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XIV ASEMBLEA NACIONAL DE GALIZA NOVA 

INFORME POLÍTICO 

 
 

O presente informe pretende reunir a principal actividade e liña política exercida pola nosa organización, analizando 
os acertos e erros co obxectivo de avaliar o noso traballo e de seguir mellorando colectivamente. 

 
A mocidade construíndo Galiza, lema desta Asemblea Nacional, recolle a praxe da nosa organización. A pesar das 
dificultades polas que o nacionalismo ten pasado nos últimos anos e dos acertos e erros que como organización temos 
cometido, erguemos a fronte con orgullo para reafirmar que este movemento non só segue vivo e activo, senón que 
medra cada día, reactualízase e agroma con maior impulso. Neste período de dous anos, e con todas as eivas que 
cómpre mellorar, Galiza Nova cumpriu o seu papel de servir como ferramenta útil e necesaria para a mocidade, 
estratéxica para o nacionalismo e actuante socialmente para ampliar a conciencia nacional das capas máis novas da 
poboación, autoorganizando a máis mocidade galega, fortalecendo o BNG coa incorporación de nova militancia 
en idade. 

 
SITUACIÓN ORGANIZATIVA DE GALIZA NOVA 

 
Nestes dous anos a nosa organización deu consolidado o seu relanzamento, superando unha etapa de crise e 
diminución da base. Consolidamos o activismo, a reactivación das asembleas comarcais en case todo o territorio, 
ampliando as canles de participación, aumentado a afiliación e gañando referencialidade. 
Hai dous anos analizabamos que, en xeral, tiñamos moitas dificultades para a toma de decisións de maneira áxil e 
efectiva e xerar respostas ás problemáticas que xurdían no día día. Se ben é certo que melloramos gañando en 
activismo e na xeración de respostas de xeito áxil, hai que ter en conta que debemos corrixir un outro problema: as 
asembleas comarcais perderon en xeral debate, trasládanse acordos nacionais sen fomentar debate ou xéranse ideas 
para desenvolver o traballo nacional dunha outra maneira atendendo á realidade local, etc. Nalgúns casos mesmo se 
incumpriu o prazo mínimo para  reunir as asembleas comarcais e houbo responsabilidades que non atenderon o 
deber de manter informada á afiliación respecto dos acordos nacionais e comarcais. Galiza Nova debe ser esixente e 
escrupulosa en todos os seus niveis -local, comarcal, nacional, sectorial- co asemblearismo e a democracia 
interna, tendo por parte de todas e todos especial atención por favorecer a información e participación de toda a 
militancia e simpatizantes no debate e toma de decisións no correspondente ámbito. 

 
Enfrontamos as dificultades, o desánimo e a desilusión, construíndo unha Galiza Nova máis atractiva para a mocidade, 
consolidando unha nova comunicación e imaxe para Galiza Nova, reactualizando o discurso do nacionalismo xuvenil e 
consolidado o compañeirismo e a cohesión interna. 

 
As eleccións xerais de 2015 e 2016 produciron desilusión e certa desmobilización entre a nosa base. A pesar disto, só 
un mes despois das segundas xerais, lograbamos mobilizar milleiros de persoas e encher a Praza da Quintana o 25 de 
xullo, contando cunha comitiva xuvenil máis numerosa que pasados anos, e realizar un Festigal coa implicación de máis 
de 200 persoas de Galiza Nova na realización das quendas de traballo. O ánimo que produciu o exitoso Día da Patria 
convocado polo BNG, xunto ao bo ambiente dun masivo Festigal e a confianza nas capacidades do nacionalismo e da 
militancia  conseguiu  encarar  unha  nova  campaña,  desta  volta,  as  eleccións  galegas,  a  través  da  que  fomos 
recuperando unha importante afiliación en toda Galiza, principalmente de xente entre 16 e 18 anos. 

 
Esta suba de afiliación permitiunos reiniciar a reactivación en espazos urbanos onde levamos anos con debilidade 
organizativa,  alén  de  Pontevedra  e  Lugo  que  son  os  principais  fortes  da  nosa  organización.  Hai  dous  anos 
analizabamos con preocupación a situación de Vigo e Compostela, pois habendo actividade continuada os 
resultados eran insatisfactorios en número de afiliacións. Foi prioritario para a Dirección Nacional e Permanente 
atender estas dúas cidades. A día de hoxe deuse unha mellora importante, chegando a cuadriplicarse a militancia 
en cada unha delas. Porén débese seguir traballando e favorecendo o medre organizativo, implantando periodicidade 
no ritmo da organización  e  do  traballo  en  Vigo,  evitando  os  altibaixos  na  nosa  actividade.  Ferrolterra  e  
Barbanza  tamén conseguiron ampliar a base e ter unha acción máis continuada, así coma na Coruña onde a 
organización tamén se fortaleceu neste período cun alto número de solicitudes de alta que cómpre incorporar á 
dinámica comarcal. Comarcas até entón case inexistentes están a despuntar como o caso do Baixo Miño que mesmo 
acudiu con 30  moz@s a realizar traballo do Festigal e a facer actividade propia. A maior preocupación organizativa 
sitúase arestora no interior do País. Cómpre elaborar e desenvolver unha estratexia para as comarcas onde as 
dificultades organizativas e o número de militancia é delicado: Ourense-O Carballiño, Allariz-A Limia, Celanova-Baixa 
Limia, O Ribeiro, Valdeorras. 

 



2  

Na anterior Asemblea Nacional propuñámonos o obxectivo de crear e desenvolver grupos de traballo locais. En 
termos xerais isto non se cumpriu e as comarcas seguen a ser a principal estrutura base. Cómpre volver artellar unha 
estrutura comarcal e/ou local en función da realidade e efectivos en cada territorio. 

 
Atendeuse en maior medida a participación das persoas desprazadas por motivos de estudos en localidades diferentes 
ás que milita. É importante que a militancia desprazada participe de Galiza Nova e o BNG no lugar onde se atope. 

 
Sendo normal que por motivos laborais e/ou académicos non todas as persoas da Dirección e Permanente poidan 
estar no diario atendendo as cuestións de Galiza Nova, cómpre aumentar a corresponsabilidade da militancia nos 
órganos de dirección, e a atención de cada responsábel á súa tarefa. Así evitamos que máis volume de traballo recaia 
noutras persoas da dirección, que ao seu tempo xa están responsabilizadas doutras áreas. 

 
Para fortalecer a organización internamente, na anterior Asemblea Nacional marcabámonos tres liñas de actuación 
que pasaban por: 

– aumentar a base de GALIZA NOVA con nova afiliación. 
– recuperar a militancia que se foi desanimando pola convulsión interna no BNG e GALIZA NOVA vivida ao redor 

de 2012. 
– lograr a participación de ISCA no seo de GALIZA NOVA. 

 
Neste período interasemblear vivimos unha importante renovación da idade media da nosa militancia con numerosas 
afiliacións de 15-18 anos. No ensino medio atópase boa parte da mocidade coa que conectamos de maneira máis áxil. 
Isto é un síntoma da viabilidade do proxecto de Galiza Nova. 

 
Neste período fomos quen de abrir unha vía comunicativa coa militancia de ISCA, cunha comunicación sincera, en 
positivo e sen prexuízos. Esa é a liña correcta na que debemos continuar, e que favoreceu que en setembro de 2015 
se producise a incorporación en GALIZA NOVA de militantes provenientes de ISCA. Foi moi importante a 
incorporación destas compañeiras e compañeiros, mais tamén debe selo a incorporación de ISCA como organización 
que participe de GALIZA NOVA. 

