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INTRODUCIÓN
Non é nada doado ser moza na Galiza de hoxe. Vemos, día a día, truncadas as posibilidades de vivir, estudar e 
traballar na nosa terra. As políticas capitalistas da Unión Europea e do Estado Español, empobrecen a Galiza e 
sitúannos na periferia da periferia, ao tempo que desterran todos os dereitos e liberdades que con suor e sangue 
teñen conquistado as xeracións que nos precederon. Están a eliminar o noso propio país, impídennos medrar 
aquí e róubannos todos os dereitos e servizos para dominarnos con maior facilidade. Saben que a quebra do 
sistema actual virá pola emancipación dos pobos. É por iso que estamos no punto de mira do sistema, pretenden 
amputar do pobo a ideoloxía e acción liberadora que exerceu e exerce o nacionalismo, polo que despregan leis 
e reformas para criminalizalo, perseguilo e danalo.

O que está en xogo é a supervivencia da propia nación! Por iso vólvese máis imprescindíbel ca nunca que o 
nacionalismo dea prioridade ao impulso da estratexia xuvenil, a cal pasa polo fortalecemento da organización 
e da resposta da mocidade. É prioritario para o conxunto do nacionalismo promover a emancipación da 
mocidade, pois só con confianza nas capacidades propias, como galegas e galegos, mediante a autoorganización 
da mocidade galega e a loita poderemos construír unha sociedade nova: democrática, xusta e solidaria. Unha 
Galiza independente, cuxa forma política sexa a República da Galiza.

TESE POLÍTICA
1. AS CONSECUENCIAS DO CAPITALISMO E DA DEPENDENCIA DE 
GALIZA NA MOCIDADE.

1.1 A crise, o capitalismo e as súas consecuencias na mocidade galega.

A crise económica estourada en 2008 evidenciouse ao longo dos últimos anos como unha crise sistémica que 
abrangue de maneira estrutural todos os planos. Para alén do económico, tamén o político, o social, o ambiental 
e o institucional.

Inseridas nun momento de importantes mudanzas en todos os eidos e a nivel global, a mocidade galega padecemos 
as consecuencias do sistema capitalista e patriarcal que, deseñadas pola oligarquía transnacional e executadas coa 
dirección das institucións económicas internacionais polos gobernos español e da Xunta de Galiza, deitan cifras 
alarmantes de desemprego e emigración xuvenil, precariedade laboral e exclusión social. Porén, moi lonxe de ser 
resultado dunha quebra da economía financeira -como se nos presenta nos medios de comunicación sistémica- 
a actual situación económica, política, social e ambiental vén dunha estratexia planificada. Esta procura explotar, 
aínda máis, á clase traballadora e, dentro dela, ás operarias e operarios máis novas; privatizar os servizos públicos 
excluíndo deles as maiorías sociais e negar os nosos dereitos conqueridos con anos de loita.

As medidas adoptadas nos últimos dous anos teñen por obxecto sentar as bases dun renovado modelo 
económico que procura a súa propia supervivencia no marco da actual crise. Os trazos xerais de todas as 
reformas levadas a cabo ao longo deste tempo, veñen a se axustar aos intereses da grande oligarquía financeira e 
da patronal ao tempo que abren as portas a novos nichos de mercado a costa dos intereses das clases populares 
e do espolio da nosa terra

1.2. Imperialismo e neoliberalismo. Unión Europea vs Galiza.

Neste contexto, a mocidade galega vese atinxida por unha política de reformas orquestrada pola Troika -Banco 
Central Europeo, Fondo Monetario Internacional e Comisión Europea- que ten no seu punto de mira o futuro 
e as condicións de vida das xeracións máis novas, sendo as institucións europeas e españolas onde se sitúan os 
principais centros de decisión política. Institucións que se atopan controladas polos oligopolios transnacionais, 
quer a través dos lobbies que operan na Unión Europea, quer froito da corrupción sistemática dos partidos con 
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alternancia no goberno -PP e PSOE-, que durante anos gozaron de prebendas pagadas pola oligarquía a cambio 
de actuaren servilmente para beneficio desta nos procesos lexislativos e concesións públicas (caso Gürtel-
Bárcenas-Pokemon).

