
por unha Galiza ceibe

 REBÉLATE
 ORGANÍZATE
E LOITA!



   50 MEDIDAS

Á MOCIDADE GALEGAPARA LIBERAR

EMPREGO
1 As prácticas e os contratos de formación serán remunerados como calquera outra 

actividade

laboral. 

2 Non existirán as ETTs, tampouco calquera outro axente privado de intermediación 

laboral, e este labor recaerá sobre o servizo público de emprego. 

3 O SMI terá unha contía que lle permita á mocidade vivir con dignidade, rematando con 

estas situacións que obrigan á mocidade galega a emigrar.

4 A xornada laboral será como máximo de 35 horas semanais rematando coa explotación 

e as xeiras de traballo abusivas. 

5 Contaremos cun Plan de Emprego Xuvenil que garanta a inserción laboral da mocidade 

cunha oficina de emprego competente. 

ENSINO
6 Recuperaremos tódalas competencias en materia de educación para a Xunta de Galiza, 

de cara a racharmos coa uniformización imposta polo Estado.

7 Eliminaranse os concertos educativos con centros privados, nomeadamente cos non 

laicos e con aqueles que segregan por cuestión de xénero.

8 O galego será a lingua vehicular para impartir as distintas materias, tanto no ensino 

medio como na universidade.

9 Apostarase claramente pola avaliación continua e por un ensino pedagóxico, no canto 

de probas como as reválidas ou a Selectividade.

10 Derrogarase a LOMCE e crearase unha Lei Galega de Educación mediante un proceso 

participativo coa comunidade educativa galega.

 DESDE GALIZA NOVA TRABALLAMOS PARA CONSTRUÍR UN PAÍS NOVO, UNHA GALIZA CEIBE E POPULAR NA QUE OS DEREITOS DA MOCIDADE 

ESTEAN GARANTIDOS, NA QUE NON ESTEAMOS CONDENADAS Á PRECARIEDADE E POIDAMOS VIVIR EN LIBERDADE.

 COMPROBAMOS AO LONGO DOS ANOS QUE O ESTADO ESPAÑOL É IRREFORMÁBEL. A PODREMIA DAS SÚAS INSTITUCIÓNS, QUE NOS NEGAN 

COMO NACIÓN E COMO POBO E QUE ESTÁN AO SERVIZO DO GRAN CAPITAL, FAI QUE AS NOSAS CONDICIÓNS DE VIDA COMO MOZAS E MOZOS QUE 

VIVIMOS NA GALIZA SEXAN TOTALMENTE INXUSTAS.

 PARA REMATAR CON ESTA VERGOÑA É NECESARIO QUE ACADEMOS A NOSA SOBERANÍA CUNHA REPÚBLICA INDEPENDENTE, PARA PODERMOS 

DESENVOLVER AS NOSAS CAPACIDADES PLENAMENTE. ESTA É A REPÚBLICA GALEGA QUE QUEREMOS CONSTRUÍR, A REPÚBLICA DO EMPREGO 

DIGNO PARA A MOCIDADE, A DAS MULLERES LIBRES, A DO ENSINO PÚBLICO DE CALIDADE, A DA LIBERDADE PARA AS PERSOAS LGTBI; EN DEFINITIVA 

UNHA GALIZA CEIBE E POPULAR.

FEMINISMO

11 Na república galega o feminismo será unha cuestión transversal en todos os eidos, 

potenciando a formación do profesorado, profesionais da saúde, traballadores públicos, 

etc.

12 Aumentaranse os orzamentos destinados á loita contra a violencia de xénero e 

á protección das mulleres e mozas en situacións de risco. Contaremos con xulgados 

específicos nesta materia en todas as cidades.

13 Será eliminada toda financiación pública e penalizarase a calquera entidade que 

promova a

desigualdade entre os xéneros.

14 Prohibirase toda a mercantilización dos corpos das mulleres, nomeadamente o 

aluguer de ventres das mozas con menores recursos económicos.

15 Garantirase o dereito ao aborto nos centros de saúde públicos, sen traslados a outros 

hospitais e coas menores molestias posibles para as mulleres, priorizando sempre o seu 

benestar e saúde sobre outras cuestións ideolóxicas e/ou económicas.

LGTBI 
16 Nunha república galega seremos libres de vivir a nosa sexualidade e a nosa identidade 

de xénero, sen armarios que nos opriman nin imposicións de ningún tipo. 