 
Por iso, ao longo deste período continuamos pulando por manter reunións nas que participasen delegacións de 
GALIZA NOVA, ISCA e da executiva nacional do BNG. Nelas, seguimos a transmitir a nosa disposición a realizar os 
cambios precisos para recuperar a participación da militancia de ISCA en GALIZA NOVA, sen estabelecermos liñas 
vermellas, mesmo na posibilidade de someter a debate entre toda a nosa militancia a refundación entre todas e todos 
do movemento xuvenil nacionalista e a creación dun espazo de maior unidade. Seguindo esta posibilidade elaborouse 
en común coa delegación de ISCA unha resolución para dar lectura na Asemblea Nacional do BNG na que se anunciaba 
o compromiso da mocidade do BNG en traballar cara á súa unidade “nos marcos organizativos”. Finalmente o texto 
non foi posíbel que prosperase por negativa de ISCA. Porén, a liña de traballo pola unidade non debe afundir a pesar 
das dificultades, e débese retomar para que GALIZA NOVA sexa o espazo referencial de todas as mozas e mozos 
nacionalistas. Pois non abonda con mantermos outros espazos onde traballarmos conxuntamente, o traballo debe ser 
tamén a través da casa común. De feito, outras iniciativas que tiñan como unha das virtudes ampliar a relación coa 
militancia de Isca viuse reducida na súa operatividade, como foi a Coordinadora Xuvenil Galega, unha  experiencia de 
traballo conxunto positiva, que levou adiante a manifestación xuvenil pola independencia do 24 de xullo desde hai 4 
anos, mais que carece de incidencia alén desta xornada. 

 
Galiza Nova priorizou hai dous anos que a militancia no ensino traballase activamente para favorecer a unidade do 
estudantado nacionalista, atomizado daquela. Pouco despois naceu ERGUER unindo á Liga Estudantil, Agir e Comités. 
Para Galiza Nova é fundamental que o País conte cunha organización estudantil como ERGUER, unitaria e propia, que 
traballe na expansión da concienciación nacional entre as capas máis novas da mocidade e sexa quen de liderar os 
procesos mobilizadores no ensino. 

 
Moita xente nova está a mirar cara a nós e dependerá do que nos fagamos, para que se unan. As accións innovadoras, 
o contacto coa mocidade ao participar do tecido asociativo e tamén a relación co estudantado permite espallar entre 
a mocidade as nosas ideas e medrarmos en vilas e cidades. 

 
-Proceso Adiante. 
A XV Asemblea Nacional do BNG tivo unha ampla participación de mocidade, tanto en número de asistentes como 
en número de intervencións por parte de membros de GALIZA NOVA. Cabe destacar que foi a Asemblea Nacional do 
BNG con maior intervencións de militancia moza. 
A Asemblea Nacional decidiu emprender o proceso de refundación e relanzamento do nacionalismo, que se 
denominou proceso Adiante. GALIZA NOVA organizou en grande parte do territorio encontros abertos de mocidade 
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onde debater abertamente sobre as problemáticas da mocidade, alternativas e cuestións a mudar ou reconstruír no 
BNG. As conclusións destes encontros foron base para a redacción das teses desta XIV Asemblea Nacional de GALIZA 
NOVA, por tanto son un textos que recollen o cerne dos debates producidos. A mocidade nacionalista debe continuar 
implicada na segunda parte do proceso que dará pé a unha nova Asemblea Nacional do BNG. 

 
- Finanzas 
Nestes dous anos conseguiuse consolidar a situación económica de GALIZA NOVA, o que permite ampliar o noso 
traballo e operatividade. Continuamos aplicando medidas de redución dos gastos en todo aquilo que non for 
indispensábel e desenvolvemos novas fórmulas de financiamento. Unha das nosas principais fontes de ingreso foi 
situar postos políticos e de venda de material en numerosos festivais do país. Non fomos quen de sacar a tenda 
dixital adiante, a pesar de terse comprobado a demanda do noso material a través das redes sociais. Este debe de ser 
un dos compromisos inmediatos. 

 
A cota voluntaria de 6 euros mensuais foi unha aposta aprobada na anterior Asemblea Nacional co obxectivo de que 
quen puider, compensase o aumento de exención de cota entre a militancia. Porén, a atención por parte das 
responsabilidades implicadas non foi suficiente e o número de persoas coa cota voluntaria é cativo e cómpre 
aumentalo. Editamos 3 series de rifas nestes dous últimos anos, unha decisión importante para consolidar as finanzas, 
mais cómpre deixar esta medida para 2 ou 1 vez ao ano e seguir a explorar e diversificar as formas de financiamento. 
Editáronse en varias ocasións bonos axuda para sufragar as inxustas denuncias policiais. Cómpre sinalar a grande 
implicación das comarcas na aportación de publicidades ao Mocidade, esencial para sacarmos o traballo arredor do 
Día da Patria adiante. 

 
A recuperación e consolidación económica de GALIZA NOVA debe seguir a ser uns dos principais compromisos para 
garantir a actividade e as campañas da organización, tendendo a reducir custos sobre a militancia como o paso 
dado nas últimas Xornadas de GALIZA NOVA nas que se reduciu á metade o prezo de inscrición. 

 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Na anterior Asemblea Nacional recoñeciamos que Galiza Nova lograra adoptar unha linguaxe máis contundente e 
rebelde nas campañas realizadas. Porén, neste período detectouse o perigo de limitarse á consigna. Por iso fixemos 
especial fincapé en que cada campaña e contido elaborado combinase contundencia con propostas e alternativas, co 
obxectivo de dotarnos de maior pedagoxía, e poder transmitir que existen políticas diferentes e posíbeis ás actuais ao 
tempo que se xera apoio social en torno a respostas e alternativas concretas a problemáticas definidas. O cerne da 
cuestión continua a ser entrelazar cada resolución a unha problemática coa capacidade de decisión e a soberanía 
galega. 

 
Traballouse en mellorar a incidencia das nosas publicación na web, facebook e twitter, elaborando contidos e 
deseños de interese e atractivos.  GALIZA NOVA é a primeira organización  xuvenil galega  en incidencia nas 
redes, mais seguimos a contar con limitacións na nosa práctica diaria que acoutan as potencialidades destes medios. 
Cómpre salientar a coidadosa elaboración de publicacións en instagram e na páxina web, vías polas que estamos a 
recibir continuas solicitudes de afiliación. 

 
A comunicación interna mantense de maneira continua e de carácter mensual cando non quincenal, a través das 
circulares enviadas a membros da Dirección Nacional e responsabilidades locais e comarcais para a súa socialización 
entre a militancia. O Galiza Nova Comunicación que se envía a toda a militancia detectouse que chegaba a spam por se 
tratar de correo masivo, polo que realizamos mudanzas para mellorar a súa recepción. 

 
Séguense a detectar casos en que o contido das circulares non chegan a toda a militancia debido a que algunhas das 
persoas responsábeis comarcais/locais non reencamiñaron esa información á súa militancia. Este é un problema que 
debemos atallar e que supón un esforzo moi pequeno por parte de quen teña que facelo. 

 
O MocidadeGZ é unha listaxe de correos cos que informamos á mocidade próxima das nosas actividades e animamos a 
participar das mesmas. Porén, o censo de simpatizantes nacional débese actualizar constantemente cos contactos que 
envíen as comarcas. 

 
- O Mocidade. 
Mantemos a publicación anual do Mocidade en 2015 e 1016 combinando tratamento de problemáticas que afectan a 
mocidade con contidos formativos e unha estética atractiva. Mantívose en 32 páxinas para tratar os temas con rigor e 
pedagoxía e incluíuse un novo formato no Mocidade, o dossier temático, sendo en 2015 unha completa Guía de 
Sexualidade (que deu pé a traballar en numerosos centros de ensino e localidades) e no 2016 o dossier Castelao 
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cadrando co seu aniversario. Garantiuse autofinanciamento completo do Mocidade grazas ás achegas das comarcas. 
Ademais o adiantamento na súa edición de de xullo ao inicio de xuño permitiu servir de difusión do Festigal, 
incluíndo contidos sobre o noso festival.  

