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Entendemos como construción nacional todas aquelas medidas que se destinan de forma espe-
cífica a cohesionar a comunidade nacional galega, afirmar a súa identidade e reverter o proceso 
de asimilación forzosa.

A construción nacional é por tanto unha parte integrante do proceso de emancipación nacional 
e transformación social que debe protagonizar o pobo galego, que se desenvolve de forma pro-
gresiva con iniciativas tácticas e estratéxicas, adaptadas á fase e ao contexto político. Neste caso, 
referímonos a medidas que se poden aplicar desde o poder local e a partir do contexto e da fase 
actual, marcada pola pulsión recentralizadora existente e pola imposición dunha lexislación non 
só completamente oposta a estes obxectivos, senón limitadora das posicións políticas nacionais, 
ameazante e represiva.

Entre algunhas medidas a incorporar ás nosas liñas estratéxicas, salientamos:

1. A comunidade nacional á que nos diriximos é sempre Galiza. Non podemos aceptar, nin 
de forma explícita nin implícita, que se asimile a nación galega é española, e que de for-
ma continuada se reproduzan prácticas, declaracións ou símbolos que reafirman a nosa 
pertenza á comunidade nacional española.

2. Os concellos nacionalistas, ou con participación nacionalista, farán explícita a súa defen-
sa do dereito de autodeterminación de Galiza, e poderán coordenarse e cooperar para 
popularizar a demanda de soberanía desde o ámbito municipal, manifestando en cada 
caso as consecuencias que a dependencia ten para as súas poboacións, territorio, etc… 

3. Estudarase a criazón de estruturas organizativas comúns, como unha Agrupación de 
Concellos ou Eleitas/os da Galiza. 

4. Os concellos nacionalistas establecerán liñas de cooperación con todos aqueles dispos-
tos a emprender programas e iniciativas comúns no ámbito galego (o que pode incluir 
concellos galegos fóra da actual Comunidade Autónoma). Existen exemplos de coopera-
ción entre concellos a nivel galego como o programa Apego, para a socialización da lin-
gua galega na nenez, que poden aplicarse noutras áreas, non só na cultural, senón tamén 
nos ámbitos económico ou social.

5. A política municipal nacionalista axudará á consolidación do espazo galego de  comuni-
cación, cunha aposta prioritaria polos medios propios e en lingua galega, e en todo caso 
co establecemento de condicións concretas ao conxunto dos medios que realizan infor-
mación local e gozan de publicidade ou campañas institucionais.

6. As festas representan un relevante momento de socialización popular. Os concellos na-
cionalistas evitarán a reprodución das tendencias hexemónicas marcadas no ámbito es-
pañol, á súa vez determinados principalmente polos medios de comunicación empre-
sariais. Os Concellos impulsarán alternativas culturais e de lecer enraizadas no país e 
sen caer en clichés limitantes (por exemplo, a lingua galega limitada ao folk, etc...), ou 
procedentes de calquera outro país, mais sen caer na imitación acrítica dos modelos im-
pulsados no Estado. Ademais, favorecerán a autoorganización e participación popular, e 
a coordinación no ámbito nacional na medida do posíbel.

7. Os Concellos que participan en eventos internacionais (congresos, conferencias, encon-
tros municipais, etc…) non se integrarán nin presentarán como parte dunha delegación 
española, senón como representantes do poder local en Galiza, divulgando a nosa condi-
ción nacional, sinais de identidade, etc… A nosa proxección exterior será sempre desde 
Galiza; por exemplo, se se editan uns mapas turísticos, ou se ofrece a localización do 
Concello en Internet, a referencia contextual será Galiza.
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8. Os Concellos que desenvolven políticas de divulgación histórica, ou de recuperación da 
memoria histórica, non aceptarán as interpretacións historiográficas que anulan a nosa 
nación e o seu pobo. Os “lugares de memoria” -monumentos, símbolos, institucións…- 
partirán da nosa identidade e historia propia, non como mero apéndice ou complemento 
rexional da española, e da promoción do patrimonio común, físico ou inmaterial. Por 
exemplo, á hora de describir o terror fascista iniciado no 1936 hai que sinalar a especi-
ficidade da represión e o exterminio sistemático, no pasado medieval de cidades e vilas 
salientar a nosa condición de reino independente ou o posterior proceso de dominación 
e aculturación, na Idade Moderna salientar as consecuencias do novo modelo reunifor-
mizador, etc…

9. No ámbito cultural os Concellos nacionalistas recuperarán e popularizarán figuras his-
tóricas, literarias e políticas vinculadas ao nacionalismo, criando asi referentes propias 
e datas sinaladas vinculadas á nosa historia social e política (Ex Día de Rosalía, Día da 
Galiza Mártir, etc).

10. No ámbito deportivo, non aceptaremos a naturalización do marco español como máxi-
ma división ou campeonato “nacional”, en ningunha disciplina. Apoiaremos o deporte de 
base, mais tamén e a partir del a oficialidade internacional do deporte galego, as federa-
cións e competicións propias.

11. Os representantes municipais nacionalistas non normalizarán a presenza militar e po-
licial española, caracterizada polo seu papel historicamente represivo, a súa identidade 
antipopular e antigalega. Non participarán en ningún caso en actos de exaltación espa-
ñolista (Hispanidade, desfiles militares, etc…)

12. Os Concellos nacionalistas apostarán por visibilizar a simboloxía republicana galega e 
anular a presenza da imposición española e monárquica, nomeadamente nos lugares 
máis relevantes asociados ao poder institucional (fachada da Casa do Concello, salón de 
plenos, etc..) e nos seus ítens mais emblemáticos (retrato do Borbón, bandeira española, 
etc…). Tamén se impulsará a simboloxía galega noutros espazos públicos, en particular 
nas rúas e prazas.
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