario avanzar na incorporación da pers-
pectiva feminista de forma transversal en todas 
as dinámicas da organización (mainstreaming) e 
incorporar novas prácticas organizativas e proce-
sos de formación continua, teórica e práctica, que 
contribúan a que o conxunto da organización sexa 
máis consciente das consecuencias que o sistema 
patriarcal ten na nosa vida organizativa e políti-
ca e avancemos así na erradicación das desigual-
dades e discriminacións que se perpetúan contra 
mulleres, persoas LGBT, así como  calquera outra 
identidade de xénero ou sexual que non se confor-
me aos padróns cisheteronormativos.

Traballarase nas seguintes liñas de actuación:

• Fomentar a perspectiva feminista transversal.

• Formar a militancia na prevención e identifi-
cación de violencias machistas así como nas 

praxe política.

Por iso, fronte á emerxencia climática e ambien-
tal que estamos a vivir e os intentos descarados 
do sistema de vestir o “traxe verde” é importante 
que como organización defendamos, en todos os 
ámbitos en que temos presenza, a necesidade dun 
cambio de rumbo que permita un futuro diferente, 
soberano e sustentábel no noso país.

Así, o BNG impulsará no vindeiro período, entre 
outras, as seguintes actuacións:

1. Aplicación do “principio de non plásticos” no 
ámbito organizativo.

2. Sinatura dunha Carta de deberes ambientais 
dos cargos públicos do BNG.

3. Sinatura de Cartas de actuación en materia 
ambiental a nivel institucional alí onde gober-
namos.

4. Impulso de encontros nacionais de carácter 
formativo con temática ambiental e de rela-
ción co territorio.

5. Impulso e participación nos movementos am-
bientais e plataformas en resposta a conflitos 
ambientais abertos, tanto a nivel nacional 
como comarcal, sempre en clave galega e de 
autoorganización, así como participación nas 
organizacións en defensa dos montes veci-
ñais, organizacións agrarias e de defensa dos 
dereitos dos animais.

1.6. Construír 
unha organización máis feminista

Na súa carta de principios, así como na súa acción 
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singularmente aos organismos comarcais e 
locais de dirección. 

• Programaranse actividades formativas 
dirixidas á militancia masculina para detectar 
e intervir sobre prácticas que perpetúan as 
dinámicas patriarcais. · 

• No marco da formación dirixida aos cadros 
políticos, responsábeis orgánicos e persoal 
liberado, incluiranse cuestións específicas 
para detectar e evitar condutas machistas no 
desenvolvemento do traballo político.

1.6.3. Favorecer 
unha maior participación das mulleres

Como organización política temos que asumir a eiva 
estrutural que temos para favorecer unha maior 
participación das mulleres. A pesar da existencia 
de liderados importantes da organización 
protagonizados por compañeiras, existe unha 
desigual participación e representación, agravada 
nalgúns territorios e ámbitos de participación. 
Esta situación non é nova, mais é fácil prever 
que a maior incidencia das consecuencias 
socioeconómicas da pandemia sobre as mulleres 
dificultará máis a participación política activa. Por 
tanto, é urxente afrontar con maior constancia 
e seguimento a análise das circunstancias que 
afectan a participación das mulleres e arbitrar 
medidas. Son obxectivos do vindeiro período o 
incremento do número de mulleres militantes 
así como o incremento da participación nos 
organismos de participación e dirección. Entre 
outras medidas:

• Terase en conta unha maior atención á 
desigualdade existente na sociedade canto ao 
uso dos tempos e a distribución dos traballos 
non remunerados para a fixación dos horarios 

actuacións a poñer en marcha ao respecto.  

• Fomentar dinámicas nos espazos de traballo 
que superen a influencia do patriarcado e con-
tribúan a unha maior participación nos deba-
tes e á resolución de conflitos.

• Dar prioridade á axenda feminista no debate 
interno e na práctica política

• Fomentar unha distribución xusta dos tempos 
e o reparto das tarefas militantes.