 
 

REIVINDICANDO UNHA GALIZA SOBERANA 
 

Tentouse vincular todo discurso, problemática e alternativa elaborada pola nosa organización coa necesidade de 
soberanía para Galiza, coa finalidade de espallar que a mellora da calidade de vida das galegas e galegos vai da man 
do autogoberno. 

 
No Día da Hispanidade 2015 e 2016 Galiza Nova foi a única organización en toda Galiza que convocou actos, o 
primeiro ano cun cambio da placa da Praza de España pola da República da Galiza en Pontevedra, que xuntou medio 
cento de militantes para lanzar unha nova campaña polo emprego e os dereitos sociolaborais vinculada á 
necesidade de  avanzar  na  soberanía.  O  segundo  ano  despregamos  a  bandeira  xigante  da  Patria  en  Compostela  
con  alta repercusión na rede e prensa tradicional. Impulsamos e tivemos protagonismo propio nas actividades 
contrarias á Constitución Española convocadas polo BNG. 

 
Pese ás dificuldades organizativas que atravesabamos logo de dous comicios xerais con resultados complicados e 
estado e ánimo baixo, conseguimos que o Festigal e o Día da Patria fosen un novo éxito que cumpriu o obxectivo de 
inxectar na base social ánimo, ilusión e confianza nas capacidades do nacionalismo e da militancia. 

 
-Festigal 
Ao redor de 200 militantes e simpatizantes de Galiza Nova participan en cada edición dos últimos anos nas quendas 
dun Festigal que cada vez medra. A nosa mellor valía é a militancia, así é o Festigal, un dos festivais máis consolidados 
da Galiza e que é autoorganizado. Por razóns económicas mais tamén en liña co espírito dun festival creado pola 
militancia de Galiza Nova, é esta quen se encarga das labores. Recuperamos o espazo de acampada despois de anos 
sen ofertarse, mais debemos seguir traballando en alternativas para manter este servizo e podelo ampliar ao 25, de as 
condicións económicas permitírennolo. En termos xerais, cumprimos o obxectivo de estar á altura da nosa capacidade 
organizativa, e cabe mencionar a participación das comarcas do Baixo Miño, Condado, Lugo e Pontevedra nas quendas 
deste Festigal. Porén, houbo algunhas persoas que non cumpriron coa quenda asignada, actitude que se debe 
corrixir en vindeiras edicións. 
No informe de hai dous anos analizabamos que non podiamos continuar a fallar na decoración do Festigal, que seguía 
a carecer de simboloxía nacionalista e podía pasar por un evento máis das festas de Compostela. Modificamos pois o 
concepto de Festigal, mudando o deseño no espazo. Cargámolo de ideas visuais, mensaxes gráficas, simboloxía 
nacionalista, recalcando o carácter político e patriótico do evento e  visualizando a GALIZA NOVA, organización 
xuvenil do BNG, como organizadora. Cómpre salientar que un compromiso histórico como era pendurar a bandeira 
xigante da Patria no escenario foi logrado en 2015 e  2016. 

 
Por outra banda, introducíronse novidades importantes, como foi o participativo concurso de Novos Valores cuxo 
grupo finalista deu abertura á Festa coma na introdución do copo ecolóxico, apostando neste evento polo 
compromiso co medio. Estas e outras ideas foron desenvolvidas a partir da Comisión Festigal de Galiza Nova 2015 e 
1016, que anteriormente levaban anos sen ser convocadas. 

 
Galiza Nova, xunto ás compañeiras de prensa e organización do BNG, melloramos a comunicación externa do Festigal 
conseguindo entrevistas en múltiples medios impresos e radiofónicos e de televisión. 
 
- Homenaxe da Mocidade a Rosalía e Castelao 
O modelo da homenaxe foi reformulado en 2014, pasando a realizarse no parque de Bonaval, alternando discurso 
político con actuacións musicais con tirón entre a mocidade. A edición 2015 supuxo un aumento na media de 
participación e a de 2016 foi a máis masiva, xuntando máis de 300 moz@s. Por primeira vez realizouse rolda de prensa 
sobre este acto, gañando a súa enteireza, e mesmo foi recollida na TVG. 

 
- Manifestación xuvenil do 24 de xullo 
Na  tarde  do  24  de  xullo  2015  e  2016  convocamos  a  manifestación  xuvenil  pola  independencia  coas  outras 
organizacións que foron compoñendo a Coordenadora Xuvenil Galega. GALIZA NOVA participou na manifestación con 
ampla presenza de militantes e simpatizantes. A CXG non foi quen de levar traballo adiante fóra da dos actos 
convocados para a difusión do 24. Cómpre impulsar novas formas de ampliar a colaboración entre as distintas 
organizacións e tecido asociativo da mocidade e estudantado nacionalista da Galiza. 
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-25 de Xullo 
En canto á manifestación do 25 de xullo 2015, no marco dos debates para a conformación dunha candidatura 
de unidade galega perante as eleccións xerais, a manifestación foi convocada por “Pola Unión”. Galiza Nova logrou 
unha comitiva maciza, animada e visíbel, baixo o lema de orde “Independencia para mudalo todo”. O seguinte ano, xa 
convocada polo BNG, a nosa organización contou cunha comitiva ampla, que cada ano se supera en participación. 

 
No mes de decembro 2015 editamos un manifesto en defensa da oficialidade das Seleccións Nacionais deportivas 
galegas  e  realizamos  un  acto  nacional  en  Lugo.  Participamos  do  relanzamento  de  Siareiras  Galegas  e  das 
mobilizacións e partidos que este colectivo organizou reivindicando seleccións nacionais. 

 
SOLIDARIEDADE E INTERNACIONALISMO 

 
Continuamos estreitando relacións coas organizacións xuvenís coas que Galiza Nova mantén contacto desde hai anos, 
como son a Juventude Comunista  Portuguesa, que volveu participar cunha delegación da dirección política nos 
actos do Día da Patria e coa que seguimos mantendo contacto con motivo do Avante; Gazte Abertzaleak, JERC, JEN-
PSM e JOVES PV e acudimos aos actos de reivindicación nacional como a Acampada Jove, Diada de Catalunya, Aberri 
Eguna, Alkartasuna Eguna. Aumentamos a nosa relación coas organizacións xuvenís nacionalistas de Gales e a Bretaña, 
Union Democatrique Bretonne Jeunes, Plaid Cymru Ifnac. Estabeleceuse contacto con outras coas que non se contaba 
cunha relación previa, nomeadamente Giovunus Indipendentistas (Sardeña), que nos convidaron para participar co 
Sinn Feinn Republican Youth e organizacións xuvenís kurdas e palestinas ás III Xornadas da Mocidade Independentista 
en Sardeña ás que asistimos con delegación. Outras organizacións coas que abrimos novos contactos é Assemblees 
de Joves per la Unitat Popular, de nova creación, Sanca Venetta e mantemos relación coa Juventude do Partido 
Socialista Unido de Venezuela. Recibimos convite para asistir á clausura do Congreso da Juventudes do Partido dos 
Trabalhadores do Brasil e ao Festival Internacional da Juventude - Utopía en Brasil, ao que non puidemos finalmente 
participar pola irrupción do golpe de estado, no que nos posicionamos coa democracia e con Dilma fronte á CIA e o 
capitalismo. Nunha recente viaxe a Bruxelas, os secretarios xerais de Galiza Nova e da Mocidade da Alianza Libre 
Europea mantiveron un encontro no que fortalecer a relación entre os movementos xuvenís nacionalistas de 
esquerdas de Europa. 

