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A Galiza
que nos

deixa o PP

Após sete anos de goberno de Feijóo,  Galiza
atópase nunha situación de emerxencia

nacional e social.  As galegas e galegos e a
Galiza como País, áchanse nunha situación
moito peor no terreo económico e social.

Parello a ese declive foi a perda de
capacidade de decisión, a concentración de
poder no Estado español e o baleirado do

autogoberno galego. Os gobernos do Partido
Popular, claramente antisociais e

antigalegos, déixannos como legado, un país
nunha situación crítica:



A Galiza que nos
deixa o PP

DESINDUSTRIALIZACIÓN. Desde que Feijóo chega á presidencia
da Xunta de Galiza, o noso país perdeu 20% do seu emprego
industrial. Pasamos de estar á cabeza da produción eléctrica con
enerxías renovábeis a ocupar o cuarto posto. Non se apoiou a
industria existente nin se incentivaron novos sectores
emerxentes de grande potencialidade económica, ademais de
se malvender a capital estranxeiro industrias chave para o
desenvolvemento do noso país.

DESMANTELAMENTO DAQUELES SECTORES ONDE GALIZA TEN
EVIDENTES VANTAXES COMPETITIVAS COMO O AGRO, A PESCA
OU O FORESTAL. Cada mes, desguázanse 10 barcos na Galiza,

seguimos a ser os produtores de leite “low cost” do Estado cos
prezos máis baixos de Europa e no sector da madeira perdemos
1.600 millóns de facturación e uns 3.000 postos de traballo.

POUCA INVESTIGACIÓN E FUGA DE CEREBROS. Galiza ten o
investimento en I+D+i máis baixo do Estado español (0,82%) e
dos menores de Europa.

UNHA ECONOMÍA DESMANTELADA



A Galiza que nos
deixa o PP

MENOS EMPREGO, PEORES SALARIOS E CONDICIÓNS
LABORAIS ESCRAVISTAS. Hoxe Galiza ten 93.000 afiliacións
menos á Seguridade Social que en 2009. O 95% dos contratos
que se asinan no noso país son temporais (máis da metade
inferiores a seis meses). O 20% deses contratos son por un soldo
inferior ao salario mínimo interprofesional. O salario medio na
Galiza non deixou de baixar ao igual que a poboación activa en
menores de 35 anos, que en 2010 era 31% da total e hoxe só é
24%. Hoxe, ter un posto de traballo en Galiza non implica deixar
de ser pobre.

MÁIS ENDEBEDAD@S. En 2008 a débeda per cápita en GalizaV
era de 1.414 euros en canto no 1º trimestre de 2016 é de 3.915
euros (É dicir, multiplicouse por 2,8). Se a avaliarmos en relación
á riqueza do País os datos son ben significativos: antes de chegar
o PP ao Goberno (2008) a débeda representaba 6,2 % do PIB en
canto agora representa 19% (Hai 3 veces máis débeda en
relación á riqueza do país). O máis significativo é que a débeda
aumenta en canto se recortan e deterioran os servizos públicos e
se afunde a economía galega.

MÁIS DESIGUALDADE E EXCLUSIÓN SOCIAL. Hoxe na Galiza hai
máis de 700.000 persoas en risco de exclusión social. 165.000
familias galegas (15,4% das vivendas do país) pasan dificultades
para pór a calefacción no inverno. Os gobernos de Feijóo
implicaron unha redución de 75% das políticas de vivenda.

UN PAÍS EMPOBRECIDO, DESIGUAL E
INXUSTO



A Galiza que nos
deixa o PP

MEGAMINARÍA CONTAMINANTE. O goberno do PP abriu as
portas a proxectos de megaminaría ao servizo dos intereses de
grandes empresas mais absolutamente lesivos para o País,
contaminantes e destrutores dos ecosistemas. Felizmente a forte
oposición e mobilización social conseguiu frear algún deles
como o de Corcoesto.

EUCALIPTACIÓN E ENCE. Lonxe de tentar pórlle freo, o goberno
de Feijóo continúa a política de promoción da plantación
masiva de eucaliptos nos nosos montes para garantir o negocio
a empresas como ENCE, á que se prorroga a autorización de
funcionamento na ría de Pontevedra durante 60 anos máis.