Non por isto debemos obviar que o entramado político do Estado español está orientado a perpetuar o 
centralismo e, como soporte diste, o bipartidismo representado polo PP e o PSOE como as dúas caras da 
mesma moeda, e que malia todo continúan a manter a súa fortaleza.
Depende de nós seguir a sumar mocidade ao proxecto político de liberación nacional que o nacionalismo galego 
representa. Só sumando pobo, creando conciencia nacional e deixando ao descuberto as contradicións, feblezas 
e inxustizas do sistema poderá sobrevir a súa quebra

A orde económica liberal internacional (Fondo Monetario Internacional -Banco Mundial- Organización Mundial 
do Comercio), á que Galiza está sometida como nación periférica e colonizada, está rexida polos intereses das 
corporacións transnacionais que procuran a continua desregularización e liberalización económico-financeira 
desenvolvida no proceso de globalización iniciado a finais da década dos 80 e comezos dos 90, mais que continúa 
a avanzar a través de medidas como o Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e os EE.UU. Un 
acordo negociado en segredo co obxectivo de superar o marco xurídico dos estados implicados como entes 
reguladores das relacións comerciais nos seus territorios, en beneficio de tribunais de arbitraxe internacional 
formados polos xuristas dos mesmo grupos oligárquicos, garantíndolles o control total da economía. Para alén 
de introducir importantes mudanzas nas relacións laborais, condicións de traballo ou medidas de protección 
ambiental e sanitaria actualmente en vigor.

Após máis dun quinquenio desde o inicio da chamada crise fica en evidencia o carácter discriminatorio e clasista 
do réxime capitalista. Un réxime político e económico desigual e inxusto por natureza que ha de ser superado 
na procura doutro sistema baseado na redistribución da riqueza, a xustiza social e a equidade. Máis aínda en 
nacións e pobos, que como acontece na Galiza, sofren o espolio dos seus recursos e a explotación das súas 
clases populares en beneficio dunha minoría, derivado de ser o noso País un territorio periférico e sen soberanía. 
É por iso que a Unión Europea non proporcionou nada positivo a Galiza e á súa mocidade máis ca ser exportada 
coma man de obra barata e o saqueo dos nosos sectores. En consecuencia, Galiza Nova oponse frontalmente 
ás políticas da Unión Europea e a ela mesma como organización internacional.

1.3 O Estado Español negador do noso pobo.

Nos últimos tempos téñense evidenciado con máis clareza ca nunca os prexuízos que supón para Galiza non 
contar con capacidade de decisión plena. A negación dos nosos dereitos como nación agrava as problemáticas 
sociais, laborais e ambientais, supoñendo unha destrución e un desmantelamento engadido dos nosos sectores 
produtivos (naval, agro, conserva, metal) --caso de non atender aos intereses do eixo Estado Español-Bruxelas-- 
e agrava a crise demográfica que atinxe o País desde hai décadas por mor das elevadas taxas de emigración, 
principalmente xuvenil.

Mais a estrutura xurídico-política sobre a que se asenta o réxime político español, instaurado após a Constitución 
de 1978, treme. O pulso iniciado desde Catalunya, como resultado dos procesos soberanistas que emerxen en 
Europa, a decrepitude xeral das institucións como a Coroa e a fenda aberta no bipartidismo coa acollida electoral 
de partidos políticos españois que buscan superar o actual bipartidismo na política estatal, unido ao pulso 
iniciado dende Catalunya como resultado dos procesos soberanistas que emerxen en Europa e o incremento da 
resposta social do nacionalismo, supoñen unha oportunidade para o proceso de ruptura democrática.

Un dos feitos que evidencian a crise institucional que atravesa o Estado español foi o feito a abdicación de 
Juan Carlos I e a coroación do seu fillo, Felipe de Borbón, nun proceso lexislativo deseñado polo PP e o 
PSOE con carácter de urxencia -menos dun mes- e sen consulta popular ningunha. Unha mudanza acelerada 
polos resultados electorais tirados dos comicios europeos e que situaron ambas as dúas forzas políticas no seu 
momento máis baixo en número de electores.  
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2. SITUACIÓN DA MOCIDADE GALEGA.

Desemprego e emigración xuvenil

As políticas da Unión Europea aplicadas polo Goberno español e Xunta de Galiza supoñen a ruína da nosa 
capacidade produtiva e industrial -o agro, a pesca, o naval…-, destrúen postos de traballo e impoñen reformas 
laborais que condenan á mocidade galega á precariedade, á explotación e á emigración.