1.6.2. “(Auto)identificar e intervir nos 
privilexios da masculinidade hexemónica e 
superar dinámicas patriarcais:

As persoas que facemos parte do BNG vivimos a 
nosa socialización nun sistema patriarcal e, por 
iso, calquera de nós somos susceptíbeis de termos 
comportamentos patriarcais no noso activismo 
cotián. Porén, é evidente que os homes, por 
estaren socializados co rol social masculino, están 
nunha posición de poder. Por tanto, é necesario un 
esforzo propio por parte dos compañeiros para 
revisaren a súa forma de traballar como vía para 
detectar e corrixir prácticas de dominación que 
están naturalizadas e invisibilizadas na sociedade 
e que repercuten negativamente nas dinámicas 
das organizacións mixtas. Entre outras medidas, 
no vindeiro período:

• Desenvolverase un manual interno de 
formación e detección de comportamentos 
e actitudes machistas, condutas sexistas e 
violencias invisibilizadas e simbólicas con 
exemplos concretos. Este manual achegarase 
a toda a militancia e novas incorporacións e 
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ferramenta co obxectivo de estabelecer un 
itinerario claro, garantista e útil na actuación diante 
de violencias machistas no seo da organización 
que complemente os mecanismos xa existentes 
e contribúa na construción dunha organización 
sen desigualdades nin violencias. Este protocolo 
é independente das accións xudiciais que as 
mulleres afectadas puideren emprender.

2. 2. Actuacións 
de difusión e seguimento

2.2.1. Após a súa aprobación, alén da súa difusión 
coas teses políticas e organizativas da XVII 
Asemblea Nacional, o protocolo será enviado de 
forma singular a cada militante do BNG e será 
informado e explicado nas asembleas comarcais. 
Así mesmo, estará dispoñíbel na páxina web e 
formará parte da información básica no proceso 
de afiliación, recordándose periodicamente nos 
organismos de participación e nas comunicacións 
internas.

2.2.2. A Executiva Nacional velará pola súa difusión 
e o seu seguimento formará parte dos informes de 
xestión elaborados pola dirección.  

2.3. Principios xerais 
comúns ao procedemento

• A protección e o benestar da vítima así como o 
respecto á súa intimidade e vontade guiarán a 
aplicación do protocolo.  

• A imparcialidade e a procura da obxectividade 
e dun trato xusto ás persoas implicadas 
guiarán o procedemento.

e frecuencias das reunións.

• Realizaranse talleres de apoderamento.

• No marco da formación ao persoal liberado 
atenderase á formación e estratexias neste 
ámbito.

• Farase un informe anual da evolución da 
afiliación e da participación dos organismos de 
dirección e asembleas locais e comarcais que 
será monitorizado desde as áreas nacionais 
de organización e acción feminista de cara a 
estabelecer pautas concretas de actuación.

1.6.4. Cadro de persoal do BNG

Elaborarase e aprobarase, de acordo coa 
representación legal dos e das traballadoras, un 
Plan de Igualdade e un Protocolo de prevención e 
procedemento de actuación nos casos de denuncia 
por acoso laboral, sexual , por razón de identidade 
de xénero ou opción sexual.

2. PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN CASO DE 
VIOLENCIAS MACHISTAS

2.1. Introdución

O machismo e as violencias machistas atravesan 
a sociedade e tamén as organizacións sociais e 
políticas transformadoras, que deben actuar para 
previlas, atendelas e erradicalas. No camiño para 
construír unha nova Galiza libre de violencias 
machistas a XVII Asemblea Nacional do BNG, 
no marco doutras medidas, dótase tamén desta 
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organización, poderá presentar denuncia perante 
a Comisión de Garantías mediante un escrito 
dirixido a un correo electrónico específico ou de 
forma verbal entrevistándose persoalmente con 
calquera das persoas que formaren parte dela.

A denuncia deberá conter información suficiente 
sobre os feitos denunciados (persoas implicadas, 
feitos, lugar, data, testemuñas, etc…) que sirvan 
para desenvolver e concluír o procedemento.

No caso de denuncia por agresión machista 
perante calquera órgano administrativo ou 
xudicial, a algún dos homes mencionados no 
ámbito de aplicación deste protocolo, procederase 
de forma inmediata á suspensión provisoria de 
militancia á espera da resolución final da instancia 
que corresponder.

