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El BNG defensa la sobirania de Galiza
i la justícia social en un massiu Día da Patria Galega
‘Galiza, a nación que compartimos’ va ser el lema amb el
qual el BNG va fer una crida a commemorar el Día da Patria
Galega 2017, que és la festa nacional de Galiza i se celebra
tots els 25 de juliol. I enguany la manifestació del BNG va
superar les convocades anys enrere, ja que més de 20.000
persones van assistir a la crida del front patriòtic BNG i van
reivindicar als carrers de Santiago de Compostel·la el dret
del poble gallec a construir un futur en llibertat.
Aquest Día da Patria Galega 2017 va ser precedit per un any
de dura lluita en el qual el BNG va ser qui de superar tots els
auguris que pronosticaven el nostre fracàs a les eleccions
al Parlamento de Galiza de setembre de 2016 quedant com
una força política testimonial. Però al llarg d’enguany hem
demostrat que segueix sent el BNG l’única força política
amb capacitat de mobilització social que aplegui el dret del
poble gallec a la seva sobirania i la defensa dels drets de
les classes populars, i que és en el dia a dia als conflictes
socials defensant els interessos del nostre poble, tant portant les seves reivindicacions a les institucions com al seu
costat al carrer a les mobilitzacions, el BNG és conscient de
que només amb una Galiza sobirana podrem construir una
Galiza de justícia social.
Tal com va dir la nostra portaveu nacional, Ana Pontón,
en el seu discurs a la Praza da Quintana, al final de la ma-

nifestació, “Galiza ha d’emergir com a nació, marcar el
nostre propi camí i evitar quedar com a regió anul·lada
políticament…, hem d’aspirar a tot, tenir ambició de país i
dotar-nos de poder polític real i de les eines per construir
la Galiza que somiem”.
Enguany va ser ressenyable la presència de col·lectius
socials i laborals, treballadors del metall, mariners, emigrants retornats, etc. que van participar en la manifestació
del BNG amb les seves reivindicacions pròpies demostrant
així el seu suport a l’organització política que és sempre
amb ells.
Com sempre la manifestació va comptar amb la presència
d’organitzacions internacionals amigues com ara EH-Bildu, Sortu i PNB (Euskal Herria), CUP, ERC, Més per Menorca, Més per Mallorca (Països Catalans), Partido Comunista
Português i Bloco de Esquerda (Portugal), FPLP (Palestina),
CHA (Aragó), IZCA (Castella), Plaid Cymru (Gal·les), UDB
(Bretanya), Front Polisario (Sàhara Occidental), Marcha
Patriótica (Colòmbia), Aliança Lliure Europea i Consolat
de Veneçuela. El BNG hi va mostrar la seva solidaritat amb
totes elles i hi va haver una especial menció -per la seva
actualitat- al procés independentista del poble català i a les
lluites dels pobles veneçolà, colombià, palestí i sahrauí.
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Assemblea Nacional del BNG
El 25 i 26 de març, el BNG va dur a terme la seva XVI Assemblea Nacional a la qual van participar més de 2.000
persones i que van reforçar el BNG com a projecte sòlid,
unit i cohesionat i l’única alternativa real al PP a Galiza.
S’hi va triar una nova direcció, encapçalada per Ana
Pontón, amb el suport del 98,23% de la militància. Una
nova direcció que referma el relleu generacional iniciat
l’any anterior (amb la renovació de prop del 70% de la
direcció política del BNG).
A més del contundent suport a la nova direcció, la militància també va donar un amplíssim suport a l’informe
de gestió del Consell nacional sortint (amb un 98,57%
de vots afirmatius), a les tesis polítiques (96,8% de les
paperetes amb sí) i als nous estatus (97,34% de vots a
favor). Xifres que van ser una mostra més del bon clima
intern, de la cohesió i unitat existents avui dia al BNG.
Es va culminar amb aquesta Assemblea Nacional l’anomenat Proceso Adiante, tancant així dotze mesos de
debat analitzant encerts, corregint errades i actualitzant el projecte i les eines organitzatives per tenir més
incidència social, amb nous estatuts i una posada a
punt dels principis fundacionals redactats fa 35 anys al
Frontón de Riazor.

guesa -Bloco de Esquerdas i PCP- i d’altres territoris d’Europa incloent, per primer cop, la formació d’esquerres
d’Alemanya Die Linke. Igualment vam comptar amb la
presència de representants del poble palestí, del Kurdistan, del Sàhara i dels consolats de Cuba i Veneçuela.