SANEAMENTO DAS RÍAS. En canto se permiten e mesmo de
promoven actividades contaminantes, non se puxeron recursos
nin se executaron proxectos para lograr o pleno saneamento das
nosas rías. Para alén dun problema ambiental, isto supón tamén
enormes dificultades do punto de vista económico,

especialmente no sector do marisqueo.

UN PAÍS DETERIORADO



A Galiza que nos
deixa o PP

AVELLENTAMENTO. En máis da metade dos concellos galegos, a
media de idade supera os 50 anos. É a consecuencia directa da
carencia de expectativas vitais no País. Iso si, coas pensións de
xubilación máis baixas do estado.

EMIGRACIÓN. Nestas condicións máis de 100.000 mozos
emigraron buscando fóra o emprego que se lles nega no seu
país. En 2010, os menores de 35 anos eran 31 % da poboación
activa, en 2015 son apenas 24% e baixando.

DESPOBOAMENTO. Desde 2013 a Galiza perde máis de 15.000
habitantes por ano e comarcas enteiras, sobre todo das
provincias de Ourense e Lugo, estanse a desertizar. Só hai 14
concellos galegos nos que en 2015 naceran máis persoas das
que faleceron. Nas demais 300 localidades, o saldo vexetativo é
negativo.

UN PAÍS AVELLENTADO E
DESPOBOADO



A Galiza que nos
deixa o PP

PRIVATIZACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS. Con Feijóo asistimos
a un proceso de privatización da sanidade pública sen
parangón. Hoxe o noso sistema sanitario conta con 3.000
traballadores/as menos e sufriu unha redución de case 600
camas. O PP reduciu en máis de 300 millóns de euros o
orzamento en sanidade.

ENSINO. Durante os gobernos de Feijóo produciuse un deterioro
do ensino público galego sen precedentes. Só nos últimos 4
anos foron suprimidas 3.000 prazas de profesorado nos centros
públicos en canto se mantiveron as subvencións ao ensino
privado concertado.

COPAGAMENTOS. O PP implantou o chamado copagamento
(realmente re-pagamento, pois xa pagamos o conxunto da
sanidade cos nosos impostos) de  medicamentos, produtos
dietéticos, prestacións ortoprotésicas... A isto hai que sumar facer
fronte ao pagamento dos medicamentos para síntomas leves, en
que se pasou a pagar 100% independentemente dos ingresos da
persoa doente. Estes repagamentos son un auténtico imposto á
enfermidade, xa que paga máis quen máis enferma, non quen
máis recursos ten.

MENOS E PEORES SERVIZOS
PÚBLICOS



A Galiza que nos
deixa o PP

UNHA LINGUA EN DIFICULTADES. Nos últimos anos produciuse un
descenso significativo do número de persoas galegofalantes, rompeuse a
transmisión xeracional e estancouse -cando non retrocedeu- a
incorporación do galego aos ámbitos en que está pouco presente. Só un
exemplo: O Informe sobre a lingua galega na Educación infantil no curso
2015/16 desvela que nas cidades só se usa maioritariamente o galego nun
5% dos centros, en máis do 75% a presenza é testemuñal ou mesmo
inexistente. Fronte a esta situación, o goberno de Núñez Feijóo, lonxe de
aplicar políticas de normalización, lexislou e promoveu medidas contra o
galego en ámbitos tan importantes como a educación ou a
administración. O chamado 'Decreto de plurilingüísmo' foi a principal
arma do PP para promover a desgaleguización do ensino, desouvindo a
maioritaria oposición dunha sociedade que quere manter a súa lingua.  

UNHA CULTURA SEN APOIOS. A pesar da enorme potencialidade
creadora do noso pobo, a produción cultural galega non achou apoio de
ningún tipo no goberno galego. Ao contrario veu contribuíndo á pertinaz
desvalorización de todo o que nos identifica e singulariza como pobo.

UNHA COMUNICACIÓN PÚBLICA PARTIDISTA E POUCO GALEGUIZADA.

Os medios públicos (TVG e RG), que por lei deben cumprir unha función
de apoio á normalización cultural e lingüística, renunciaron, da man do
PP, a facelo. Tampouco actuaron para construír un espazo de
comunicación galego, cunha información atenta, en primeiro lugar, á
realidade do País. No entanto, si serviron de canle permamente de
propaganda ao servizo do Partido Popular, sen reparos á hora de ocultar
ou manipular as informacións que non interesasen ao partido do
goberno.