Así, na actualidade, máis da de metade da xuventude galega está no paro e desde que Feijoo chegou ao goberno 
da Xunta, máis de 100.000 menores de 35 anos víronse na obriga de ter que emigrar. Esta situación xera 
asemade de importantes perdas económicas para o País en forma dunha inversión en formación da que remata 
por beneficiarse outros pobos, unha desvertebración paulatina do territorio  e da cohesión social das vilas 
medias e pequenas O desemprego triplicouse en Galiza desde o inicio de crise e o ritmo de destrución de deste 
no noso País é superior ao do conxunto do Estado. Do mesmo xeito, aumentou exponencialmente o número 
de persoas mozas que non teñen ningún tipo de prestación económica e, por outra banda, instaurouse -aínda 
máis- o traballo precario, sendo o 92% dos contratos, asinados no 2013, temporais e, tan só, o 8% indefinidos, é 
dicir, non só se están a destruír postos de traballo, senón que os que se xeran son postos precarios e de baixos 
salarios..

As sucesivas contrarreformas laborais cebáronse especialmente contra a mocidade, xa que reforzaron o papel 
das Empresas de Traballo Temporal -ETT-, permitindo o encadeamento prolongado de contratos temporais e 
abaratando até o extremo o despedimento. O novo contrato de formación e aprendizaxe, imposto polo Partido 
Popular, permitirá que até os 32 anos se perciba apenas o 75% do Salario Mínimo Interprofesional. Baixo o 
eufemismo de “prácticas non laborais” a mocidade entre 18 e 25 anos poderá traballar sen contrato e sen dereito 
a desemprego de 3 a 9 meses, cobrando o 80% do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples -inferior ao 
SMI-. Así mesmo, deixase sen dereito a prestación nin indemnización ás e aos bolseiros, consolidándoos como 
fórmula de subemprego.

O goberno de Feijóo lanza cortinas de fume electoralistas como Plano de Emprego Xuvenil da Xunta de Galiza, 
que non soluciona o problema do desemprego nin da emigración xuvenil, e que só aumenta a precarización e 
temporalidade do pouco traballo existente, e privatiza a formación outorgándolla ás empresas privadas. Feijóo 
vendeunos que ía destinar 100 millóns de euros á formación, cando os seus recortes en ensino, formación 
profesional, universidades e investigación superan con creces esta cifra. As persoas en formación ás que 
supostamente se lles facilitará o acceso a unhas prácticas desenvolverán un traballo profesional a prezo de saldo 
para as empresas (426 euros) e de forma temporal só por uns meses, namentres non computarán na lista do 
paro e o PP poderá disfrazar os datos de desemprego.

Desmantelamento dos servizos públicos: os ataques ao ensino.

En 2011 o PP e o PSOE impuxeron unha reforma da Constitución que deu preferencia o pagamento da débeda 
xerada polo capitalismo sobre os servizos públicos. Desde entón, volvéronse moitos máis feroces as políticas 
privatizadoras que sempre exerceron os dous partidos españois. No ensino, as políticas privatizadoras están a 
conseguir rematar co carácter universal e público que sempre defendemos, sendo a eliminación da gratuidade 
dos libros de texto (a que fora demanda do nacionalismo xuvenil durante o goberno de Fraga e que se 
converteu nunha realidade coa chegada do BNG ao goberno da Xunta de Galiza) un dos primeiros recortes que 
levou a cabo o PP. Pero isto non é todo: a determinación da dereita por desmantelar o ensino público vai moito 
máis aló. Durante o goberno Feijoo, leváronse adiante máis de 2000 despidos de docentes e estipulouse unha 
taxa de reposición de tan só 1 de cada 10 xubilacións, o que obriga ao profesorado a dar materias das que non 
son especialistas e a aumentar o ratio de alumnado nas aulas, empeorando a calidade do ensino e prexudicando 
especialmente ás escolas rurais.

A mocidade galega vivimos a implantación do EEES (Espazo Europeo de Educación Superior), coñecido 
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comunmente como Plan Boloña, e hoxe en día estamos baixo a ameaza da continuación deste plan de 
reformas universitarias, coa “Estratexia Universitaria 2015”. Un proxecto que pretende mercantilizar e vender 
a universidade pública á banca e ás empresas, afectando principalmente ao seu goberno, á súa autonomía e ao 
seu funcionamento. Ademais, o ensino primario, secundario e a formación profesional non se libran das nefastas 
políticas educativas destes gobernos. Puidemos comprobar como os comedores escolares, o transporte aos 
centros, o banco de libros de texto ou as axudas para material foron eliminadas ou reducidas en grande medida.
Estamos polo tanto ante a introdución dun estado mercantilista, clasista, sexista e españolizador a través 
da LOMCE, mediante a que o goberno pretende eliminar calquera desenvolvemento do espírito crítico e 
do cuestionamento dos dogmas establecidos mediante a eliminación das materias, tales como a filosofía, e 
fomentando un ensino memorístico, a través das reválidas. A educación está agora en mans dos mercados, 
axustándose ás súas demandas e dependendo dos seus procesos económicos.