 
Organizamos múltiples actos en apoio do mozo saharaui Hassana Aalia. Palestras concorridas sobre a situación no 
Sahara e a soberanía nacional tiveron lugar na Universidade de Compostela, en Pontevedra, Vigo, Mondariz, Noia. 
Galiza Nova participou de actos en apoio ao POLISARIO e ás persoas presas políticas do Sahara. Realizamos palestras 
sobre as agresións imperialistas en Siria e a situación das persoas refuxiadas na UE en Compostela, Pontevedra, 
Redondela, Ponteareas e Vigo, e denunciamos en Pontevedra o 54 aniversario do bloqueo ianqui sobre Cuba cun 
coloquio co Cónsul. Participamos nos actos solidarios da plataforma Galiza con Catalunya. Aliás, a comarca da 
Emigración de Galiza Nova realizou en Barcelona en colaboración coa Asemblea Nacional de Catalunya un grande acto 
reivindicativo e festivo na véspera da Diada. Participamos mediante un artigo do Secretario Xeral de Galiza Nova 
no libro colectivo de mocidades dos pobos de Europa 'Democracy and European Emerging Values'. Tras o secuestro da 
Flotilla da Liberdade polo estado sionista de Israel, participamos de concentracións comarcais para esixir a liberación 
de Ana Miranda e de todas as activistas detidas. 

 
Para procurarmos unha maior e mellor comunicación con todas estas organizacións editamos anualmente o boletín 
internacional que foi enviado por correo electrónico e unha versión impresa para o seu reparto ás delegacións 
internacionais coas que coincidimos en actos. Cómpre consolidar a periodicidade deste boletín. 

 
CONTRA O DESEMPREGO, A PRECARIEDADE E A EMIGRACIÓN XUVENIL 

 
A nova campaña de emprego lanzada en outubro de 2015 sitúa a proclama do traballo digno na nosa terra  
facendo fincapé na soberanía nacional para facelo posíbel, sendo o lema “Racha coa dependencia, traballo e liberdade 
para a mocidade galega”. 

 
Para a presentación da campaña nas comarcas realizáronse 13 magostos-concertos (en xeral contaron con moi boa 
participación) e situáronse mesas informativas nas rúas de varias localidades acompañadas de paneis con datos sobre 
precariedade laboral e as propostas que defendemos. 

 
Porén, non fomos quen de sacar todo o proveito que deberíamos a esta campaña, se ben estaba enfocada cara dous 
dos principais problemas da mocidade, a precariedade e a emigración, non nos foi posíbel conectar coa mocidade 
traballadora como se pretendía. A dificultade atopábase en que a campaña estaba dirixida a mocidade xa en traballo 
ou desemprego, e tería colleitado maior éxito de ser conducida a estudantado sobre as dificultades que se atoparán 
nos vindeiros meses/anos e artellando mobilizacións contra o futuro precario que lle agarda. 
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Galiza Nova, que elaborou o programa de mocidade do BNG, presentou na precampaña das galegas dúas medidas 
marco esenciais para a xuventude: O Plan Retorna para a mocidade emigrada poder regresar e traballar en Galiza e un 
Plano de Emprego Xuvenil real e efectivo. Estes dous programas marcos foron moi traballados nunha campaña 
propositiva, transmitindo alternativas concretas e posíbeis con autogoberno. A demanda do Plan Retorna xa foi 
presentada pola deputada de Galiza Nova e BNG no Rexistro do Parlamento, sendo a primeira iniciativa do novo 
grupo parlamentar. Unha delegación de Galiza Nova acudiu dúas veces a Bruxelas convidada polo BNG, en primeiro 
momento para denunciar perante delegación do comisariado para a pobreza a situación dramática de emigración 
xuvenil que padece Galiza. O Secretario Xeral de Galiza Nova acudiu nunha segunda volta para presentar o Plan 
Retorna ás institucións comunitarias. 

 
No marco da campaña de emprego, elaboráronse contidos dixitais, deseños chamativos nos que analizar detidamente 
a situación da mocidade traballadora galega e as alternativas concretas que defende o nacionalismo. Sobre estes 
deseños, que acompañan análise da situación e alternativas, estívose en comunicación co BNG para ir presentando 
mocións no Parlamento Galego sobre cada un destes temas acompasadamente, como foi por exemplo, a esixencia no 
parlamento da eliminación das ETT´s. 

 
A participación da nosa organización nas mobilizacións polo traballo foron continuas, mobilizacións da CIG polo Día 
da Clase Obreira Galega e o 1º de maio, mobilizacións contra TTIP, na Coruña e en Compostela en xuño 2016 perante 
as cimeiras capitalistas, en Vigo polo indulto aos sindicalistas Carlos e Serafín, mobilizacións en defensa do sector 
lácteo... Fomos convidad@s aos actos de entrega dos premios 8 e 10 de marzo da CIG; publicamos artigos nos 
Mocidades sobre as alternativas ao desemprego xuvenil e a emigración. 

 
Realizamos roldas de prensa en que denunciamos a destrución de empregos desde 2009 e a través da páxina web e 
redes sociais fomos repondendo con distintos artigos e posicionamentos ás últimas información que se foron facendo 
públicas sobre a situación laboral da mocidade. Ademais elaboramos para a web contidos formativos sobre a historia 
do Día da Clase Obreira Galega e as mobilizacións operarias de 1972 en Ferrol. Socializamos un texto pedagóxico 
sobre as causas do conflito lácteo e como afecta a Galiza a problemática do sector vinculado á falla de soberanía. 
Analizamos tamén o Galeuropa e demais programas da Xunta que precarizan as condicións laborais da mocidade. 

 
A comarca da Costa da Morte elaborou un emotivo vídeo para denunciar a emigración xuvenil que se lanzou nas 
datas do Nadal 2015, e a nivel nacional en contacto coa militancia da comarca da emigración elaborouse un vídeo con 
militantes que marcharon da Galiza e que se difundiu perante o discurso propagandístico de Feijóo de fin de ano e que 
acadou boa repercusión. 

 
A nosa militancia deu impulsou á iniciativa Plataforma Voltar á Terra para denunciar a éxodo xuvenil, reivindicar 
políticas que posibiliten a volta das persoas emigradas, xeración de emprego digno na terra, e que ten a finalidade de 
organizar mocidade galega emigrada. 

 
ASEMBLEA DE MULLERES DE GALIZA NOVA 

 
A Asemblea de Mulleres levou a cabo un traballo amplo en boa parte do territorio. Porén, vivíronse momentos de 
parón, parellos aos que se viviron no conxunto do movemento feminista galego, que reduciu a súa actividade. 
Foi difícil organizar asembleas comarcais de mulleres neste período e, sen unha organización territorial, o 
traballo nacional queda sen efectuar. Por todo isto, e como se recolle nas teses, o compromiso prioritario de Galiza 
Nova, e aproveitando o recente aumento de corpo militante, é reorganizar as asembleas comarcais de mulleres e 
dotar a esta organización dunha Mesa Nacional, tal e como marcan os estatutos, para que o peso e o traballo sexa 
colectivo. 

 
Nestes dous anos a Asemblea lanzou unha macro campaña baixo o lema “Insubmisas e Rebeldes, loitamos por unha 
Galiza feminista” que abrangueu distintas subcampañas. 