17 Teremos acceso a unha educación sexual de calidade nos centros de ensino libre de 

dogmas e estigmatizacións.

18 O sistema de saúde non patoloxizará a nosa identidade de xénero, garantíndonos 

todos os medios necesarios para vivir acorde a ela. 

19 A LGTBIfobia estará plenamente erradicada das institucións públicas, sen espazo nos 

medios de comunicación e cunha lexislación clara e contundente que a penalice.

20 A nosa identidade e a nosa sexualidade deixarán de ser motivo de lucro para o 

capitalismo.



 LINGUA 
21 Nunha Galiza independente non teremos demoras nos trámites administrativos 

realizados na nosa lingua, nin nos poñerán problemas por facer os exames en galego.

22 Deixarán de existir deturpacións como La Coruña, Sanjenjo ou Mellid. 

23 Teremos acceso a máis material cultural elaborado por autores galegos no noso 

idioma.

24 Contaremos cuns medios de comunicación públicos que aposten polo idioma 

empregándoo sempre como lingua vehicular, incluso na publicidade.

25 Desenvolveremos toda a potencialidade do nosos idioma, nomeadamente nas 

relacións internacionais cos países da lusofonía.

VIVENDA
26 Contaremos cun Banco Galego de Vivenda, coordinado desde a administración galega 

en colaboración cos concellos, para administrar e xestionar vivendas baleiras e poñelas en 

aluguer.

27 A lexislación hipotecaria permitirá a dación en pagamento retroactiva como liquidación 

e condonación total da débeda hipotecaria, ademais de ser prohibidos os desafiuzamentos 

cando a vivenda sexa destinada a residencia habitual.

28 Crearase o Fondo Social da Vivenda como instrumento para desenvolver as políticas 

de vivenda, e que teña como principais beneficiarios aos colectivos con maiores dificultades 

ao seu acceso.

29 Impulsarase a rehabilitación de vivendas e espazos degradados de vilas e cidades 

como fórmula de control da burbulla inmobiliaria e coidado da nosa paisaxe.

30 Desenvolverase unha política de fomento da conservación de vivendas no medio 

rural que sirva para potenciar o acceso a vivendas dignas e como xeito de dinamización 

deste medio.

TRANSPORTE

31 A nosa rede ferroviaria será moderna e adecuada ó século XXI, cunhas condicións de 

seguridade óptimas e que vertebre todo o País.

32 Contaremos co Galtren, un tren de proximidade galego que permita enlazar os núcleos 

de poboación arredor das cidades dun xeito económico, ecolóxico e eficaz.

33 A política de transporte cubrirá as necesidades de conectar por estrada os entornos 

urbanos e rurais, de xeito que existan liñas de transporte regular en autocar, incluído o 

transporte escolar, acorde ás necesidades das mozas do País.

34 Eliminaranse as peaxes nas autoestradas galegas, poñéndoas ao servizo do pobo 

galego e non ao do capital privado.

35 Potenciarase o transporte público mediante tarifas asequibles para a mocidade.

LECER
36 Contaremos con programas de lecer alternativos para a mocidade con espazos 

destinados a ela: locais de ensaio, skateparks, espazos de deporte alternativo, etc.

37 Rematarase coa criminalización do ocio nocturno da mocidade e a persecución do 

“botellón”.

38 Legalizarase e regularase o consumo do cannabis cun estatus similar ao do alcol e o 

tabaco.

39 Potenciarase o deporte feminino en todos os ámbitos eliminando a situación de 

inferioridade respecto ao deporte masculino.

40 A mocidade contaremos con medidas que favorezan o acceso á cultura, financiando 

a entrada a museos, concertos, a compra de libros e material audiovisual, etc…

ECOLOXISMO

41 Equilibrarase sustentabilidade e desenvolvemento, garantindo ao mesmo tempo o 

futuro do medio natural da Galiza e a creación de postos de traballo para que a mocidade 

non teña que emigrar

42 Permitirase aproveitar e xestionar os nosos propios recursos de xeito eficiente e sen 

prexudicar o medio, mediante a adopción do modelo económico a un futuro sen enerxías 

fósiles

43 Investirase nunha maior prevención de incendios forestais, así como un pacto de País 

para a ordenación do modelo forestal e usos do monte galego, que inclúa a expulsión de 