Está impoñéndosenos unha lei que segrega en función dos sexos, garantindo a reprodución social dor roles de 
xénero, do sexismo e do machismo; unha lei na que a Igrexa Católica volta ter un papel preponderante e na que 
se favorece o ensino privado-concertado en español, namentres se elimina o modelo de inmersión lingüística, 
redúcense as horas de galego e déixase esmorecer a nosa lingua.

A lei Wert implica unha regresión ao modelo educativo do franquismo que, unido aos recortes en educación que 
realiza o PP, só busca liquidar o dereito a unha formación de calidade, garantindo a reprodución de traballadoras 
e traballadoras obedientes e submisas.  

Investigación

Do mesmo xeito, os ataques do PP ao sistema galego de I+D+i, levando a cabo ao mesmo tempo a recentralización 
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das competencias e o afogamento dos entes públicos de investigación favorecendo a iniciativa privada, afectan 
dun xeito duplo á mocidade, dificultando a formación de novas investigadoras e condenando á emigración á 
aquelas xa formadas

A persecución da nosa lingua e cultura.

A persecución do goberno de Núñez Feijóo contra a nosa lingua non cesa. Nos últimos anos vimos como tanto 
a Xunta de Galiza como o goberno español lexislaban contra o galego, fomentando o emprego do español en 
todos os ámbitos e reducindo a nosa lingua o máximo posíbel. Neste senso, vivimos as sancións que recibiu 
a Mesa pola Normalización Lingüística por esixir que se cumpran os nosos dereitos lingüísticos; ou casos de 
discriminación no mercado laboral polo emprego do galego. No ensino, o Decretazo antigalego e a propia 
LOMCE, chegan a dar maior peso a materias como relixión que á lingua galega. Atopámonos nun momento 
histórico crítico, no que o número de galegofalantes é inferior ao 50% da poboación, sendo a nosa lingua a única 
que perde falantes en todo o Estado español.

Retroceso en dereitos e liberdades. A ofensiva patriarcal.

As políticas do Partido Popular seguen a reforzar ao sistema hetero-patriarcal atentando contra as mulleres en 
todos os ámbitos da vida. A través das políticas educativas sexistas, dos recortes en axudas de igualdade, do 
desmantelamento dos Centros de Información ás Mulleres, das medidas paternalistas e que fomentan a política 
do medo, como as famosas “Medidas de prevención da Violación”, ou con reformas laborais que acentúan as 
desigualdades garantindo a idea da muller como eterna menor de idade e dependente, dificultando a liberdade 
e a igualdade real.

Normativas como a Lei de Familia da Xunta de Galiza, a alta incidencia do desemprego entre as mulleres ou os 
recortes nas axudas á dependencia están a provocar que as mulleres sigamos a vernos obrigadas a asumir cargas 
de traballo no coidado do fogar, persoas maiores e crianzas, feminizando o ámbito privado en contraposición 
ao público, masculinizado, e manténdonos como dependentes no económico, dificultando a emancipación das 
mozas e agravando as situacións de violencia.

O número de mulleres en situación de violencia aumentou considerabelmente nestes últimos anos. Dita violencia, 
malia ser cada día máis rexeitada pola sociedade, non é máis que unha consecuencia da estrutura patriarcal na 
que vivimos. Por iso, milleiros de mulleres sofren día a día violencia física, sexual e/ou psicolóxica. Moitas delas son 
mozas. Condutas socialmente toleradas e as máis das veces invisibilizadas que deveñen da imposición de roles 
e estereotipos de xénero difundidos a través dos axentes de socialización (familia, amizades, escola, medios de 
comunicación e Internet). A aparición e desenvolvemento das novas tecnoloxías orixinaron novos espazos de 
control e dominación das mulleres o que carrexou a re-produción da violencia nos espazos virtuais. É preciso 
facer unha análise do papel que xogan as novas tecnoloxías, e especialmente as redes sociais, para a reprodución 
das condutas machistas e o aumento do sexismo entre a mocidade, así como os casos de control, imposicións e 
chantaxes, facilitados polos teléfonos intelixentes e as aplicacións de mensaxería instantánea, respaldando a idea 
de propiedade sobre a parella e a heteromonogamia como única forma de relación “normal”.

