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50º aniversari del “Día da Patria Galega”

Sumar per Galiza
“Unha idea clara. Sumar por Galiza” va ser el lema amb el qual
el BNG va cridar a commemorar
el Dia de la Pàtria Gallega 2018,
que és el Dia Nacional de Galiza
i que se celebra tots els 25 de juliol. Aquest any la manifestació
del Bloque Nacionalista Galego va
superar les convocades en anys
anteriors. Més de 20.000 persones
van acudir a la crida del front patriòtic i van reivindicar als carrers
de Santiago de Compostel·la el
dret del poble gallec a construir un
futur en llibertat.
Aquest any la manifestació va
tenir un significat especial pel
50 aniversari de la recuperació
d’aquesta mobilització per part
del nacionalisme gallec. El Día
da Patria Galega va fer els primers passos en la denominació
i formulació actual, en plena dictadura franquista, el 25 de juliol
de 1968. La Unión do Povo Galego

(UPG), partit polític integrat en el
BNG, fundat quatre anys abans, en
1964, va convocar a les gallegues
i gallecs a una concentració a la
compostel·lana Praza do Obradoiro, que finalment no es va poder
realitzar al trobar-se literalment
presa per unitats de l’exèrcit espanyol. Així i tot, la militància
nacionalista present va decidir
traslladar-se a l’Alameda, on penjarien una pancarta amb el lema
“Viva Galiza ceibe e socialista” que
romandria en el recinte durant diverses hores.
Aquella acció de 1968 enllaçava
amb la pràctica del nacionalisme
de preguerra que des de 1920 celebrava el 25 de juliol com a data
de reivindicació dels drets nacionals de Galiza. Així ho acordava
la II Asemblea Nacionalista, celebrada per les Irmandades da
Fala en 1919. La commemoració
seria prohibida expressament per

la dictadura de Primo de Rivera i
aconseguiria un impuls especial
durant el període republicà, en coherència amb la línia de masses
impulsada pel Partido Galeguista,
destacant el Mitin das Arengas i
les manifestacions patriòtiques
de 1933 i 1934. El règim de terror
feixista que va seguir al cop d’estat de 1936, caracteritzat per una
dura persecució contra el nacionalisme, va imposar l’aturada de
la celebració d’aquesta jornada.
Coincidint amb el cinquanta aniversari d’aquella primera celebració del Dia Día da Patria Galega, el
BNG va voler restaurar la memòria
d’aquesta jornada penjant una
pancarta commemorativa, rèplica
exacta de la qual es va col·locar 50
anys abans i editant una publicació amb imatges de cada any i les
principals claus del context polític
de cada any.
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Sobirania per Galiza i justícia social, principals
reivindicacions en un massiu “Día da Patria Galega”
A més d’aquesta important efemèride, la celebració d’aquest Día
da Patria Galega va venir precedit
d’un llarg any en termes polítics
en el qual es va tornar a demostrar que segueix sent el BNG l’única força política amb capacitat de
mobilització social que aglutini el
dret del poble gallec a la seva sobirania i la defensa dels drets de
les classes populars, i que està en
el dia a dia als conflictes socials
defensant els interessos del nostre poble tant portant les seves
reivindicacions a les institucions
com estant al seu costat al carrer
en les mobilitzacions. El BNG és
conscient que només amb una
Galiza sobirana podrem construir
una Galiza de justícia social.
A la seva intervenció a la Praza
da Quintana, la Portaveu Nacional
del BNG, Ana Pontón, va deixar
clar que el país necessita un canvi
per rectificar el guió d’abandonament i de discriminació que les
forces estatals (velles i noves, de

dreta i d’esquerra), reserven per
Galiza. Un canvi que només serà
real si està liderat pel BNG: “Galiza
necessita un canvi de rumb urgent que només pot representar el
BNG perquè és l’únic que té el cap
i el cor en aquest país. És el nostre repte. Aquest canvi ha de començar en les eleccions vinents,
les municipals de 2019. Sumant
persones i idees, hem d’oferir a cadascun dels ajuntaments un projecte nacionalista que faci valdre
les potencialitats pròpies i permeti avançar cap a un futur millor.
[...] Un futur millor per Galiza mai
vindrà de la mà del Partit Popular,
però tampoc tenen un projecte per
a aquest país les sucursals de les
forces polítiques espanyoles, que
tenen enormes energies per barallar-se entre elles aquí, però queden sense alè per fer-se sentir en
les seves centrals madrilenyes, ni
d’aquelles que defensen una cosa
a Madrid i declaren el contrari en
Galiza”.