UNHA GALIZA MÁIS
DESGALEGUIZADA



A Galiza que nos
deixa o PP

Feijóo é o único presidente da historia da Xunta de Galiza que
permitiu que nunha lexislatura  non se conseguira ningunha
nova competencia para Galiza. Non só non avanzamos no noso
autogoberno, senón que en moitos ámbitos retrocedemos.

O PP converteu a Xunta de Galiza nunha subdelegación do
goberno español, na que Feijóo foi o recadeiro e executor das
políticas antisociais e antigalegas ditadas desde Madrid e
Bruxelas, baseadas en buscar unha saída á crise á custa do
benestar das maiorías sociais, perdendo a oportunidade de
construír unha alternativa desde a Galiza aproveitando as
potencialidades do país.

Decidiron por nós e, case sempre, contra nós. E, por desgraza,

voltamos a comprobar como se verifica a máxima de que a
maior dependencia, menor futuro.

UN PAÍS MÁIS DEPENDENTE



A Galiza que
queremos

Os galegos e galegas temos nas nosas mans romper este
esquema para gañarmos un futuro digno. É hora de aplicar un
plan de choque contra as políticas de exterminio ás que nos
condenou o PP e superar a falta de alternativa real desde as
políticas deseñadas en Madrid. Desde nós e para nós, queremos
construír a Galiza do futuro. Estamos nunha situación de
emerxencia social e nacional mais hai alternativa.

A alternativa do nacionalismo galego para a nosa nación pivota
sobre dez eixos de actuación prioritarios:



A Galiza que
queremos

PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN. Favorecer a creación de tecido
industrial, sobre todo partindo do incremento do investimento
na I+D+i para asegurar a continuidade na Galiza do capital
humano mellor formado e polo ao servizo da actividade
económica no país, combatendo a deslocalización das
actividades auxiliares da industria galega (automoción, téxtil),
apostando por aplicar o coñecemento adquirido na Galiza en
sectores avanzados (biotecnoloxía, robótica, tecnoloxías da
información, tecnoloxía alimentaria, etc), e pondo ao servizo das
industrias as infraestruturas de transporte dun xeito integral e
coordinado.

TARIFA ELÉCTRICA GALEGA. Nós somos excedentarios en
produción e por iso podemos abaratar os custos eléctricos a
familias e empresas, contando para iso con enerxía sustentábel e
cun prezo real e propio que evite que, para alén de pagarmos os
custos ambientais da produción, tamén teñamos que pagar o
transporte até Madrid, principal centro de consumo. Producimos
e exiximos: na Galiza do futuro nunca máis unha persoa sen
subministración eléctrica por non poder pagala.

1.- PÓR O PAÍS A PRODUCIR



A Galiza que
queremos

TRIPLICAR O ORZAMENTO EN I+D+i chegando a 2,5% do
orzamento da Xunta de Galiza. A xestión íntegra na Galiza da
I+D+i permitiría realizar unha aposta estratéxica na investigación,

e tamén que todos os fondos europeos relativos á innovación
que corresponderen á Galiza se xestionen desde o noso país,
para integralos co resto de fondos económicos para  promover a
xeración de valor engadido dos produtos e recursos da
economía produtiva galega.

BANCA PÚBLICA GALEGA. Termos competencias financeiras e o
control do aforro galego para o orientarmos ao crédito e aos
investimentos produtivos de forma a asegurar que o noso aforro
deixa de emigrar e se destina a financiar a actividade
económica no país a través dunha Banca Pública Galega ou,

como primeiro paso, un Instituto de Crédito e Investimento.

BANCO DE TERRAS. Temos un país cheo de recursos e
potencialidades que hai que pór a producir, a comezar polas
50.000 hectáreas de superficie agraria útil que se perderon nos
últimos anos.



A Galiza que
queremos

A viabilidade de Galiza non depende do Estado. Ao contrario, ao
termos que aplicar un sistema fiscal inxusto, onde nos transfiren
unha parte dos impostos deseñados desde Madrid, perdemos
moita capacidade de ingresos públicos. A recadación en Galiza
sitúase no entorno do 20 por 100 en relación coa nosa riqueza
(PIB), cando na media dos Estados occidentais (OCDE) é do 26
por 100. Cun sistema fiscal propio, de concerto económico,

similar ao dos Estados avanzados, poderiamos ter 1.700 millóns
de euros máis cada ano para financiar os nosos servizos.