 
- En contra do terrorismo machista: Realizáronse obradoiros sobre micromachismos en moitos puntos do territorio, 
combinando formato de tarde en espazo público con formato en centros de ensino. Todas estas actividades tiveron 
boa acollida e foron porta importante de entrada de militancia en Galiza Nova. 
Editouse un novo número do Activas con motivo do 25N para denunciar o terrorismo machista, complementando 
cun contido pedagóxico e medios gráficos para coñecer e denunciar todas as formas de violencias machistas. 
Realizáronse posadoiros e murais con lemas contra o terrorismo machista, polo dereito ao aborto e tamén co lema 
histórico “Mulleres libres na Patria liberada”. A Asemblea de Mulleres desenvolveu a acción reivindicativa Women in 
Black, sumando así a Galiza a esta iniciativa internacional, que obtivo visibilidade na rúa e repercusión nas redes 
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a nivel mundial.   As xornadas feministas de Ordes, organizadas por terceiro ano consecutivo, son actividades 
formativas de grande interese que cómpre seguir apoiando e expandido a outras comarcas. 

 
- Unha sexualidade libre e gozosa e a soberanía dos corpos das mulleres foi a segunda subcampaña e centrouse en 
reivindicar unha sexualidade libre e gozosa para as mulleres. Impartíronse nas comarcas obradoiros de sexualidade e 
diversidade que novamente, volveron ter boa acollida, e que foron acompañados co material editado da guía de 
sexualidade de Galiza Nova. Difundimos contidos na rede sobre o mito do amor romántico baixo o título “Por unhas 
relacións  sen  dependencia”.  Con  motivo  da  reforma  da  lei  do  aborto  participamos  das  distintas  mobilizacións 
convocadas polo movemento feminista galego. Temos valorado na Comisión Permanente a necesidade de continuar a 
facer interiorizar á militancia que a loita feminista e as convocatorias de mobilización feministas son prioritarias para 
toda a nosa militancia. A Asemblea realizou unha xornada de traballo para situar en todo o Festigal a mensaxe 
Festigal sen violencias machistas. 

 
- En torno á defensa dos dereitos laborais das mulleres traballadoras  xirou a campaña feminista dos últimos 
meses. Editouse unha voandeira centrada na precariedade laboral das mozas e denunciando a explotación de 
multinacionais coma Inditex. O reparto destas voandeiras foi acompañado de actos-performance protesta diante das 
corporacións desta multinacional. Os repartos e a realización destas actividades nas comarcas foron moi desiguais e e 
só se realizaron en poucas localidades. A comarca da Costa da Morte filmou e editou un documental titulado “Costa 
das Mulleres” que se proxectou en Cee e que xa está pendurado na rede. 

 
TRABALLO DE GALIZA NOVA POLAS LIBERDADES SEXUAIS 

 
Neste período interasamblear tentamos con certo éxito facer central e transversal no noso traballo a loita na 
defensa dos dereitos das persoas LGTBI. Reactivouse a Comisión de Liberdades Sexuais que pasou a denominarse por 
acordo da mesma Comisión de Liberdades Sexuais e Diversidade de Xénero. Seguiuse a descentralizar o traballo da 
data do Día do Orgullo, promovendo espazos de debate, ideas, visibilidade e accións, mais a actividade levada a cabo é 
insuficiente. Organizouse un concurso e de relato curto para visibilizar as relacións non hetero. Hai que resaltar o gran 
número de xente moza que participou nesta iniciativa. Para reivindicar o Día do Orgullo, organizouse unha charla-
festa- concerto en Pontevedra na que se entregaron os premios do concurso. 

 
En 2015 reivindicamos o Día da Visibilidade Lésbica Galega, sendo das únicas organizacións que o lembraron na 
Galiza. Porén démonos de conta que se trata dunha data arbitraria en España, e que cada país do mundo ten a súa 
propia.  Así foi como, coincidindo co aniversario do desafío histórico acontecido en 1901 na Coruña, o casamento 
de Elisa e Marcela, declaramos na Coruña o Día da Visibilidade Lésbica Galega. Participaron unha vintena de persoas e 
interviron compañeiras de Galiza Nova e do BNG. Debemos manter esta data viva. Publicamos diversos artigos na nosa 
web e RRSS. O 30 de maio publicamos un artigo sobre liberdade sexual, o consentimento ou sobre os motivos polos 
que se celebra o Día do Orgullo. Sumámonos á campaña de apoio a Laura Bugalho, referencia no activismo LGTBi e 
sindicalista da CIG, ante o xuízo celebrado o 7 de xuño en Compostela. Tamén nos solidarizamos coas vítimas de 
ataques lgtbifobos en Galiza e en Orlando. 

 
Para concluír o mes, participamos con comitiva propia na mobilización que percorreu Vigo con motivo do 
Orgullo (repartimos folleto e novo colante) e na Coruña contra a despatoloxización da transexualidade. 

 
O traballo de liberdades sexuais de Galiza Nova foi amplo mais inconstante. Débese conferir máis relevancia á 
comisión de liberdades sexuais, que as comarcas leven a cabo este traballo e, sobre todo, que sexa imprescindíbel a 
participación activa da nosa militancia no asociacionismo LGTBI galego. 

 
POLO ENSINO PÚBLICO GALEGO! 

 
Na anterior Asemblea Nacional encomendábaselle a militancia de Galiza Nova no ensino traballar para a unidade do 
estudantado nacionalista. Saudamos o proceso de unidade do estudantado nacionalista galego co nacemento de 
Erguer Estudantes da Galiza cuxa Asemblea Constituínte foi o 5 de marzo de 2016 e demos soporte á folga que a 
organización galega convocou para abril de 2016. 
Desenvolvemos un inxente traballo axitativo e mobilizador entre o estudantado ante os ataques do PP ao ensino 
público galego. Ao longo dos últimos 4 anos Galiza Nova decidiu non ser convocante de folgas estudantís, deixando ese 
papel e o protagonismo nesta materia ás organizacións estudantís nacionalistas. Aínda así, o noso compromiso co éxito 
da folga e o traballo foi continuo. Apoiamos ás organizacións estudantís galegas nas diferentes xornadas de folga: o 
13 de abril de 2016 e as anteriores, 26 de febreiro e a do 24 de marzo 2015 con motivo do 3+2. 

 
Implicámonos no traballo previo de socialización da convocatoria, na organización de mobilizacións e apoiando as 
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iniciativas impulsadas polo estudantado nacionalista. Galiza Nova tivo unha actividade moi relevante na difusión 
de todas as convocatoria de folga entre a mocidade de ensino medio: enviamos cartas informativas con material da 
folga a todos os centros de ensino medio, fixemos repartos, coladas e celebración de asembleas e/ou encontros con 
delegad@s. 

 
Consolidamos neste período o LUME, outorgándolle periodicidade a este voceiro de Galiza Nova para o ensino medio 
e que herdamos coma cabeceiro histórico de ERGA. 

 
Como integrantes desde o seu nacemento da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, participamos das 
reunións e das mobilizacións e folgas convocadas. 

 
Cómpre mellorarmos o traballo nas universidades xa que nalgunhas ocasións foi feble e circunscrito a repartos e 
pegadas, e seguir o modelo dos coloquios organizados sobre cuestión de internacional ou o encontro con Ana Pontón. 

 
LINGUA 

 
Concluímos na anterior Asemblea Nacional que debiamos ampliar o noso traballo nesta materia ante os moitos 
ataques que padece a nosa lingua. Así foi que levamos a cabo en 2016 unha campaña nacional baixo o lema “Libérate 
coa túa lingua” que se tratou de desenvolver en todo o territorio, principalmente en centros de ensino. Realizaronse 
numerosas charlas coas que se ampliou significativamente a base simpatizante. 
 
Porén, a maioría destes actos foron organizados desde a nacional e moi poucos desde as comarcas, non tomándose ao 
100% esta campaña. Isto debeuse en grande medida á situación de desánimo existente no conxunto da militancia do 
BNG tras as eleccións xerais do 2015 e o lanzamento desta campaña  nacional xusto antes dos comicios estatais de 
xuño do 2016, momentos nos que atravesamos unha certa febleza organizativa. 