Així mateix, la Portaveu Nacional
va fer una crida a sumar per liderar
un país millor: “Sumar per Galiza
és defensar treball digne, salaris
decents, igualtat i el dret a viure i a
treballar al nostre país. Tenim un
futur prometedor al davant si confiem en les nostres pròpies forces
[...] Tenim un Bloque cohesionat i
amb les idees clares que representa l’única alternativa real i seria al
desgovern del Partit Popular, per
això, una part molt substancial de
la societat gallega està veient cap
a nosaltres i ens veu amb esperança. Estem en una bona situació
per fer un gran salt cap endavant,
així que fem-ho possible”.
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Delegacions convidades
Forces nacionalistes de l’Estat i d’altres
nacions de la resta del món van acompanyar al BNG durant aquest Día da Patria Galega. Entre elles: Sinn Féin, Plaid Cymru,
Esquerra Republicana de Catalunya, Poble
Lliure, Bloc Nacionalista Valencià, Partit
Nacionalista Basc, EH-Bildu, Sortu, Eusko
Alkartasuna, Més per Mallorca, Més per
Menorca, Aliança Lliure Europea, Front
Popular per a l’Alliberament de Palestina
(FPLP), Alternativa Nacionalista Canàries,
Unitat del Poble-Canàries, Esquerra Castellana (IZCA), Bloco de Esquerdas, Partit
Comunista Portuguès, i entitats com el
CIEMEN, el cònsol de Veneçuela o l’intel·lectual de Puerto Rico Ramón Grosfoguel,
entre altres personalitats.

Com tots els anys, en paral·lel, l’organització juvenil del
BNG, Galiza Nova i la Fundació Galiza Sempre (Fundació
del BNG) van organitzar una nova edició del Festigal en
la qual es van concentrar concerts, esport, artesania, literatura, gastronomia, etc. i també una important oferta en
matèria de xerrades i debats, entre els quals van destacar
en matèria de política internacional una taula rodona sobre el dret a decidir dels pobles, la democràcia i la justícia
social en el marc de la UE amb Ana Miranda (BNG), Josu
Juaristi (EH-Bildu), Jordi Solé (ERC) i Megan Fearon (Sinn
Féin) i, d’altra banda, una taula rodona en el qual van participar Roger Castellanos (Poble Lliure), David Minoves
(CIEMEN) i Ramón Grosfoguel sobre la situació política
actual a Catalunya en el marc de la presentació de l’última edició de la revista Terra i Tempo: “Catalunya i Galiza,
anàlisi per avançar”.

30 aniversari de Galiza Nova
El 24 de Juliol, Galiza Nova, organització
juvenil del BNG, va celebrar l’acte central
commemoratiu dels seus trenta anys
d’història comptant amb la participació
de militants històrics de la formació juvenil i nombroses delegacions internacionals convidades, així com aproximadament 400 militants de l’organització.
Posteriorment es va fer una ofrena floral
al Panteón de Galegos Ilustres a Castelao i a Rosalía de Castro, dues figures fonamentals per Galiza i per a la joventut
gallega. Després de la històrica ofrena
floral, Galiza Nova va realitzar la segona
edició de la “Ruada pola independència”,
manifestació juvenil a favor del dret a
l’autodeterminació del poble gallec pels
carrers del casc vell de Compostela.
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Galiza amb Catalunya
Als darrers mesos el Bloque Nacionalista Galego va desenvolupar un nombre molt important
d’actuacions polítiques en suport
a les forces polítiques i socials catalanes que reclamen el dret del
seu poble a decidir lliurement el
seu futur. Ho vam fer tant en solitari com de manera conjunta amb
altres organitzacions polítiques i
socials en el marc de la Plataforma “Galiza con Catalunya”.

la persecució i empresonament
del qual discrepa políticament,
de l’aplicació de l’article 155 de
la constitució espanyola que va
anul·lar temporalment l’autonomia de Catalunya o el paper de la
corona espanyola en el procés.