CONCERTO ECONÓMICO CO ESTADO, que nos permita, a través
dunha Facenda Galega (con plenas competencias na materia),

recadar nós os nosos impostos e decidir nós en que e como
investilos. Esa é a premisa para podermos decidir nós cales son
as prioridades para destinar o noso diñeiro e para -por exemplo-

podermos atender adecuadamente os servizos básicos
(sanidade, educación, servizos sociais...) ou promover novos
sectores produtivos que xeren emprego e riqueza no País.

2.- NOVO MODELO DE
FINANCIAMENTO: PROPIO,
SOLIDARIO E XUSTO



A Galiza que
queremos

NOVA FISCALIDADE MÁIS PROGRESIVA E XUSTA onde pagará
máis quen máis teña a través de gravar máis os grandes
patrimonios, acentuando a progresividade do IRPF e rebaixando
os tipos do IVE. Garantindo que todos os produtos básicos, así
como os culturais, tributen no tramo máis baixo-, e implantando
un tipo especial para produtos de luxo a 35%.

CREACIÓN DA AXENCIA GALEGA CONTRA A FRAUDE. Ben
dotada de medios técnicos e humanos. Será unha prioridade
política a loita contra a fraude fiscal e a corrupción.



A Galiza que
queremos

Creación dun auténtico SERVIZO GALEGO DE BENESTAR, un
organismo que viría a xogar un papel similar ao do SERGAS mais
no ámbito dos servizos sociais, que tería como prioriade: Loita
contra a pobreza e protección social. Estabelecer un ingreso
mínimo vital. Prohibición dos cortes nas subministracións
básicas (auga, luz, calefacción,...) Plan de garantía das pensións:
creación dunha comisión de estudo integrada por expertos,
axentes sociais e forzas políticas para determinar as medidas a
adoptar para garantir a viabilidade do sistema público de
pensións e, ao mesmo tempo, acurtar a distancia entre a
pensión media na Galiza coa media estatal.

MELLORAR A SANIDADE PÚBLICA. Destinar máis investimentos
para reverter os recortes da era Feijóo na aposta estratéxica por
unha sanidade pública, universal, gratuíta e de calidade.

Recuperar plenamente a xestión pública de todos os centros da
rede sanitaria galega. Eliminar o repagamento dos
medicamentos.

3.- MÁIS E MELLORES SERVIZOS
PÚBLICOS



A Galiza que
queremos

TRABALLAR POR UN ENSINO PÚBLICO GALEGO DE CALIDADE.

Destinar os fondos públicos a mellorar o ensino público,

reducindo progresivamente a subvención ao ensino privado
concertado no camiño da completa eliminación destes apoios
económicos a empresas privadas. Derrogación do decreto de
plurilingüísmo e avance decidido da normalización lingüística
en todos os ciclos educativos.

CONVERTER O DEREITO Á VIVENDA NUNHA REALIDADE. Crear o
Fondo Social da Vivenda como instrumento financeiro público
ao servizo do desenvolvemento de políticas encamiñadas a
cubrir o dereito á vivenda e que terá como principais
destinatarias as persoas e colectivos con maiores dificultades.



A Galiza que
queremos

CREACIÓN DUN MARCO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS. Un
país bo para traballar, é aquel país que é capaz de xerar postos
de traballo para toda a súa poboación en condicións de facelo, e
que garante que eses traballos son dignos, estábeis, con dereitos
e xustamente remunerados. Para iso e imprescindíbel contar
cun marco propio de relacións laborais no que negociar e
decidir colectivamente as nosas condicións.

Traballar desde a Galiza pola derrogación das reformas laborais
lesivas para a clase traballadora plantando cara ás decisións de
Madrid.

Apostar por medidas concretas como incluír nos pregos de
contratación garantías laborais e limites ás subcontratacións e
ás empresas de traballo temporal.

PLAN RETORNA. Elaboración con participación social e sectorial
de medidas específicas (e transversais aos sectores a reactivar)
para favorecermos a recuperación da nosa xuventude emigrada.