2.9. Inicio do procedemento

Unha vez recibida a denuncia polo órgano, o 
órgano instrutor á vista dos feitos denunciados 
pode adoptar algunha das seguintes decisións:

a) Solicitar ampliación ou aclaración dos feitos, 
para o que no prazo máximo de 7 días deberá 
solicitar esa información á muller denunciante así 
como a aquelas que xulgar necesario.

b) Arquivar a denuncia, para o que elaborará un 
informe detallado xustificando con argumentos e 
probas o arquivo da denuncia.

c) Incoar un expediente disciplinario.

• A celeridade e a dilixencia na aplicación do 
procedemento.

• A reparación da muller agredida e a actuación 
para avanzar no camiño de atender e erradicar 
a violencia machista.

2.4. Órgano instrutor cualificado

O órgano instrutor cualificado é a Comisión de 
Garantías.

2.5. Acompañamento

A vítima dunha agresión machista no seo da 
organización poderá solicitar acompañamento 
durante o proceso de denuncia e posterior dunha 
persoa da súa confianza.

2. 6. Información e atención á vítima

Garantirase a información á vítima dos servizos 
externos á organización (psicolóxicos, xurídicos, 
médicos, sociais) dos que pode dispoñer.
A organización velará para facilitar á vítima toda 
a atención profesional que precisar tomando as 
medidas necesarias de apoio.

2.7. Ámbito de aplicación

Este protocolo é de aplicación a calquera militante 
da organización con ocasión da súa participación 
en actos de agresións machistas.

2.8. Actuación en caso de denuncia

Calquera das mulleres que entren dentro do ámbito 
de aplicación deste protocolo, que considere que é 
ou foi vítima dunha agresión machista no seo da 
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de resolución que será trasladado ás partes 
interesadas que poderán formular de novo 
alegacións no prazo máximo de 7 días.

Finalizado este trámite, o órgano instrutor elevará 
a súa proposta de resolución á Executiva Nacional 
e ao Consello Nacional.

No caso de arquivo da denuncia, o informe 
elaborado trasladaráselle á muller denunciante 
para que no prazo de 10 días formule as alegacións 
que considere oportunas.

2.12. Sancións

En función da gravidade dos actos cometidos e 
do que resulte do informe elaborado, o órgano 
instrutor na súa proposta de resolución poderá 
adoptar a sanción correspondente conforme aos 
Estatutos do BNG.

Disposición adicional. 
Interpretación e desenvolvemento

Este protocolo naquelas cuestións non abranguidas 
poderá ser interpretado e desenvolvido polo 
Consello Nacional por recomendación da 
Comisión de Garantías, da área de Acción 
Feminista e mandato da Executiva Nacional 
cando o seu desenvolvemento o precisar.

2.10. Procedemento disciplinario

A apertura do expediente disciplinario 
comunicarase ás persoas interesadas, de forma 
fidedigna, por escrito, con indicación da conduta 
obxecto da apertura do expediente.

O home obxecto do expediente terá un prazo de 
mínimo 7 días e máximo 15 días para alegar o 
que xulgar conveniente e achegar cantas probas 
estimar oportuno; en caso de necesitar un período 
de práctica de proba, non poderá estenderse por 
un período superior a 7 días.

Poderanse solicitar entrevistas persoais coas 
persoas implicadas no procedemento para mellor 
esclarecemento dos feitos.

No caso de que o órgano instrutor o considerar 
necesario poderanse adoptar as medidas 
provisorias que se estimaren oportunas até a 
conclusión do procedemento co fin de garantir a 
protección dos dereitos da muller e evitar a súa 
vitimización.

2.11. Conclusión do procedemento

No caso de incoación de expediente disciplinario, 
unha vez rematado o procedemento, o órgano 
instrutor elaborará un informe coa proposta 
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Apoio aos actos que decorrerán en Lugo arredor 
do aniversario da Asemblea Nacionalista de 1918

Defender os nosos dereitos colectivos como pobo 
e visualizar e popularizar os nosos símbolos 
nacionais é fundamental no noso proceso de toma 
de conciencia e emancipación nacional.

