
A axenda dos e das nacionalistas gale-
gos ten xa marcado en vermello dúas
datas incontornábeis: os próximos días
2 e 3 de Decembro. Nesa fin de semana,
o Palacio de Congresos de Santiago de
Compostela acollerá a XII Asemblea
Nacional do BNG. Nesta cita poñerase
termo a un moi frutífero proceso de de-
bate e de contraste de ideas que os e
as nacionalistas de Galiza teñen tido en
todos os cantos do país, nas 24 asem-
bleas comarcais en que está estruturada
a frente nacionalista.
A XII Asemblea Nacional vai reforzar
o nacionalismo galego como a única
opción que acredita realmente na na-
ción. Que acredita non só do ponto de
vista da efusión sentimental, senón do
ponto de vista material. Somos nación
e queremos selo con todas as conse-
cuencias. E selo con todas as conse-
cuencias consiste en obtermos un poder
político proprio merecente de tal nome
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e en estarmos acarón das outras naci-
óns do Estado. Non queremos un reco-
ñecimento da nación puramente se-
mántico, queremos o recoñecimento
de que somos nación e do libre exerci-
cio dos dereitos que desta condición
se derivan.
O nacionalismo galego sempre estivo
ao servizo do pobo. E de facto nesta
XII Asemblea Nacional se debaten os
asuntos que verdadeiramente interesan
aos galegos e ás galegas: como trans-
formar a realidade do país desde as
institucións proprias de Galiza e como
operar para que a nosa nación dispoña
da ferramenta que precisa para mellorar
as condicións de vida de todos e de
todas. Porque diso se trata: de viver-
mos mellor, séndomos conscientes
como somos de que para vivermos
mellor temos que ser cada día máis
nación, cada día máis galegos e gale-
gas.

ao día
O BNG busca o recoñecimento
de que somos nación e do libre exercicio
dos dereitos que desta condición se derivan

Sede: Palacio de Congresos de Santiago de
Compostela.
Días de celebración: 2 e 3 de Decembro.
Horario: O día 2 dá comezo ás 10.00 hs. coa
recepción de asembleístas, e o último ponto da
orde do día é o debate en Comisións, apartir
das 16.00 hs; o día 3 dá comezo ás 9.45 hs.
e o último ponto da orde do día é a sesión de
clausura, apartir das 19.00 hs.

OS DADOS BÁSICOS
Unha Asemblea Nacional para
dar un novo impulso a Galiza

O 2 e 3 de Decembro, todos e todas ao Palacio de Congresos de Santiago
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Através dun proceso de debate mo-
délico, con 24 asembleas comarcais
en que os militantes debateron sobre
o Informe de Xestión do Consello
Nacional saínte e sobre a proposta
de Teses, o BNG encara a súa XII
Asemblea Nacional cun texto único
estruturado en catro blocos temá-
ticos:
1. Nación e Autogoberno, o Novo
Estatuto de Nación.
2. O Nacionalismo no Goberno.
3. As eleccións municipais: novo
repto para o nacionalismo.
4. Organización: actualizacións orga-
nizativas.

Neste documento de teses, o BNG
postula que o nacionalismo galego
sempre entendeu “a conquista da
soberanía” como un proceso “diná-
mico e progresivo de logro e conso-
lidación de espazos de libre deci-
sión”. A fronte nacionalista entende
que Galiza “reúne todas as carac-
terísticas empíricas dunha nación”
e que é precisamente ao BNG a quen

Un debate positivo para o país
O documento de teses estrutúrase en catro blocos temáticos

lle corresponde nesta etapa histórica
“responsabilizarse” da mobilización
do pobo galego para “acadar o ob-
xectivo da transformación do Estado
español nun Estado plurinacional”.

O BNG NO GOBERNO

Ademais, o BNG considera nos tex-
tos a debate na XII Asemblea
Nacional que a actuación do nacio-
nalismo no Goberno do país está a
ser moi positiva ao ter impulsado
xa “cambios estruturais en ámbitos
relevantes” da acción de Goberno,
en materia de política agraria, indus-
trial, cultural, de vivenda e de xestión
dos servizos sociais.
A presenza do BNG na Xunta debe
servir tamén, segundo o documento,
para “afortalar a conciencia nacional”
e para aumentar a vertebración da
sociedade galega. Tamén se analiza
e se propoñen normas para regular
a relación entre organización e go-
berno.

MUNICIPAIS 2007

A preparación das eleccións municipais
de Maio de 2007 será tamén obxecto
de tratamento por parte da militancia
do BNG nesta Asemblea, desde a con-
vicción de que eses comicios se tradu-
cirán na estensión aos concellos do
cambio galego que o nacionalismo
protagoniza desde o Goberno de Galiza.

Por último, a última parte do docu-
mento está reservada ás actualizacións
organizativas propostas para adecuar
a fronte á conxuntura política actual.

A preocupación polas cuestións de
xénero está presente en todo o docu-
mento, que propón seguir criterios de
paridade nos nomeamentos goberna-
mentais e na elaboración das listas
para as municipais. O mesmo sucede
co relativo ao impulso da lingua galega,
que se considera unha parte funda-
mental da acción política nos seus
distintos escenarios.