Mentres o número de asasinadas aumenta, o PP toma como escusa a crise para xustificar o desmantelamento dos 
avances e dereitos acadados até hoxe. Aínda sendo conscientes de que o terrorismo machista non desaparecerá 
pola vía normativa consideramos positiva a aprobación da primeira Lei Galega para a prevención e o tratamento 
integral da violencia de xénero, impulsada polo BNG na Xunta de Galiza, unha lei que o actual goberno de Feijóo 
está a deixar sen efectos, do mesmo xeito que está a desmantelar os CIM (Centros de Información ás Mulleres) 
e pechando centros e lugares de acollida para mulleres en risco, o que obriga ao deslocamento para recibir 
axudas ou ao aumento de vulnerabilidade e a exclusión social.

É preciso procurar sinerxias no seo do movemento feminista galego -como a Plataforma Galega en Defensa do 
Dereito ao Aborto- e pular por unha transformación social que abranga máis que o terreo institucional.
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A retrógrada Lei do Aborto do PP, que segue a concibirnos como perpetuas menores de idade, quere regular 
sobre os nosos corpos, deixándonos sen dereito para decidir sobre nós mesmas. Aínda que vemos como un logro 
a retirada do anteproxecto da Lei do Aborto, e a dimisión do ex-ministro de Xustiza, vemos con preocupación 
que siga a buscarse a eliminación do dereito das mozas de 16 e 17 anos a decidir e autorizar a interrupción do 
embarazo, sen imposicións de proxenitoras/es ou titoras/es, como recolle a Lei do Paciente.

Non esquecemos as mulleres máis invisíbeis da sociedade: as mulleres con discapacidade (que nin sequera son 
obxecto de políticas), as que realizan o seu traballo na economía somerxida, as inmigrantes que o goberno 
español considera ilegais, as prostitutas, as obreiras, as amas de casa e, por suposto as asasinadas polo terrorismo 
machista.

A dura realidade da discriminación que padecen a día de hoxe as persoas LGTBI ven dada pola construción das 
identidades lineais que conciben o binarismo Home-Muller e a heterosexualidade obrigatoria como norma, polo 
que as desviacións á norma do xénero traen consigo “castigos sociais”, tales como a patoloxización das persoas 
transexuais, a criminalización dos suxeitos homosexuais ou a corrección cirúrxica das crianzas intersexuais. Estes 
“castigos sociais” tradúcense en cifras que indican que un 40% da mocidade LGTBI ten realizado, polo menos, 
unha tentativa de suicidio por mor do rexeitamento e a persecución social, mentres que os discursos da dereita, 
xunto coa Igrexa e os grupos de poder, están a provocar o aumento das agresións e da LGTBI-fobia.

Desmantelamento de políticas alternativas de lecer.

En relación coa actividade deportiva, fóra do ámbito profesional, existe un mundo totalmente distinto sen 
orzamentos desproporcionados nin tampouco apoios das administracións públicas. O capitalismo ve no 
deporte un elemento máis a converter en negocio. Os clubs de base, especialmente os femininos, teñen moitas 
dificultades para subsistir e funcionan grazas a moito voluntarismo e sacrificio. A evolución nefasta á que chegaron 
espectáculos coma a LFP ou a ACB entre outros, fan que disten moito dos principios sociais e de saúde física e 
mental cos que nace o deporte, sendo eventos convertidos en mafias especuladoras, absolutamente corruptas 
e perpetuadoras do machismo, utilizados pola oligarquía para a realización de negocios especulativos ou como 
fórmula para desviar a atención da sociedade.

Calquera síntoma da existencia de Galiza como nación é directamente atacado polo PP. Así acontece tamén 
no caso do deporte, sendo unha das súas primeiras decisións a eliminación das seleccións nacionais deportivas 
galegas, chegando ao punto de producir unha auténtica desprotección dos nosos principais deportistas. Esta 
virulencia contrasta coa campaña de exaltación abafante das equipas españolas e a súa simboloxía. Entre a 
mocidade isto tivo unha importante repercusión, porque cortou a crecente identificación coas equipas galegas 
e os nosos deportistas.