Por iso, a XVII Asemblea Nacional do BNG apoia 
e chama a participar nos actos que decorrerán 
arredor do aniversario da Asemblea Nacionalista 
de 1918 en Lugo: no acto convocado por Vía 
Galega, que terá lugar o 20 de novembro, e na 
cadea de bandeiras patrióticas arredor da muralla, 
organizada por estreleira.gal no día 21.

Diante do gravísimo proceso de degradación 
do sistema sanitario público na Galiza, a XVII 
Asemblea Nacional do BNG manifesta o seu apoio 
á mobilización nacional convocada por SOS – 
Sanidade Pública para o vindeiro 14 de novembro 
en Compostela. A sanidade é un dereito, non un 
negocio.

A XVII Asemblea Nacional do BNG manifesta todo o 
seu apoio e solidariedade coas nosas compañeiras 

RESOLUCIÓNS
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uns días coa agresión tránsfoba de Lugo. Nin un 
paso atrás!

A XVII Asemblea Nacional do BNG amosa o seu 
apoio ao sector primario deste país, en loita por 
uns prezos xustos en orixe. A defensa do medio 
rural e a loita contra o despoboamento pasa por 
garantir rendas dignas para oder vivir dignamente 
do noso traballo.

Resolución para a democracia en Turquía e 
solución pacífica do conflito no Curdistán

O Bloque Nacionalista Galego manifesta o seu 
máis firme apoio ao Partido Demócrata dos Pobos 
(HDP) perseguido polo goberno de Turquía desde a 
súa fundación en 2012.

Condenamos a persecución e solidarizámonos 
cos 4.000 representantes do HDP suspendidos das 
súas funcións, incluídos parlamentares eleitos, 
49 alcaldes e alcaldesas, 60 de 65 Concellos 
gobernados polo HDP confiscados e os seus 
portavoces na cadea. Exiximos ao Goberno turco 
que remate coa persecución e represión contra 
os representantes do HDP e outros prisioneiros 
políticos. Recoñecemos o goberno de Rojava 
e denunciamos a ocupación por Turquía do 
Curdistán, cometendo delitos de lesa humanidade 
neses territorios.

e compañeiros do BNG e Galiza Nova que padecen 
causas xudiciais abertas como consecuencia 
da súa actividade e compromiso políticos. En 
concreto, cos 19 de Meirás, cos condenados 
pola acción simbólica da Casa Cornide, e cos 
denunciados por defenderen na illa da Toxa o 
dereito do pobo galego a denominar os nosos 
lugares co seu nome galego, propio e xenuíno, e 
non coa deturpación imposta.

A XVII Asemblea Nacional do BNG manifesta 
como unha das súas prioridades no traballo 
político e social dos vindeiros tempos enfrontar o 
espolio enerxético que padece o noso país, e que 
se traduce tanto nos efectos devastadores dos 
proxectos eólicos na terra ou no mar, no impacto 
dos encoros, ou pola brutal suba da luz, que 
sofren singularmente as clases populares, e que 
tamén afecta gravemente á estrutura industrial e 
produtiva da Galiza.

Pór fin ao espolio colonial da Terra, instaurar unha 
Tarifa Eléctrica Galega, e rematar coa impunidade 
e cos privilexios das grandes eléctricas, son 
reivindicacións básicas do nacionalismo galego 
que nos comprometemos a defender.

A XVII Asemblea Nacional do BNG mostra a 
súa repulsa ante o aumento das agresións 
LGTBIfóbicas no noso país. Reclamamos xustiza 
para Samuel Liz, asasinado hai catro meses, así 
como para todas as vítimas do odio, como vimos 
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fortalecemento da axenda feminista galega até 
que todas sexamos libres.

Resolución sobre América Latina
 
A XVII Asemblea Nacional do BNG mostra a súa 
solidariedade con América Latina.

Saudamos aos pobos de Bolivia, Venezuela e Cuba 
pola súa resistencia contra o bloqueo criminal e o 
golpismo de diverso tipo; pobos que impulsan aos 
seus dignos gobernos no obxectivo de construír 
sociedades con xustiza social.