 
Vinculado á campaña de lingua, celebrouse un concerto o venres 29 de abril en Compostela. A festa contou 
cunha asistencia cativa de 80 persoas. A Dirección Nacional valorou negativamente o formato do concerto e ter 
escollido a unha sala cun aforo de centos de persoas. 

 
Acompasando a campaña de lingua editáronse colantes co lema “Na Galiza en galego” que se distribuíron en todas as 
comarcas para colar na sinaléctica pública e privada que estiver en español. Publicamos todas estas imaxes a modo de 
foto-denuncia. Así mesmo, publicamos fotografías das pancartas penduradas nas diferentes comarcas, coas que 
esiximos poder utilizar a nosa lingua en calquera ámbito sen ningunha traba. Aínda que a acollida foi boa, podía ter 
sido superior se se implicasen na campaña todas as comarcas con posibilidade de facelo.  A comarca da Coruña 
organizou un acto, con moi boa acollida e formato, de homenaxe a Saleta Goi e a Manuel María. Entregamos o carné 
de Militante de Honra de Galiza Nova a Saleta Goi con nº 170516. 

 
No Día das Letras participamos na manifestación nacional en defensa da lingua convocada por Queremos Galego, 
sendo a nosa a unha das comitivas máis animadas e nutridas do percorrido, no 2015 acudimos con comitiva propias ás 
mobilizacións comarcas e actos convocados pola Plataforma así como participamos da manifestación celebrada en 
febreiro 2015. 

 
A localidade do Umia levou a cabo a 2ª edición do Concurso de relato curto e poesía “letras novas”. As localidades 
de Ribadavia e Viveiro organizaron proxeccións do filme A Esmorga, sendo nesta última un grande éxito de asistencia 
e repercusión. A localidade de Ponteareas levou a cabo un traballo estendido no tempo durante o mes de xaneiro, 
dedicado á difusión da obra e figura de Castelao. 

 
FORMACIÓN 

 
Un dos aspectos que se considerou de maior importancia foi o da formación da militancia e manter no tempo unha 
liña de formación transversal. Ao longo deste tempo priorizouse na elaboración das campañas de axitación, un 
discurso pedagóxico e formativo, quer para a militancia, quer para a mocidade á que estas se dirixen. Neste senso, o 
material editado combinou a análise de dados -como foi o caso da campaña contra e emigración xuvenil e a 
precariedade laboral- coa achega dunha diagnose das consecuencias e,coa proposta dunha alternativa política 
concreta. Este feito marcou o traballo desenvolvido nas diversas frontes en que Galiza Nova actúa (feminismo, ensino, 
traballo...). Un material que se completa coa publicación do Mocidade. 

 
Cumpre lembrar o traballo desenvolvido nas distintas comarcas a iniciativa das súas respectivas asembleas, como as 
Xornadas de formación do Umia, os actos de homenaxe no marco do Día da Galiza Mártir en Pontevedra co 
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anual xantar xuvenil, a homenaxe a Bóveda en Ponteareas e que xa chega á súa terceira edición. 
 

- Xornadas formativas 
Aínda que tentamos que a maioría das actividades que realizamos tivesen unha vertente formativa, cómpre resaltar 
aquelas xornadas cuxo contido é eminentemente formativo, como as Xornadas de Historia de Galiza, Xornadas da 
Mocidade Galega, Xornadas Feministas e as Xornadas Sempre en Galiza. 

 
As Xornadas da Mocidade Galega celebráronse no 2015 en Negueira de Muñiz, comarca da Fonsagrada. Valoramos 
positivamente a organización e o alto contido formativo. As últimas Xornadas da Mocidade realizadas foron hai un 
mes en Ribeira. Malia que a asistencia foi reducida por mor das datas (tivemos que pospoñelas por mor da campaña 
electoral), as xornadas foron un éxito en canto a contidos, ao combinar cuestións lúdicas como a festa- homenaxe a 
Manuel María con cuestións prácticas e formativas como os obradoiros, as palestras e os debates. 

 
As Xornadas de Historia de Galiza tiveron lugar no 2015 nos Ancares e o ano seguinte por motivos electorais 
trasladáronse ao mes de xaneiro, o que favoreceu maior asistencia ás xornadas. Acolleunas a comarca de Pontevedra 
e condensaron un amplo contido formativo sobre a historia do nacionalismo galego no século XX. 

 
En canto ás actividades formativas en materia de feminismo, continuamos coa súa realización de maneira 
descentralizada ao longo do país en formato de actos diversos sobre feminismo, encadrados nas campañas marcos. Así 
realizáronse durante o 2015 obradoiros e palestras sobre violencias invisibilizadas e xa desde o verán do 2015 
multitude de palestras sobre sexualidade e liberdades sexuais. Cabe salientar as Xornadas Feministas en Ordes de 
Galiza Nova, que xa chegaron á súa III Edición e que son unha referencia en potencia entre a mocidade concienciada 
da localidade. 

 
As Xornadas Sempre en Galiza foron impulsadas neste 2016 con motivo do 80 aniversario do Estatuto galego e do 
inicio da represión fascista. Unhas xornadas de memoria histórica que se desenvolveron de maneira descentralizada 
en Tui (máis de 30 moz@s da localidade participaron na palestra sobre a memoria da represión e da homenaxe ás 
vítimas), Redondela e Vilagarcía (realización de mural sobre Bóveda e Castelao), Vilaboa (visita con máis de 30 persoas 
da localidade ao antigo campo de concentración na Illa de San Simón) e Pontevedra (xantar nacional de Galiza Nova, 
visita á exposición da obra de Castelao e participación dos actos do 17 de agosto con numerosa comitiva), 
Ponteareas e Ribeira (actos de Galiza nova en homenaxe a Bóveda). 

 
Un dos compromisos da anterior asemblea Nacional foi realizarmos máis encontros nacionais para debater sobre 
cuestións concretas alén da Asemblea Nacional. Así foi, que se realizou a Xornada nacional sobre a alternativa 
nacionalista a nivel municipal en Pontevedra 2015 (combinando a realización do programa de mocidade do BNG e 
debate das liñas estratéxicas, con obradoiros de comunicación social, oral e en rede) e a Xornada nacional Galiza é 
Revolución en abril 2016 en Compostela sobre situación laboral da mocidade galega, situación das mulleres 
traballadoras en Galiza, acción sindical e a alternativa nacionalista para a creación de emprego e a conquista 
de dereitos. A pesar de ser un tema moi demandado, a participación nesta xornada foi feble. 

 
Outro tipo de charlas formativas foron sobre feminismo e clase traballadora en Pontevedra, sobre o TTIP e como nos 
afecta na USC, sobre antifascismo en Vigo, e outras que xa foron citadas ao longo deste informe. 

 
- Publicacións formativas 
As publicación formativas en papel foi esencialmente o Mocidade, salientando os dossieres incluídos: a Guía de 
Sexualidade e o Dossier Castelao. A nivel dixital lanzamos os cadernos formativos de Galiza Nova (un primeiro sobre 
Castelao, un segundo sobre as orixes e actualidade do 1º de Maio, e un terceiro sobre a obra e a persoa de Manuel 
María). O certo é que estes cadernos, ao non ser en formato papel, non cumpren o obxectivo de ser 
ferramenta formativa e de consulta para  a militancia. Cómpre pois estudar posibilidades económicas e de 
financiamento para Galiza Nova editar unha serie de cadernos formativos en papel que se poidan entregar a cada 
militante. Nunha versión máis pequena,  a  modo  de  pantallazo,  realizamos  os  “Galiza  Nova  Formación”,  deseños  
que  achegan  chaves  para comprender por exemplo que é o ISIS ou sobre a crise das persoas refuxiadas na UE. 
Cómpre mudar o formato destes Galiza Nova Formación, pois non só fáciles de ler a través da rede nin chamativos. 