Tot i que en aquesta Assemblea vam incloure importants actualitzacions en el pla analític, en l’organitzatiu
i en el polític, no hem modificat l’essencial: que som un
projecte nacionalista propi, que no es deu a ningú més
que al poble gallec i que treballa per a les seves majories socials amb l’horitzó de conquerir una pàtria sobirana i una societat més justa.

Xerrada FESTIGAL

TROBADA INTERNACIONALISTA
En el marc d’aquesta Assemblea Nacional també es va
mantenir una trobada internacionalista sota el lema
“Solidaritat internacionalista, soberania dels pobles”,
que va comptar, entre d’altres, amb representants del
PNB, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya,
entre altres forces nacionalistes de l’Estat. També una
ampla representació de les forces de l’esquerra portu-

El 25 de juliol, en el marc de la celebració del FESTIGAL, es va organitzar un debat sota el títol “L’escenari pre i post referèndum de Catalunya per a les
nacions sense estat”, moderat per la representant
del BNG al Parlament Europeu, Ana Miranda, al
que van intervenir: Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, portaveu d’EH Bildu al Congrés dels Diputats; Xavier Castellana, senador d’ERC; Rubén Cela,
membre de l’Executiva Nacional del BNG; i David
Grosclaude, en respresentació de l’Aliança Lliure
Europea (ALE).
.
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Jornades
TTIP
A través del manifest “Els
pobles d’Europa davant
els Tractats de Lliure Comerç”, BNG, ERC, EH-Bildu, Sinn Féin, la bretona
UDB i la formació valona
Ecolo va expressar la seva
voluntat de continuar en
unió amb els pobles del
món per a la formació
d’un contrapoder contra
l’actual model globalitzat
i mundialitzat que consagra la dominació actual
de les grans corporacions
transnacionals, a una jornada organitzada per la
Fundación Galiza Sempre
(FGS) amb la col·laboració de la Universidade da
Coruña. Amb aquesta declaració, el BNG i la resta
de les formacions participants van voler aixecar
la seva veu per denunciar
que els tractats de lliure
comerç -com els que negocia la UE amb Canadà i
EUA, CETA i TTIP- donen
a les corporacions transnacionals i als conglomerats financers un control
que perpetua legalment
el seu poder i privilegis
en detriment de la protecció i de la promoció dels
interessos dels nostres
pobles.
En aquesta trobada, la
portaveu nacional del
BNG, Ana Pontón, va ratificar el compromís del
Bloque per lluitar, des
de tots els fronts, contra
aquests tractats: “Més que
de lliure comerç, són tractats de barra lliure per a
les grans multinacionals
i les corporacions bancàries, i de mans lligades
per als pobles, per a les
petites i mitjanes empreses, per a la classe treballadora i per a la majoria
de la societat”.

Suport al referèndum de Catalunya
Suport a Carme Forcadell
L’Executiva Nacional del Bloque Nacionalista Galego, va adoptar la decisió de
fer pública una resolució de solidaritat amb Carme Forcadell i amb la resta
d’encausats/des, front l’assetjament que estan patint per part del govern espanyol que utilitza, un cop més, l’aparat de justícia per anar contra la decisió
ferma del poble català de ser protagonista del seu propi futur.

Suport a l’ANC a Galiza
El BNG va ser una de les organitzacions
polítiques i socials que van donar suport
a l’acte de la delegació de l’Assemblea Nacional Catalana a Galiza, que es va dur a
terme el passat 10 de juny a la Praza do
Obradoiro, i on van participar en una votació simbòlica en representació de l’Executiva Nacional del BNG, Ana Miranda,
Montse Prado i Rubén Cela.

Reactivació de la Plataforma Galiza con Catalunya
La Plataforma Galiza con Catalunya, on participen organitzacions de l’àmbit
del nacionalisme gallec i de la que el BNG és un membre actiu, va anunciar
la seva reactivació amb l’1 d’octubre en el focus, que ja venia duent a terme
activitats als darrers anys, i que recupera força “en solidaritat” amb el procés
activitat a Catalunya

Acte simbòlic Plataforma Galiza con Catalunya
En el marc del Día da Patria Galega, es va celebrar el primer
acte de la nova marxa de la Plataforma Galiza con Catalunya.
Ho vam fer amb una acció simbòlica a Santiago a la que es va
fer públic un manifest de suport
al poble de Catalunya i a les seves institucions legítimes, que
aposten per donar veu al poble
perquè pugui decidir el seu futur, enfront de la violència i les
amenaces de l’Estat. En aquesta
acció vam insistir també en el
nostre compromís amb la defensa del dret d’autodeterminació, una de les bases de la nostra feina internacionalista..