Saudamos tamén a loita do Brasil e Honduras, e do 
resto de pobos, onde hoxe as forzas populares dan 
pasos firmes para incorporarse á senda progresista 
e aos procesos soberanistas.

A XVII Asemblea Nacional reafírmase no 
antiimperialismo e na defensa do principio de 
non inxerencia e no apoio a todos os pobos que 
transitan os seus propios camiños exercendo de 
xeito práctico a súa soberanía.

Neste contexto de crise sanitaria e económica, 
que ten levado a Galiza a unha grave situación de 
emerxencia social, a XVII Asemblea Nacional do 
BNG chama a dar resposta contra a precariedade 
e o desemprego, contra o desmantelamento dos 
servizos públicos, contra a pobreza e a emigración 
ás que condenan ao pobo galego as políticas 

O BNG elaborará uns criterios xerais para a 
eliminación de símbolos, honores e distincións 
franquistas que aplicará a nivel nacional con 
coherencia e coordinación.
Ademais, o BNG promoverá a realización desde 
as institucións dun inventario dos restos do 
franquismo nos concellos, tomando medidas para 
a súa eliminación.

Por último, o BNG reitera o apoio á proposta de 
suprimir o nome do represor Sergio Peñamaría 
de LLano dunha rúa da Coruña e substituílo por 
Mártires de Valdeorras. Lamentamos e rexeitamos 
o voto contrario a esta proposta dos grupos do 
PSOE e do PP no Pleno do Concello da Coruña do 
pasado 4 de novembro.

Resolución de apoio á loita contra a violencia 
machista e de acompañamento ás mobilizacións 
feministas do 25N

A XVII Asemblea Nacional do BNG acorda que 
continuará loitando contra a violencia machista 
e comprométese a utilizar, alí onde o BNG tiver 
responsabilidades de goberno, importantes 
recursos humanos e materiais para camiñar cara 
un mundo máis xusto e sen discriminacións entre 
homes e mulleres.

Asemade, o nacionalismo galego acompañará as 
mobilizacións e actos do movemento feminista 
galego que se promovan arredor da data do 25 
de novembro, así como os pasos que dea no 
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neoliberais e centralistas. Esa resposta pasa por 
intensificar a mobilización e a loita.

Acreditamos na mobilización social como 
ferramenta para avanzar, porque como moi ben di 
o berro: a loita é o único camiño.

En concreto, amosamos a nosa firme vontade de 
seguir a reclamar do goberno español, por todas as 
vías, institucional e nas rúas: a derrogación total 
da Lei Mordaza e a derrogación total das reformas 
laborais.

Resolución sobre o 40º aniversario 
da fundación do BNG

Os días 25 e 26 de setembro de 1982 nacía nesta 
cidade da Coruña, no Frontón de Riazor, o 
Bloque Nacionalista Galego. O vindeiro ano 2022, 
cumpriranse, pois, 40 anos da fundación do BNG.

A XVII Asemblea Nacional do BNG insta á nova 
dirección saída desta Asemblea a realizar, 
conxuntamente coa Fundación Galiza Sempre, 
unha programación específica ao longo do 
vindeiro ano que permita non só conmemorar esta 
importante efeméride senón que sirva para facer 
unha importante campaña polo conxunto do país 
de posta en valor do que significaron todos estes 
anos de loita política do BNG e tamén de formación 
para o conxunto da militancia.
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01. Ana Pontón Mondelo
02. Luís Bará Torres
03. Xavier Campos López
04. Rubén Cela Díaz
05. Carme da Silva Méndez
06. Olaia Ledo Díaz
07. Bieito Lobeira Domínguez
08. Lucía López Sobrado
09. Manuel Lourenzo Sobral
10. Breixo Lousada Valdés
11. Ana Miranda Paz
12. Lois Pérez Castrillo
13. Montserrat Prado Cores
14. Noa Presas Bergantiños
15. Néstor Rego Candamil
16.  Xosé Luís “Mini” Rivas Cruz