4.- UN BON PAÍS PARA TRABALLAR



A Galiza que
queremos

APOIAR A CREATIVIDADE GALEGA. A Galiza ten enormes
potencialidades no ámbito cultural, que só precisan valorización
social a través dun adecuado apoio público para se poderen
desenvolver. A nosa creación e produción cultural e artística non
só nos enriquece como pobo senón que é tamén factor de
desenvolvemento económico e pode tornarse unha fonte
inesgotábel de riqueza para o País.

PROMOVER POLÍTICAS REAIS DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA. O goberno galego debe lexislar para apoiar os
esforzos de normalización que a propia sociedade está a realizar.
É preciso derrogar o decreto de plurilingüísmo no ensino e
aplicar medidas, en todos os ámbitos que incentiven a
valorización e o uso do galego así como tecer redes coa
lusofonía. O obxectivo é recuperar falantes e, en todo o caso,

respectar e facer respectar os dereitos individuais e colectivos
das persoas galego falantes.

5.- UNHA GALIZA ORGULLOSA DE SI
PROPIA



A Galiza que
queremos

REFORMA DA LEI ELECTORAL: Prohibición do mailing;

circunscrición electoral galega; rebaixa de 5% a 3% para a entrada
no reparto de escanos; garantía de espazos adecuados nos medios
públicos para todas as forzas políticas e debates nas horas de
máxima audiencia.

DEFENDER AS LIBERDADES PÚBLICAS E OS DEREITOS CIVÍS. O
goberno galego prestará especial relevancia á defensa do
exercicio -quer individual quer colectivo- de todos os dereitos
recoñecido legalmente e de todos aqueles que entendemos que
se deben recoñecer. En todo o caso, terá unha actitude activa de
combate á limitación de dereitos e, por tanto, para lograr a
definitiva derrogación de medidas autoritarias como a chamada
'Lei da mordaza'. Porase en funcionamento un corpo de policía
galego e unha nova política de seguranza pública baseada na
proximidade, a prevención e o respecto aos dereitos civís.

LEI GALEGA DE TRANSPARENCIA E DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ,

que promova a implicación permanente do pobo na acción de
goberno. Particularmente, debe regular e promover a realización
de consultas populares, orzamentos participativos, etc.

6.- UNHA DEMOCRACIA AVANZADA
PARA GALIZA



A Galiza que
queremos

NOVOS DEREITOS AVANZADOS A GARANTIR NA GALIZA. Queremos
unha Galiza que sexa vangarda no mundo na defensa de dereitos
avanzados para o conxunto da poboación en aspectos tan significativos
como: o dereito a unha morte digna, dereito de adopción por parellas
homosexuais, protección animal (entre outras, Galiza libre de touradas e
maltrato animal), dereito á mudanza de sexo, a legalización do cannabis,
lei de financiamento relixioso (ningún euro público para actividades de
culto de ningunha relixión).

IGUALDADE CEN POR CEN. Non hai democracia se hai discriminación
por cuestión de xénero. Obxectivo cero feminicidios, cero desigualdades.
A loita contra o terrorismo machista é unha prioridade. Querémonos
vivas, iguais, orgullosas e diversas. Para iso, aplicamos o feminismo de
forma transversal e propostas específicas para conseguir a igualdade real
de todas as persoas con independencia da súa identidade sexual e
traballar en medidas concretas como o Estatuto de Vítima do
Feminicidio na aposta en erradicar a violencia machista.



A Galiza que
queremos

TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS. Gratuidade da AP-9
e AP-53 e competencia Plena sobre os nosos portos.

CREACIÓN DUN ENTE GALEGO DE COORDINACIÓN AEROPORTUARIA
encargado de deseñar e poñer en práctica unha política aeroportuaria
galega baseada na coordinación, especialización e complementariedade
e non na competencia entre os aeroportos galegos e as subvencións
públicas a aeroliñas privadas.

CREACIÓN DUN ENTE QUE PROMOVA E XESTIONE O FUTURO TREN DE
PROXIMIDADE GALEGO (GALTREN). O obxectivo é enlazar os principais
núcleos de poboación arredor das cidades cun medio económico,

ecolóxico e eficaz como son os camiños de ferro. Tamén conectar entre
si cidades que carecen na actualidade deste servizo (Lugo-Santiago).

MELLORA DO TRANSPORTE POR ESTRADA. Revisión da concesión das
liñas interurbanas de autocares, mellora do transporte comarcal e posta
en marcha dun Plan Galego de erradicación de pontos negros de
accidentes.