CUP

SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ

El BNG va participar a una conferència
internacional organitzada per les CUP els
passats 19 i 20 de maig a Barcelona sota el
lema “Sobirania Popular i Autodeterminació”, amb la presència de 19 delegacions
internacionals.

El BNG va participar en diferents actes i accions simbòliques convocades per SOGAPS de
suport als presos sahrauís: una concentració simbòlica realitzada a la compostel·lana Praza
do Toural, una marxa solidària des del Monte do Gozo a la Praza da Quintana de solidaritat
realitzada el 17 de maig coincidint amb la mobilització del Día das Letras Galegas, així com
en una nodrida concentració en la qual també van participar els nens i nenes sahrauís que
visiten Galiza dins del programa “Vacances en Pau”.

MÈS PER MENORCA
El BNG va participar els dies 20 i 21 de
maig a la constitució com a partit de MÉS
per Menorca.

EH-BILDU
El BNG va participar en el congrés amb
el qual EH-Bildu va culminar el procés
constituent de la formació després d’un
període de participació popular en el que
es van celebrar assemblees i reunions
informatives per tot el territori d’Euskal
Herria. La proposta política d’EH-Bildu es
plasma en aquest congrés en un programa d’avanç social, sobiranisme, pau, democràcia i internacionalisme.

HOMENATGE
A FIDEL CASTRO
EM PONTEVEDRA
El BNG va participar en el Teatro Principal de Pontevedra en l’homenatge a Fidel
Castro organitzat per l’Asociación de amizade galego-cubana Francisco Villamil.

JUDICI GDEIM IZIK A RABAT
El BNG va assistir al juny a l’observació internacional del judici polític als presos sahrauís del
campament de la dignitat de Gdeim Izik, un judici farsa celebrat a Sale, Rabat, que va condemnar
als sahrauís acusats a penes de cadena perpetua.
Sota la invitació de SOGAPS i la Fundació Sàhara
Internacional, amb el suport de l’ALE, Ana Miranda va denunciar al Marroc per aquest judici polític
contra la lliure determinació del Poble Sahrauí
que vulnera la Convenció de l’ONU contra la tortura, ja que els presos van ser acusats sense proves
ni garanties i sota tortures manifestes.

SUPORT ALS PRESOS
I PRESES PALESTINES
El BNG va participar en diferents accions simbòliques de solidaritat amb la lluita del poble
palestí i de suport a la vaga de fam dels/les
presos/es polítics/ques. Així, donem suport a la
concentració simbòlica davant el Parlamento
de Galiza en denúncia de la situació dels presos/es palestins/es en vaga de fam convocada
per BDS-Galiza. També va participar el BNG a
la haima solidària i concentració a Santiago de
Compostel·la de suport als/les presos/es polítics/ques palestins/es en vaga de fam convocada per l’Asociación Galaico Árabe Jenin.

SUPORT A VENEÇUELA

KURDISTÁN
La Secretaria de Relacions Internacionals del BNG va assistir d’observadora internacional a la ciutat kurda
de Amed (Diyarbakir) al referèndum
constitucional de Turquia celebrat en
abril de 2017, una controvertida consulta promoguda pel dictador Erdogan que redueix els drets i llibertats
dels pobles turc i kurd. La persecució
a membres del partit pro kurd HDP,
amb el que el BNG manté relacions,
va ser objecte de diferents reunions
de la representant nacionalista, així
com amb familiars de presos/es polítics/ques, periodistes i representants
municipals de les zones assetjades
des del 2015.

El BNG va felicitar al poble de Veneçuela per l’exercici de participació per decidir el seu futur demostrant que no té por a exercir el seu dret a vot en un context d’ingerència internacional, amenaces de tres estats, coacció econòmica i diplomàtica i manipulació mediàtica. La votació a favor
d’una Assemblea Nacional Constituent convocada d’acord amb l’article 348 de la constitució de la
República. La legalitat de la convocatòria avalada pel poble veneçolà, mobilitzant-se massivament
contra els actes violents, inclosos els assassinats, com el succeït contra un candidat a la Constituent.
L’Executiva Nacional del BNG va transmetre les felicitacions a la cancelleria a través del consolat
a Vigo i de l’ambaixada a Madrid, després de mostrar la seva solidaritat amb el poble veneçolà,
que durant aquest procés va estar amenaçat per la ingerència de l’imperialisme, i dels interessos
econòmics i estratègics que planegen els recursos energètics de Veneçuela.
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