17. Olalla Rodil Fernández
18. Goretti Sanmartín Rei
19. Eva Villaverde Pego
20. Marta Gómez Martín
21. Avia Veira González
22. Diego Lourenzo Moura
23. Cristina Cid Fernández
24. Rubén Arroxo Fernández
25. Daniel Pérez López
26. Adolfo Muíños Sánchez
27. Daniela Ferrández Pérez
28. David Miranda Martínez
29. Ana Ermida Igrexas
30. Luís Seara Fernández
31. María González Albert
32. Francisco Jorquera Caselas

COMPOSICIÓN
DO CONSELLO NACIONAL
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Bergantiños:
• * Marcos Trigo Facal 

(Responsábel Comarcal)
• * Xoán Sande Muñiz

Costa da Morte:
• Xurxo M. Rodríguez Baña 

(Responsábel Comarcal)

Ría de Muros e Noia:
• Soledad Agra Tuñas

 (Responsábel Comarcal)

A Barbanza:
• Luís Antonio Pérez Barral 

(Responsábel Comarcal)
• María Mercedes Rodríguez Pimentel

Compostela-A Barcala-Terra de Ordes:
• Elvira Cienfuegos López 

(Responsábel Comarcal)
• Almudena Taboada Castro
• Robert Neal Baxter
• Xosé Lois Penas Corral

A Montaña:
• Denís Bermúdez Delgado 

(Responsábel Comarcal)

Pontevedra – Caldas:
• Iván Bello Ferreiro 

(Responsábel Comarcal)
• Ana Peralba Lourenzo
• Demetrio Gómez Xunqueira

33. Élia Lago Pereira
34. Xavier Pérez Igrexas
35. Rosana Pérez Fernández
36. Xosé Manuel Carril Vázquez
37. Elvira Lombao Vila
38. Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
39. Francisco Chivite Mosquera
40. Odilo Barreiro Martínez
41. Mercedes Queixas Zas
42. Uxío Benítez Fernández
43. Sabela Bará Louro
44. Daniel Castro García
45. Iván Rivas Rico
46. Guillerme Vázquez Vázquez
47. Margarita Caldas Moreira 
48. Xosé Manuel Méndez Díaz 
49. Saleta Chao Rivas 
50. Xoán Carlos “Kuka” Sar Oliveira

A Coruña:
• Daniel Carballada Rodríguez 

(Responsábel Comarcal)
• María Vitoria Louro Ferreiro
• Carlos Babío Urquidi

As Mariñas:
• Cristina López Sánchez 

(Responsábel Comarcal)

Ferrolterra:
• Mercedes Tobío Rodríguez 

(Responsábel Comarcal)
• Secundino García Casal
• Pedro Fernández López
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O Salnés:
• Manuel Domínguez Rey 

(Responsábel Comarcal)
• Xoán Xosé Castaño Conde

O Morrazo:
• Paulo Ríos Santomé 

(Responsábel Comarcal)
• Mercedes Giráldez Santos

Tabeirós-Terra de Montes/Deza:
• Xoán Xosé Blanco Fernández 

(Responsábel Comarcal)
• Carme Fidalgo Colmeiro

Vigo:
• Manuel Caride Correa 

(Responsábel Comarcal)
• Jéssica García Cruz
• Pedro Pérez Caride
• 
O Condado-A Paradanta:
• Mauro Chivite Alcalde 

(Responsábel Comarcal)
• Hadrián Bautista Pazo

Baixo Miño:
• Laureano Muíños Lago 

(Responsábel Comarcal)
• Nerea Cazás

A Mariña:
• Antonio Veiga Outeiro 

(Responsábel Comarcal)
• Pilar Vázquez Sánchez

Lugo:
• Bernardo Valdês Paços 

(Responsábel Comarcal)
• Tareixa A. Ferreiro Tallón
• Efrén Castro Caloto

Lugo Sul:
• * Rosana Prieto Florines 

(Responsábel Comarcal)
• Emilio J. Sánchez Iglesias.