Declaracions institucionals i mocions en tots els ajuntaments i
Diputacions, així com al Parlament de Galiza, concentracions,
manifestacions i tot tipus d’actes
simbòlics de suport o l’organització de xerrades i debats amb la
presència de diferents dirigents
d’ERC i de la CUP.

Qualsevol persona demòcrata,
sigui o no nacionalista, pensi el
que pensi del procés sobiranista
català, té avui motius rellevants
per estar profundament preocupada per la involució democràtica que vivim. El camí de repressió
començat en l’últim any s’aplica
avui contra l’independentisme
català, però és una porta oberta
que amenaça des d’ara a qualsevol persona, col·lectiu o proposta
política i social transformadora o
incòmoda per al poder.

En tot moment, el BNG va mantenir una posició molt clara i
contundent de condemna de l’actuació violenta dels cossos de seguretat de l’estat a Catalunya, de
la instrumentalització de la justícia i de les “clavegueres de l’estat”,

Davant d’això, assistim una vegada més a una equidistant esquerra espanyola (sucursals incloses) quan no muda, fent gala
d’una neutralitat que no és neutra
sinó que els col·loca clarament
del costat de l’opressor.

Des del BNG seguirem donant
tot el nostre suport i solidaritat a
la causa catalana, convençudes
i convençuts que és un exercici d’autèntic internacionalisme,
però també que com a nació, Galiza es juga molt als carrers de Catalunya.
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Els 19 de
Meirás:
Feixisme
mai més !
Defensar la democràcia, la llibertat,
la justícia i la dignitat col·lectiva no
és un dret, sinó un deure. Això és
el que van fer el passat 30 d’agost
de 2017 un grup de persones, gallegues i gallecs demòcrates, militants de l’esquerra nacionalista,
sindicalistes, activistes socials,
culturals, de la recuperació de la
memòria històrica... en una acció
pacífica i simbòlica, consistent en
desplegar dues pancartes al Pazo
de Meirás, amb l’objectiu de reclamar la intervenció dels poders públics perquè el patrimoni usurpat
després del cop d’estat feixista pel
dictador Francisco Franco sigui recuperat per al poble gallec.
Com a conseqüència d’aquesta
acció 19 persones van ser denunciades per la Fundació Nacional
Francisco Franco, Carmen Franco
Polo (filla del dictador) i José Cristóbal Martínez-Bordiu Franco, nét
del dictador. Els delictes pels quals
són acusats impliquen penes que
sumen, com a mínim, 3 anys i 6
mesos i podrien arribar fins als 13
anys de presó per a cadascuna de
les persones denunciades, a més
d’una multa d’una quantitat indeterminada. Per totes elles, podrien
sumar fins a 247 anys de presó i sobre mig milió d’euros de multa.
Des del Bloque Nacionalista Galego, considerem que una actuació
com aquesta és una veritable barbaritat des del punt de vista tant
polític com a jurídic. Una vegada
més, s’està intentant criminalitzar
l’exercici del dret democràtic a la
llibertat d’expressió, un fet que considerem en si greu i inadmissible.
A més, es veu encara accentuada
la gravetat perquè qui ho fa és la
família del dictador, que s’aprofita
i beneficia del botí de guerra, i una
fundació que, pels seus objectius

de realitzar apologia del feixisme i
de la dictadura, no hauria d’existir
i menys encara ser receptora de
subvencions públiques de l’Estat.
Compartim amb les activistes denunciades (moltes d’elles, militants
del BNG) la demanda que tots els
béns espoliats per Franco en Galiza (el Pazo de Meirás, però també
la Casa de Cornide i les estàtues
d’Abraham i Isaac del Pòrtic de la
Gloria) siguin retornades al poble
gallec. Entenem que és una imprescindible exigència democràtica i una manera de fer justícia a les
víctimes directes de l’espoli i a la
totalitat de víctimes del franquisme. És, per tant, també una magnífica forma de restituir la memòria
democràtica i la dignitat col·lectiva
del poble gallec.
Des del BNG seguirem pressionant
políticament per aconseguir la derogació de tota la legislació repressiva de l’estat espanyol que limita
les llibertats individuals i col·lectives, i la restitució plena de drets per
a totes les persones injustament
represaliades. És un imperatiu bàsic de dignitat i de democràcia.
Creiem que el motiu de la nostra
acció és compartit per una immensa majoria de la societat gallega, que considera injust que es