 
Elaboramos contidos na web como textos sobre as orixes do 8 de marzo, o nacemento do Día da Clase Obreira Galega, 
sobre o contributo de Moncho Reboiras, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburg... 

 
INSTITUCIONAL 

 
Galiza Nova continuou a exercer as súas responsabilidades no deseño e elaboración dos programas de electorais de 
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mocidade do BNG, mediante as comisións electorais de Galiza Nova ás que se enviou convocatoria a toda a afiliación. 
Colaboramos co grupo parlamentario do BNG para achegarmos propostas e denunciarmos os problemas que padece a 
mocidade no marco da campaña de emprego. Realizamos a Xornada nacional formativa e de debate sobre acción 
institucional nos concellos celebrada en Pontevedra, os dous encontros coas institucións comunitarias europeas dunha 
delegación de Galiza Nova en Bruxelas sobre a precariedade e a emigración, enviamos mocións sobre emprego 
elaboradas por Galiza Nova aos grupos municipais (só nalgúns concellos se presentaron) e levouse ao Congreso dos 
Deputados por medio das deputadas que tivemos até 2015 de denuncias sobre cargas policiais en 
mobilizacións estudantís, denuncias da LOMCE e as reválidas ou a redución de bolsas. 

 
Nas eleccións de 2015 municipais, militantes de Galiza Nova protagonizaron postos de saída en moitas candidaturas, 
contando Galiza Nova con militantes en bastantes concellarías do País. Por outra banda, a nosa organización volve 
contar cunha deputada no Parlamento de Galiza e membro da Comisión Permanente de Galiza Nova, viceportavoz 
1ª do grupo parlamentario, Olalla Rodil. 

 
Debemos dar máis acompañamento institucional como caixa de resonancia ás nosas reivindicacións e 
campañas. Cómpre pois mellorar a comunicación entre concellarías de mocidade e  concelleir@s de Galiza Nova 
e contar no deseño e axenda política de Galiza Nova coa deputada Olalla Rodil. 

 
DENUNCIANDO A REPRESIÓN 

 
Prestamos o noso apoio e asistimos ao axuizamento de dous compañeiros da Coruña pola realización dun mural polo 
dereito ao aborto e denunciamos o seu arresto domiciliario co que se lles sancionou. Aboamos a multa de 450 euros 
a outros 3 compañeiros de GALIZA NOVA da Coruña identificados pola policía pola realización dun mural en 
lembranza de Pedro Galán Calvete. Apoiamos nos xulgados ao responsábel do BNG na Coruña perante a vista 
xudicial tras ser denunciado por participar da manifestación contra a Troika, e recollemos autoinculpacións entre 
militantes e simpatizantes para solidarizarnos con eles. En Ourense realizouse un obradoiro sobre seguridade 
informática, control policial e dereitos e liberdades. No mes de febreiro tivemos que denunciar unha agresión 
fascista contra a sede de Caldas, e a comarca de Vigo desenvolveu unha campaña contra a negativa do PSOE de 
derrubar a cruz fascista do Castro. Tres membros de Galiza Nova do Condado cumpriron condena de arresto 
domiciliario por realizaren un mural en defensa do ensino público galego. Denunciamos a ameaza de multa da 
subdelegación do goberno español contra dous membros da Permanente de Galiza Nova por realizaren un mural 
dedicado a Rosalía co lema “Pobre Galiza, non debes chamarte nunca española”. Editamos tamén un bono axuda para 
difundir a acusación. 

 
Así mesmo, a nosa organización tamén denunciou publicamente e en reiteradas ocasións as medidas xudiciais e 

penitenciarias antidemocráticas e inhumanas que se están a aplicar contra pres@s galeg@s baixo a aplicación da 
inxusta Lei antiterrorista. Posicionámonos en contra da Operación Jaro e da ilegalización de Causa Galiza e 
denunciamos a Audiencia nacional coma tribunal de excepción fascista. 

 
Con motivo da aprobación da Lei Mordaza, Galiza Nova editou un folleto informativo sobre as súas consecuencias, a 
posición e traballo realizado desde o BNG contra da lei, para realizar repartos amordazad@s en espazos de 
socialización da mocidade coa finalidade de informar e chamar a atención sobre a involución de dereitos. 

 
DEFENDENDO A TERRA. CONTRA A ESPOLIACIÓN COLONIAL DOS NOSOS RECURSOS. 

 
A defensa do medio é un dos temas nos que o nacionalismo xuvenil ten traballado de sempre, e un dos 
principais campos de traballo de Galiza Nova a través do que mocidade se ten incorporado á organización. Porén, 
neste período o traballo en defensa a terra reduciuse ás mobilizacións contra ENCE Celulosas e a prórroga de 60 anos 
que lle concedeu o PP e das mobilizacións antitouradas que se produciron no País. Os esforzos pois foron cativos 
neste ámbito, no que temos moito por traballar dadas os continuados ataques ao medio. 

 
 

CAMPAÑAS ELECTORAIS 
 

Enfrontamos en dous anos até catro convocatorias electorais, coas dificultades de recursos que iso supón, 
desatender traballo formativo e outras cuestións para nos centrar no urxente. En todas as campañas, Galiza Nova 
realizou o progama do BNG no que ten a ver con mocidade, agás nas xerais xa que o programa foi realizado por NÓS-
CG. En todas as convocatorias contamos cunha voandeira específica para reparto sobre todo nos campus no que se 
chamou a mocidade a apoiar ao BNG e difundíronse as indicacións e datas para votar por correo. 
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- Municipais 2015 
A Xornada nacional das municipais foi o noso punto de saída cara as eleccións. Baixo o lema “Unha nova Galiza 
depende da mocidade” editouse o material do voto por correo, e elaborouse un díptico para reparto masivo en 
toda Galiza que incluía preservativos, dirixido en especial á mocidade de 18 anos que votaba por primeira vez baixo un 
suxerente deseño e título “Para todo hai unha 1ª vez. O teu 1º voto nacionalista e revolucionario!” Recollendo as 
criticas que se realizaran na Dirección Nacional e Asemblea Nacional con motivo da mensaxe que este mesmo 
material acompañaba nas eleccións europeas, por considerarse que incluía connotacións falocentristas, atendemos 
desta volta de maneira moi especial á mensaxe que contiña. 
Dispuxemos na páxina web do programa electoral de mocidade ao completo, elaboramos para a web entrevistas a 
persoas novas que forman parte de primeiros tramos das candidaturas para axudar a súa difusión e a pór en valor o 
paso á fronte da mocidade dentro do Bloque. 

 
- Xerais 2015 
Desde o mes de xuño, Galiza Nova e BNG pulamos por unhas bases que facilitasen unha candidatura de unidade 
nacional galega. Nese sentido participamos do manifesto Pola Unión e compañeiras da Dirección Nacional de Galiza 
Nova participaron da xestora de Iniciativa pola Unión que daría lugar a Nós Candidatura Galega. O papel 
protagonista da mocidade tamén tivo o seu correlato na conformación da candidatura, tendo tres compañeiras 
cabezas de lista provinciais ao Congreso e o Senado, ademais dunha presenza transversal importante nas listas. 
Editamos chapas co logo de NÓS CG e voandeiras para dar a coñecer a coalición e informar dos pasos a seguir para 
solicitar o voto por correo. Relevante foi o Encontro Nacional de Mocidade do 14 de novembro 2015 en Compostela, 
no que participaron as persoas mozas das listas. Houbo asistencia de máis de 80 persoas. Destaca a decisión de 
realizar o acto ao aire libre, xa que é moito máis visíbel e socialmente útil. Colaboramos na elaboración dos vídeos de 
Nós Candidatura Galega, que supuxeron un modelo de imaxe e transmisión de ideas innovador en campaña. Entre 
outras actividades salientar por innovadores o encontro de mocidade en Vigo que xuntou interactuación coa mocidade 
participante tanto a nivel presencial como a través das redes. Encontro de mocidade en Compostela co cabeza de lista 
con máis de 90 participantes, a inmensa maioría non militantes. Encontro de mocidade en Pontevedra con medio 
cento de participantes, mitin e concerto en Moaña coa candidatura e 60 participantes. 