Ourense-O Carballiño:
• Serafín Núñez Pérez 

(Responsábel Comarcal)
• Xosé Fernández Baltar

O Ribeiro:
• Xacobe Ribeiro Vázquez 

(Responsábel Comarcal)

Terra de Celanova e Baixa Limia:
• Ernesta Seoane Álvarez 

(Responsábel Comarcal)

Arnoia – A Limia:
• Jonatan Rivas Pérez 

(Responsábel Comarcal)

Monterrei e Viana:
• Samanta Barreira Vivián 

(Responsábel Comarcal)

Valdeorras:
• Roberto Quiroga López 

(Responsábel Comarcal)
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Asemblea da Emigración:
• David Marcos Ramas 

(Responsábel Comarcal)
• Rubén Permui Iglesias

Por Galiza Nova:
• Nazaré Estévez Salguero
• Alberte García Nicolás

Pola FOG:
• Segundo González González

Polo Movemento Arredista:
• Silvia Pardo Galdo

Pola UPG:
• Xosé Manuel Casal Sabín
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ORGANIZACIÓNS NACIONAIS, INTERNACIONAIS 
E   GOBERNOS ASISTENTES

NACIONAIS

• Confederación Galega de Persoas con 
Discapacidade (COGAMI)

• Federación Galega de Asociacións de 
Familiares e Usuarias de Residencias e da 
Dependencia

• SOS – Sanidade Pública,
• Rede Galega contra a Pobreza
• Pola asociación “Long Hope
• Asociación “Maruxía” de Emigrantes 

Retornados
• Marcha Mundial das Mulleres
• Avante LGBT
• Federación Rural Galega
• Sindicato Labrego Galego

• Organización Galega de Comunidades de 
Montes Veciñais en man Común

• Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, 
ADEGA

• Mar de Lumes
• Asociación de Amizade galego-cubana 

“Francisco Villamil”
• Solidariedade co Pobo Saharaui
• Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
• Mesa pola Normalización lingüística
• Erguer – Estudantes da Galiza
• Vía Galega, Plataforma en defensa dos dereitos 

nacionais da Galiza
• Confederación Intersindical Galega (CIG)
• Coalición polo Bierzo
• PCPG.

ORGANIZACIÓNS NACIONAIS, 
INTERNACIONAIS 
E GOBERNOS ASISTENTES
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ORGANIZACIÓNS NACIONAIS, INTERNACIONAIS 
E   GOBERNOS ASISTENTES

Curdistán
• Halkların Demokratik Partisi / Partido Demo-

crático dos Pobos (HDP)

Honduras
• Partido Libertad y Refundación (LIBRE)

Brasil
• Partido dos Trabalhadores (PT)
• Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

Outros
• Alianza Libre Europea (ALE)
• Centre Internacional Escarré per a les Mino-

ries Ètniques i les Nacions (CIEMEN)

Saúdos enviados
• Més Compromís (València)
• Unvaniezh Demokratel Breizh (Bretaña)
• Sinn Féin (Irlanda)
• Partit Occitan (Occitania)
• Femu à Córsica (Córsega)
• Colombia Humana (Colombia)
• Movimiento Revolución Ciudadana (Ecuador)
• Frente de Todos (Arxentina)
• Frente Amplio (Uruguai)
• Frente Guasú (Paraguai)
• Walmapuwen (Pobo mapuche)
• Parti Quebécois (Quebec)
• Enhledlisten / Alianza Vermella-Verde (Dina-

marca)
• Die Linke (Alemaña)

Gobernos:
• Cuba
• República Bolivariana de Venezuela
• Estado Plurinacional de Bolivia

INTERNACIONAIS

Paisos Cataláns
• Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
• Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
• Junts per Catalunya
• Poble Lliure
• Comunistes de Catalunya
• Més per Mallorca
• Més Per Menorca

Euskal Herria
• Euskal Herria Bildu (EH Bildu)
• Eusko Alkartasuna (EA)
• Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)

Canarias
• Ahora Canarias

Castela
• Izquierda Castellana

Portugal
• Partido Comunista Português (PCP)
• Bloco de Esquerda

Escocia
• Scottish National Party (SNP)

Gales
• Plaid Cymru

Rif
• Kirak (Movemento Popular do Rif)

Palestina
• Fronte Popular de Liberación de Palestina 

(FPLP)
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