mantingui aquest patrimoni (com
també la Casa de Cornide i les estàtues d’Abrahan i Isaac del Pòrtic
dóna Gloria) en mans d’una família,
la del dictador Francisco Franco,
que va accedir al mateix de manera il·legítima, emparant-se en l’ús i
abús del poder (també assumit de
manera il·lícita, per mitjà d’un cop
d’estat) i en el terror contra la població en què es va sustentar l’exercici del poder en aquells anys.
Considerem que la continuïtat
d’aquestes propietats en la família
Franco simbolitza perfectament la
continuïtat de les estructures de
poder real de la dictadura -sigui a
l’àmbit econòmic, al judicial, al mediàtic i fins i tot en molts aspectes
en el polític- que van ser heretades
pel règim de 78 encara en vigor i
que han produït una democràcia
de molt baixa qualitat que fa que,
40 anys després, a l’Estat espanyol
es continuï perseguint la llibertat
d’expressió i empresonant persones per les seves opinions i per les
seves idees polítiques.
Els eslògans que aquest dia vam
desplegar en Meirás segueixen tenint plena vigència: “O pazo é do
pobo galego”. “Que nos devolvan
o roubado”. “Franquismo, Nunca
Máis!”
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Asamblea de la A.L.E.
La portavoz nacional, Ana Pontón, y la eurodiputada del
BNG, Ana Miranda, encabezaron la delegación del BNG
que participaría en la ciudad alemana de Landshut, en la
Asemblea General de la Alianza Libre Europea, organización de la que el BNG forma parte y que se creó en 1981
y está formada por 43 partidos políticos que defienden el
derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Refugiats
Per al BNG l’actitud de la UE de mirar cap a un altre
costat mentre les aigües del Mediterrani es converteixen en un gegantesc cementiri són inhumanes i vergonyoses. Salvar vides no pot ser delicte i
no és realista ni ètic pretendre que no hi hagi persones que s’exposin a morir en el mar mentre als
seus països es manté la guerra i la misèria econòmica. Per aquest motiu, des del BNG denunciem
la criminalització i passivitat per posar fi a les situacions catastròfiques tant socials com econòmiques que es viuen als països d’origen. Ho fem tant
en les institucions, com a través de diferent tipus
d’accions com la presència de l’eurodiputada del
BNG, Ana Miranda en el rescat de 59 persones realitzat per l’ONG Proactiva Open Arms, embarcada
al costat d’altres eurodiputad@s.

En el marco de esa Asemblea se trataron temas como el
Brexit, la situación de represión y recorte de derechos y
libertades en el Estado español o la reforma electoral europea. El BNG llevó propuestas para su debate, tanto sobre
temas vinculadas a Galiza como el corredor ferroviario
atlántico europeo o el acuerdo de pesca con Marruecos
como sobre otras naciones sin estado como la kurda o la
saharaurí.

Reforma Electoral UE
El BNG és profundament crític amb la reforma electoral que s’ha aprovat a la UE per a l’àmbit de les eleccions europees i que, des del nostre punt de vista, va
en contra del respecte a la pluralitat nacional, política i cultural.

Lula livre
El BNG va realitzar diferents actes de suport al
president Lula, també es va sumar a la campanya
internacional en defensa del seu alliberament i a
favor del seu dret democràtic a tornar-se a presentar com candidat a la presidència de Brasil. Per al
BNG es tracta d’un judici arbitrari que forma part
d’una forta persecució política i mediàtica i que té
ramificacions en altres estats d’Amèrica llatina i
el Carib.