Ence da ría de Pontevedra e a deseucaliptización da Galiza

44 Promoverase o respecto e a protección animal, e que inclúan as modificacións 

necesarias para que se prohiba a realización de touradas e outros espectáculos con animais 

na Galiza

45 Apostarase por un modelo de xestión de residuos baseado nos 3 R e no impulso da 

compostaxe, que supere o modelo de SOGAMA por ineficaz, esgotado e contaminante, con 

estratexias como o punto de incineración cero ou o Plan Galego de Compostaxe como única 

vía de garantir o futuro da mocidade na Galiza

ECONOMÍA 

46 Crearase unha Banca Pública Galega, que garanta que o noso aforro non permita a 

especulación da gran burguesía e que revirta en beneficios para o pobo galego.

47 Os sectores produtivos estratéxicos, coma o da enerxía, estarán nacionalizados para 

poñelos ao servizo do pobo galego e non nas mans do gran capital.

48 Aplicaranse impostos ás grandes fortunas que permitan aumentar o investimento 

en políticas sociais.

49 Poranse a producir todos os sectores con potencialidade na Galiza: naval, pesqueiro, 

forestal, gandeiro,... e traballarase na progresiva industrialización do noso País.

50 O turismo estará regulado de xeito que se promova o coñecemento do noso 

patrimonio e se protexa de intereses mercantilistas e de grandes masificacións.

51 Fomentarase o emprego digno no rural para a mocidade, como xeito de combater a 

despoboación e de xerar riqueza.



REBELÁMONOS

As mozas de Galiza Nova rebelámonos contra este sistema 

cruel que nos condena á precariedade laboral e ao desemprego, 

á emigración e a ser dependentes economicamente, a non 

poder emanciparnos mentres as grandes fortunas seguen a 

medrar á nosa costa. Un sistema que nos expulsa do ensino 

público por non poder pagalo e que devalúa a súa calidade, 

impide que poidamos vivir plenamente na nosa lingua, e 

que reprime mediante a violencia policial todo movemento 

que ameace a persistencia deste réxime antidemocrático. 

Rebelámonos contra feminicidio e as agresións machistas, 

contra a LGTBIfobia, e contra toda discriminación por mor do 

noso xénero ou a nosa sexualidade.

Rebelámonos, en definitiva, contra España e o capitalismo 

neoliberal, que mediante a súas políticas despiadadas e 

imperialistas, impiden que o noso país poida desenvolver as 

súas capacidades plenamente, o que repercute nas nosas 

precarias condicións materiais de vida coma mozas galegas.

ORGANIZÁMONOS 

Organizámonos, porque a forza transformadora e 

revolucionaria da mocidade só pode ser canalizada a través 

da organización para acadar a nosa vitoria nesta loita por un 

futuro mellor.

Organizámonos para loitar: en cada centro de estudos ou de 

traballo, vila, cidade ou parroquia do país é necesario que a 

voz da mocidade se faga escoitar.

Unicamente co esforzo de moitas persoas seremos quen de 

transformar a realidade, de construír un país novo ao servizo 

das clases populares e da mocidade galega.

CONTACTA CON NÓS!

    galizanova.gal

    nacional@galizanova.gal

    666 66 66 66

LOITAMOS

Loitamos por un futuro mellor para a mocidade, un futuro 

con traballo digno e ensino garantido, no que poidamos vivir 

plenamente en galego. Loitamos por construír unha Galiza na 

que as mozas non teñan que ter medo ás agresións machistas, 

na que a mocidade non sexa criminalizada e perseguida 

polas forzas de represión, na que os dereitos das persoas do 

colectivo LGTBI estean garantidos e que poña fin á calquera 

tipo de explotación.

A Galiza que soñamos só será posíbel se contamos con 

soberanía nacional para poder aplicar políticas beneficiosas 

para o noso pobo. Para iso é necesario rachar con España, 

a Unión Europea e o sistema capitalista que nos negan a 

nosa soberanía e son os causantes da nosa situación de 

dependencia. Por iso loitamos pola constitución dunha 

República Galega independente cunhas institucións que 

sirvan unicamente ao pobo e a mocidade galegas, rematando 

así coa súa miseria e o seu agravio.

Loitamos por unha Galiza ceibe e popular na que poidamos 

vivir en liberdade, na que teñamos un futuro mellor.

REBÉLATE, ORGANÍZATE E 

LOITA CON NÓS!

t