 
- Xerais 2016 
Ante os novos comicios, o nacionalismo galego puxo en valor a necesidade de recuperarmos a voz propia e a forza. Así, 
editamos baixo o lema “Recupera a túa voz”  voandeiras coas instrucións para votar por correo. Elaboramos un 
vídeo que recolle a esixencia de mocidade de 16 e 17 anos de poder exercer o dereito ao voto cunha vintena de 
militantes e simpatizantes, con grande acollida nas redes. 
Realizáronse encontros de mocidade en múltiples localidades, o Secretario Xeral participou en diversos debates con 
representantes das xuventudes doutras organizacións políticas, cómpre salientar o suceso do debate no que se 
combateu o desprezo de Novas Xeracións do PP ás asasinadas polo fascismo. 

 
- Galegas 2016 
A Caravana da Mocidade Galega foi protagonista na campaña electoral das galegas. Unha idea de GALIZA NOVA que 
posibilitou percorrer todo o territorio (máis de 45 localidades en 24 días) espallando as propostas do BNG. Para dar a 
coñecer as propostas de mocidade, elaboráronse sete paneis de 2'5m de alto que conformaban unha 
exposición itinerante. En termos xerais supuxo un éxito na campaña, con repercusión mediática e que serviu para 
socializar as medidas do BNG entre a mocidade, que sobre todo nos campus e vilas se achegou con boa resposta á 
caravana. 
No campus de Compostela realizouse unha entrevista colectiva á candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana 
Pontón. Un acto con éxito de asistencia (máis de 200 estudantes). 
Editouse material sobre o voto por correo para reparto nos campus, e repartíronse preservativos en cartóns co título 
“Goza e sente unha nova Galiza”, animando a mocidade a protexerse co seu voto e a votar por un tempo novo con 
prosperidade e traballo para a mocidade. 
Ao  longo  da  campaña,  Galiza  Nova  realizou  os  seguintes  actos  con  mocidade  da  candidatura:  Lugo,  Arteixo, 
Pontevedra, Vilagarcía e en Compostela cunha acertada festa-concerto de inicio de curso. 
Nas candidaturas do BNG volveu destacar a participación dun elevado número de mozas e mozos que participan nas 
candidaturas, sendo mostra da importancia da xente moza para o Bloque. 

 
CONCLUSIÓNS 

 
— GALIZA NOVA foi relanzada, reactualizando o discurso xuvenil nacionalista e a súa imaxe. Vivimos unha 

renovación xeracional moi importante, coa afiliación de moita mocidade de ensino medio. Gañamos en 
capacidade de resposta nun contexto moi dinámico e de conflitividade social. Superouse o desánimo xeral 
que produciron os resultados electorais das xerais e recuperouse base militante e compañeirismo. Neste 
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período fomos quen de abrir unha vía comunicativa coa militancia de ISCA, cunha comunicación sincera, en 
positivo e sen prexuízos. Esa é a liña correcta na que debemos continuar, e que favoreceu que en setembro 
de 2015 se producise a incorporación en GALIZA NOVA de militantes provenientes de ISCA. Foi moi 
importante a incorporación destas compañeiras e compañeiros, mais tamén debe selo a incorporación de 
ISCA como organización que participe de GALIZA NOVA. Debemos camiñar con máis impulso cara o 
fortalecemento de GALIZA NOVA como a casa común do nacionalismo xuvenil. A militancia de GALIZA 
NOVA implicouse   no proceso Adiante de relanzamento do BNG, mais na nova etapa deste proceso debe 
volcarse ao 100% para acadar un nacionalismo político e social forte entre a mocidade, aglutinante e 
preparado para liderar Galiza. 

 
—   Gañamos en dinamismo no que ten a ver co funcionamento interno, con grande flexibilidade e superando 

o burocratismo. Porén debemos coidar e fomentar sempre o debate interno, a colectivización das decisións e 
a información da militancia. Cómpre que o dinamismo e axilidade nas respostas da organización nunca vaia 
en detrimento do asemblearismo e a democracia interna. 

 
—   Deuse unha  recuperación  da  base militante  e simpatizante  importante  nos  últimos tempos  nos 

espazos urbanos, con grande relevancia na asemblea de Pontevedra e menor pero significativa en 
Compostela, Vigo, A Coruña e Lugo. Debe ser prioridade para a nosa organización elaborar un plan específico 
para os contornos urbanos, prestando especial atención as zonas máis febles actualmente (Ferrolterra e 
Ourense), así como as comarcas de Allariz-A Limia, O Carballiño, Celanova-Baixa Limia, Monterrei, 
Valdeorras, Costa da Morte, Bergantiños e Lugo Sul. 

 
—   Debemos coidar a nosa comunicación externa, evitando caer na consigna doada e sen contido, a repetición 

do slogan non serve para convencer. A nosa comunicación debe seguir a mellorar e enriquecerse en base a 
incluír as mensaxes con maior pedagoxía, con discurso e imaxes achegados ao día día da maioría da 
mocidade galega, e seguir avanzando coa páxina web e as redes sociais. 

 
—   Ante o aumento de militancia con exención de cota, o aumento de sancións económicas e represión policial 

e administrativa, temos que continuar aumentando o esforzo por autofinanciarnos a través de publicidades 
nas publicacións, venda de material, seguir estando nos festivais e eventos musicais e asociativos do 
País, aumento de persoas que se acollan á cota voluntaria de 6 euros mensuais, e sobre todo, pór en 
marcha a tenda en liña de Galiza Nova. 

 
—   Debemos continuar aumentando a actividade pública da Asemblea de Mulleres, implicar na súa organización 

e día a día a máis compañeiras recuperando a mesa nacional da Asemblea, dar periodicidade á actividade 
feminista nas comarcas e localidades e pular pola reorganización das Asembleas de Mulleres Comarcais en 
todo o territorio, con participación activa e periodicidade nas xuntanzas. 

 
—   Continuar fortalecendo as relacións internacionais de Galiza Nova e o recoñecemento internacional de 

Galiza por outras organizacións xuvenís nacionalistas e progresistas de todo o mundo. 
 

Unha vez debatida esta análise entre a militancia de GALIZA NOVA, e tendo presentes os acertos obtidos para facelos 
multiplicar, e os erros para tentar a súa corrección, cómpre pór todos os mecanismos en marcha de cara ao 
fortalecemento enteiro de GALIZA NOVA. Debate, confronto e contraste de ideas, unidade, honestidade, 
compañeirismo e activismo, son actitudes que nos farán a tod@s inmesamente hábiles e preparad@s para 
enfrontar os importantes retos que o nacionalismo galego terá ao longo dos vindeiros dous anos. De nós depende, de 
cada militante de Galiza Nova, en cada localidade, en cada barrio, en cada vila, todas somos necesarias para consolidar, 
medrar e sumar máis mocidade a Galiza Nova e ao BNG. 

 
Depende de todas e todos nós, con compañeirismo, entusiasmo e confianza nas capacidades do pobo galego, a 
mocidade construiremos Galiza.
 

 
Adiante sempre por unha Galiza ceibe e popular! 