La intenció del Consell de la Unió Europea de recuperar una llei electoral de 1978 es produeix just a un any
de les pròximes eleccions europees, que se celebraran a la fi de maig de 2019. Aquesta reforma, afectarà
especialment a les circumscripcions úniques amb
més de 35 escons com l’Estat espanyol i Alemanya,
inclou la imposició d’un percentatge mínim de vot
d’entrada entre el 2% i o 5%, posat en practica, implicaria que milions de ciutadanes i ciutadans europeus
deixarien d’estar representats en el Parlament Europeu, restant-li pluralitat en una clara maniobra dels
partits majoritaris per limitar la representació de
partits més petits.
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Fòrum de São Paulo
El “Foro de São
Paulo” és una trobada que es va
començar a realitzar a Brasil en
1990, quan partits
d’Amèrica Llatina
i el Carib es van
reunir per invitació del Partido
dos Trabalhadores de Brasil a fi de debatre una alternativa popular i democràtica al neoliberalisme que iniciava una fase d’àmplia implementació mundial.
El BNG, representat per la seva eurodiputada Ana Miranda, va participar el passat mes de juliol a l’Havana
en la XXIV edició d’aquest important fòrum, en aquesta ocasió, organitzat pel Partit Comunista de Cuba. En
aquesta trobada van participar 625 delegats i delegades
de 51 estats, pertanyents a 168 organitzacions entre partits polítics, moviments socials i intel·lectuals, permetin-nos reforçar els llaços del BNG amb les forces d’esquerra llatinoamericanes i d’altres parts del planeta, i
de reforçar el compromís polític internacionalista del
Bloque.

Conferència Nacional d’ERC
El BNG va participar en la Conferència Nacional d’ERC
celebrada els passats 30 de juny i 1 de juliol a l’Hospitalet de Llobregat sota el lema “Fem República” i on
Esquerra Republicana va actualitzar el seu full de ruta.
Ames de participar en l’activitat de l’assemblea, el
BNG va tenir presència directa als debats per mitjà de
la participació del membre de l’Executiva Nacional del
BNG i responsable de relacions internacionals per a
l’estat espanyol i Portugal, Rubén Cela, en un debat sobre la Unió Europea i la situació de les nacions sense
estat.

Congrés de Més per Mallorca
El BNG va participar en la III Assemblea de Més per
Mallorca, celebrada a Lloseta en el mes de març en la
qual l’organització mallorquina va escollir nova Executiva, encapçalada per Bel Busquets i Guillem Balboa,
així com una nova Comissió de Garanties.

Villalar de los Comuneros
El BNG va estar present, un any més, a Villalar dels Comuneros, en els actes centrals organitzats per Esquerra Castellana amb motiu de la celebració del Dia Nacional de Castella el passat 23 d’abril, sota el lema “Per
una Primavera republicana, feminista i comunera”.

Comiat del Cònsol de Cuba
en Galiza i 50 aniversari de
l’assassinat del Che Guevara
EEl BNG va participar en el sopar
de comiat al Cònsol de Cuba, José
Antonio Solana, que després de
cinc anys de servei en Galiza torna a Cuba on seguirà exercint funcions en el Ministeri d’Afers exteriors fins que li sigui assignada
una nova destinació. Des del BNG
seguirem col·laborant activament
amb el consolat i el moviment solidari gallec encapçalat per l’Associació de Amizade Galego-Cubana
Francisco Villamil, amb la qual treballem conjuntament al costat d’altres entitats en diferents temes vinculats amb Cuba, com va ser l’organització dels actes
commemoratius del 50 aniversari de l’assassinat del
Che Guevara. Entre ells, diverses conferències de Carlos Tablada Pérez, economista i escriptor cubà, autor
de “El pensament Econòmic d’Ernesto Che Guevara” i
un festival nacional d’homenatge al Che al Teatre Principal de Santiago.

Congrés Sinn Féin
En el marc de les relacions bilaterals que té el BNG
amb el Sinn Féin, el BNG va participar en el congrés
anual de la formació nacionalista irlandesa celebrat a
Belfast. Allí es van mantenir reunions de treball amb
els seus dos líders, Mary Lou McDonald i la vicepresidenta Michelle O’Neill. Al marc d’aquest congrés, el
Sinn Féin va debatre qüestions com la unificació d’Irlanda, i el desenvolupament de polítiques socials, referents al medi ambient i d’ocupació en un any marcat
per l’esdevenir del Brexit i les seves conseqüències per
a Irlanda del Nord, entre altres qüestions.

Festa do Avante!
Com tots els anys, el BNG i Galiza Nova va participar
amb una parada pròpia a l’àrea internacional de la Festa do Avante, organitzada pel Partit Comunista Portuguès els dies 7,8 i 9 de setembre. Com en ocasions
anteriors, s’aprofitarà aquesta trobada festiva per refermar la nostra estreta relació amb el poble portuguès
en general i amb el Partit Comunista Portuguès en
particular a través de trobades bilaterals amb aquesta
i altres organitzacions polítiques i socials convidades.
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