SERVIZOS NO RURAL. Nun modelo social sustentábel é preciso garantir
que todas as persoas que quixeren vivir do rural e no rural podan facelo.

Para iso deben poder ter posibilidades de desenvolvemento económico
mais tamén servizos adecuados, desde escolas até centros sociais, de día
ou puntos de atención sanitaria.

7.- OUTRO MODELO DE
INFRAESTRUTURAS E DE
PLANIFICACIÓN DO TERRITORIO



A Galiza que
queremos

PROTECCIÓN AMBIENTAL, PIAR DE FUTURO E DE DESENVOLVEMENTO
ECONÓMICO: saneamento integral das rías galegas, protección da
biodiversidade terrestre e mariña, mellora na xestión e ampliación dos
espazos protexidos (rede natura).

Traspaso á Galiza das competencias sobre planificación e xestión das
costas, portos e bacías hidrográficas.

Anulación da prórroga de ENCE na ría de Pontevedra, paralización de
proxectos de megaminaría.

Aposta no medio rural con revisión de políticas específicas, da extinción
de incendios á fiscalidade do monte, elaboradas sen perspectiva galega
e sen diálogo para facelas útiles para as galegas e galegos.

8.- DEFENSA DO NOSO MEDIO E DO
NOSO PATRIMONIO



A Galiza que
queremos

MUDANZA RADICAL DA CRTVG. MEDIOS PÚBLICOS AO SERVIZO DA
SOCIEDADE GALEGA. A radio e televisión da Galiza deben cumprir o
papel para o que foron creadas: contribuír para a normalización da nosa
lingua, para a difusión da nosa cultura e para unha información
verdadeira, que respecte plenamente a pluralidade e o interese público.

INFORMACIÓN CON PERSPECTIVA GALEGA. Os nosos medios públicos
deben focar a atención no noso País, cunha información sobre a Galiza
ou sobre o mundo feita desde aquí, sen dependencias das axendas
informativas españolas ou dos grandes medios internacionais ao servizo
de intereses que non son os nosos.

APOIO AOS MEDIOS EN GALEGO. Os subsidios públicos aos medios
privados estarán sempre en relación directa co interese social no que ten
a ver co uso da nosa lingua na comunicación.

APLICACIÓN EFECTIVA DA LEI PAZ-ANDRADE. Esta norma, aprobada
por unanimidade no Parlamento da Galiza, debe ser aplicada de forma
consecuente en todos os seus aspectos. Por tanto, tamén no que atinxe
aos intercambios na comunicación entre a Galiza e Portugal e á
recepción no noso País das radios e televisións portuguesas.

9.- ESPAZO GALEGO DE
COMUNICACIÓN



A Galiza que
queremos

Vivir nunha Galiza libre, igual e xusta e conseguir todos estes avances e
moitos máis é unha cuestión de vontade e capacidade política. As forzas
coa dirección en Madrid demostraron que non teñen nin unha nin outra.

O nacionalismo reclama o dereito democrático a tomarmos nós as
decisións que nos afectan para termos unha vida xusta. É a única forma
de enfrontar e corrixir as políticas antisociais e antigalegas que destrúen
os nosos sectores produtivos, os nosos servizos sociais, os nosos dereitos
laborais e o dereito a unha vida digna.

Ademais, imos enfrontar de inmediato un momento histórico no que
abrirá o debate sobre o status político que terá Galiza, é fundamental
unha aposta comprometida por defender sen fisuras a nosa identidade
política. A reforma constitucional, o novo modelo político, xa está enriba
da mesa e o futuro goberno galego será chave na defensa dun novo
status para Galiza que lle permita rexurdir do seu declive e ter peso e
capacidade de decisión. Para ese goberno conte coa forza necesaria
para negociar con firmeza o que nos pertence, é crucial a presenza de
forzas propias nacionalistas, do contrario a posición de Galiza será a que
se determine en Madrid polas cúpulas dos partidos estatais.

 A SOBERANÍA É A CHAVE DAS NOSAS SOLUCIÓNS E EXERCELA É
CLAVE PARA TRANSFORMAR A GALIZA QUE NOS DEIXAN NA GALIZA
QUE QUEREMOS.

10.- DECIDIR NÓS SOBRE O NOSO




