


FACERNOS VALER PARA GAÑARMOS O FUTURO
Somos unha nación cun inmenso potencial. Porén, estamos a vivir
momentos críticos, que afectan ao conxunto do pobo, e
especialmente ás clases traballadoras: subas indecentes dos
prezos dos combustíbeis, da electricidade, dos alimentos básicos,
da vivenda ou das hipotecas, están a provocar unha situación de
empobrecemento social que non nos merecemos e da que non
somos responsábeis.

Precisamos un novo marco político, superando os límites
constitucionais e estatutarios, que permita tomar as nosas propias
decisións desde Galiza. Sermos donas e donos dos nosos
recursos enerxéticos, económicos e produtivos, e poñelos ao
servizo da nosa sociedade, para podermos vivir dignamente do
noso traballo. Rematar coa sangría migratoria da nosa mocidade.
Frear o espolio do noso país con ese “boom eólico”, e instaurar
unha tarifa eléctrica galega, beneficiosa para as persoas e a
actividade económica propia.

A NOVA GALIZA EN MARCHA!

O nacionalismo galego é a voz que fai súas todas as causa xustas
e que ofrece un proxecto de país novo, inclusivo e aberto para a 



UNHA GALIZA LIBRE, XUSTA E PRÓSPERA

Galiza é unha nación, e ten dereito a decidir libre e
democraticamente o seu futuro. Exercendo a nosa dignidade
colectiva, tendo autoestima como pobo diferenciado, defendendo
o propio, e desenvolvendo a nosa economía e creatividade,
contribuímos cada día á construción desa Galiza da que nos
sentimos orgullos@s.

Velaí o que sempre moveu historicamente ao nacionalismo galego
e que nos segue a mover hoxe. Un BNG claramente á alza que
volve amosar que é o soberanismo o movemento máis
transformador e emancipador para lle facer fronte á involución
antisocial, antidemocrática e militarista (baixo tutela OTAN/USA)
do Estado español e da UE e o medre dos fascismos.

Demostremos que somos un pobo que sabe defender o seu e loita,
desde valores democráticos e republicanos, por un futuro de
liberdade e soberanía. 

grande maioría. Porque somos unha maioría quen na Galiza
desexa e precisa unha mudanza real e quere vivir nun país
diferente e mellor. 

Un país en que se poida vivir e traballar, que aposte pola igualdade
desde o feminismo e a defensa os servizos públicos, a comezar
pola sanidade e o ensino, os coidados e a vivenda, a protección
social. Un país que abrace a diversidade e se coñeza e recoñeza
na súa propia lingua, viva e normalizada.
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Un proxecto político alternativo como o do BNG precisa de
organización. Somos xa milleiros quen conformamos o BNG, en
todas as comarcas da nación e na emigración, mais temos que ser
máis. Porque non somos nin temos vocación de ser un produto
televisivo. O que conseguimos até o momento fixémolo nós, coas
nosas mans, sen axuda de ninguén de fóra. Ese é o noso valor, e
nese camiño seguimos.

E para logralo queremos sumar. Son moitas as persoas que aínda
non deron o paso de se afiliaren ao BNG para facer avanzar o
nacionalismo. A todos eses homes e mulleres, mozas e mozos,
queremos dicirlles que este é o momento. Se é o teu caso, anímate
e fai medrar a rebeldía, a esperanza e a ilusión. Queremos facelo,
contigo.

SÚMATE AO BNG!

facebook.com/obloque
twitter.com/obloque

instagram.com/o_bloque
t.me/bloquenacionalistagalego

 Teléfono: +34981555850
sedenacional@bng.gal | www.bng.gal