Os e as asembleístas aplauden durante a sesión de abertura da XI Asemblea Nacional
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A guía imprescindíbel da Asemblea
Todo o que debes saber para tomar parte nos debates e votacións

SÁBADO 2 DE DECEMBRO
10.00 horas. Recepción asembleístas
e convidados.
Deberás dirixirte aos mostradores de
acreditacións para a túa identificación,
(através do Documento de Identidade
e do teu carnet do BNG). Coa acredita-
ción vaiseche entregar o material de
debate e informativo necesario para
participares na Asemblea Nacional. De
quereres conseguir con anterioridade
a este día as emendas a debate, pódeste
dirixir á sede do BNG na túa comarca.
No caso de seres militante con plenos
dereitos entregaráseche unha tarxeta
de votación que deberás usar en todas
as votacións.
11.00 hs. Pleno. Orde do Día e Regula-
mento.
Durante o tempo de duración deste
Pleno, poderás solicitar a palabra para
a seguinte sesión plenaria (para o deba-
te do Documento das Teses e do Infor-
me de Xestión do Consello Nacional)
dirixíndote a tal efecto aos mostradores
de Información.
11.30 hs. Sesión Plenaria.
Abertura e apresentación do Informe
Político e de Xestión do Consello Nacio-
nal e do Documento de Teses. Aberto
aos meios de comunicación.

12.00 hs. Descanso.
12.30 hs. Continúa o Pleno.
Sesión interna de debate sobre a
globalidade do Documento.
14.00 hs. Xantar.
16.00 hs. Debate en Comisións.
A Asemblea Nacional está organizada
en 5 comisións.
No momento da túa acreditación,
asignaráseche aleatoriamente a
comisión que che corresponde. Só

poderás participar nos debates e nas
votacións desa comisión.

DOMINGO 3 DE DECEMBRO
9.45 hs. Pleno Aprobación propostas de
teses.
Debate e votación das emendas.
Votación do Informe Político e de Xestión
do Consello Nacional.
Votación do Documento.
12.30 hs. Pleno Elección Consello Na-
cional.
Para a elección do Consello Nacional e
da Executiva Nacional poderanse producir
votacións en urna. Na documentación
que se che entregue ao te acreditares
figurará información detallada sobre o
procedimento de votación. Para participar
nas votacións deberás identificarte co
teu documento de identidade e apresentar
a tarxeta de votación. Tanto para o proce-
so de votación como para o desenvol-
vimento do conxunto da Asemblea Nacio-
nal solicitamos a túa colaboración para
seguir sempre as indicacións do servizo
de Organización da Asemblea Nacional.
14.30 hs. Xantar.
17.00 hs. Elección da Executiva Nacional.
19.00 hs. Clausura.Militantes do BNG votan a man alzada na anterior Asemblea Nacional

Un militante do BNG olla o cartaz da XI Asemblea Nacional

Entre os servizos que se lle oferecen á militancia nesta XII Asemblea Nacional
está unha gardería para os nenos e as nenas. Tería o seguinte horario: sábado,
de 9.30 a 14.00 horas e de 16.00 a 21.00 horas; domingo, de 9.30 a 14.30 e de
17.00 a 21.00 horas.
Tamén haberá un circuíto fechado de televisión que nos permitirá seguir en
pantallas estratexicamente ubicadas, fóra e dentro do recinto principal, distintos
momentos da Asemblea Nacional. O sinal televisivo será emitido tamén através
da web nacional (www.bng-galiza.org) durante as sesións abertas aos medios
de comunicación. Emitiranse pequenos boletíns informativos para dar conta do
desenvolvemento da asemblea mediante este medio propio do BNG.

Gardería e canle televisiva propia

Unha asembleísta acreditandose
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En marcha cara a
un horizonte aberto para Galiza
Como é habitual, o BNG preparou un
deseño gráfico especial para esta Asem-
blea Nacional. O cartaz pretende trans-
mitir conceptos como dinamismo, traba-
llo en equipo e avanzo. Segundo a
Secretaría de Imaxe e Propaganda, a idea
forza que está detrás deste deseño é a
seguinte: “As mulleres e os homes do
país, traballando en equipo, son os que
levan o peso da nación, e camiñan cara
adiante”.

Se debullamos os conceptos, o feito de
escoller un mozo e unha moza representa
o compromiso do Bloque Nacionalista
Galego coa  igualdade e o feminismo. A
xuventude transmite precisamente a idea
de enerxía e movemento, que se nota
tamén no feito de estar camiñando. Ese
dinamismo tamén está representado pola
dirección ascendente na que se atopan
as letras GZ.

O espazo aberto que hai diante dos mozos
representa o “horizonte aberto” do
proceso de emancipación nacional.
Este concepto compleméntase co lema
“A nación en marcha”. Esta frase trans-
mite, ademais do seu significado literal,
unha mensaxe implícita: “O avanzo
do nacionalismo é imparábel”.

Outro factor relevante é a escolla dunha
fotografía e non dunha ilustración, o que
transmite a idea de “realismo”, de que o
BNG está pensado para a xente real e
non para unha construción simbólica.
Canto ao fondo, a escolla da cor branca
busca dar unha imaxe de claridade e
limpeza, ao tempo que resalta os demais
elementos. Isto é coherente coa elección
dunha tipografía “Helvética” para o lema.
Este tipo de letra, pouco recargada, clara
e “rotunda” tamén incide en centrarse
nos puntos clave e non no accesorio.

Martes 5 Decembro
Vimianzo. Presentación de Manuel
Antelo Pazos, candidato á alcaldía.
Ás 21.00 horas.

Domingo 17 Decembro
Vigo. Presentación de Santiago
Domínguez Olveira, candidato á
alcaldía. Ás 12.00 horas.