Do mesmo xeito, coa súa chegada á Xunta de Galiza o PP foi extirpando todo aquilo que puidera ser susceptíbel 
de representar á cultura galega. Así, manifestacións culturais e artísticas que espertan gran interese de público 
e cunha gran potencia de identificación co País son aniquiladas ou reducidas á mínima expresión. Deste xeito 
vemos como o audiovisual e o teatro realizado en galego, a literatura galega, a música e o baile tradicionais, a 
música e a danza contemporáneas realizada desde a Galiza e en galego, o deseño gráfico, así como outras moitas 
manifestacións culturais e artísticas, mantéñense grazas ao esforzo, na maior parte dos casos, de asociacións e 
colectivos, sen practicamente ningún tipo de axuda da Xunta de Galiza e do goberno español. O mesmo acontece 
no caso dos profesionais, con apenas circuítos artísticos nos que traballar ou con grandes trabas administrativas 
para poder facelo. Esta estratexia de aniquilación posta en marcha polo PP ten unha intencionalidade política 
clara, pois saben que a identificación coa lingua e a cultura propias son armas fundamentais para que os pobos 
acaden á súa emancipación.

3. A ALTERNATIVA XUVENIL: “GALIZA NOVA: REPÚBLICA GALEGA, 
XUSTIZA SOCIAL, FEMINISMO”
Galiza Nova debe socializar a idea entre a mocidade da necesidade de soberanía nacional para alcanzar 



XIII ASEMBLEA NACIONAL DE GALIZA NOVA

13

oportunidades de vida dignas no noso País. Independencia por tanto, porque queremos construír unha sociedade 
nova con xustiza social, igualitaria e libre, cun novo modelo social e económico ao servizo da mocidade e das 
clases traballadoras galegas, que sexa participativo, democrático, feminista e ambientalmente sostíbel.

3.1 Avanzar no proceso de autodeterminación, conquistar a independencia.

Coa idea de someter ao pobo galego aos recortes sociais, o Estado español agudizou o seu centralismo para 
reforzar o neoliberalismo e o roubo de dereitos, aniquilando na práctica a raquítica autonomía de Galiza. 
Como se aprobou na XII Asemblea Nacional, “fica demostrado que a vía autonómica é un camiño morto” para 
podermos avanzar no proceso de autodeterminación. Fronte ao sometemento á ditadura da Troika e do capital, 
é imprescindíbel dotármonos de soberanía nacional, porque a soberanía non é outra cousa que rachar con ese 
sometemento e exercer o poder de decisión, en base ao recoñecemento das persoas e do pobos a decidir.

A través da autoorganización da mocidade galega como primeiro chanzo do proceso autodeterminativo, o 
obxectivo de Galiza Nova é por tanto a consecución da independencia da Galiza, pois somos conscientes de 
que a construción dunha sociedade nova e xusta só será realidade a través da ruptura democrática co sistema, 
que dea pé a un novo proceso constituínte para a nación galega que culmine na proclamación dunha República 
da Galiza plenamente soberana, pois é a única forma para sentar as bases dun verdadeiro desenvolvemento 
económico e social, da creación de emprego, da recuperación dos dereitos sociais e da calidade de vida do pobo 
galego.

3.2 Unha acción política revolucionaria para rachar co capitalismo e erguer un novo sistema económi-
co e social para vivir e traballar con dignidade na nosa Terra.

Precisamos soberanía pois, para Galiza ser quen de frear as políticas e os vetos cos que España e a UE destrúen o 
noso tecido económico, e os centros de decisión política deben pertencer ao pobo galego e estaren controlados 
por el. Nunha Galiza independente, o pobo galego non estará sometido aos mandatos de Estado Español e 
Bruxelas polo que poderá poñer a producir as ricas capacidades que o País posúe. Así, xeraranse postos de 
traballo na nosa Terra para que ningunha moza nin ningún mozo teña que verse na obriga de emigrar nunca 
máis. Galiza precisa pois xustiza social, e o reparto da riqueza. Mais tamén, acción política revolucionaria que 
conquiste todo o poder para o pobo galego e as súas clases traballadoras, para que a oligarquía e España non 
sigan xogando a empobrecernos e dominarnos.

Desde Galiza Nova levamos moito tempo esixindo outro plano de emprego que sexa realmente efectivo e que 
incorpore un programa de inserción laboral para xente moza, acompañado dunha titorización e dunha renda 
durante o período de formación laboral, ao tempo que se guíe a forza de traballo cara a sectores estratéxicos, 
a promoción de novos espazos de actividade para a xeración de emprego, a recuperación de investigadoras 
e investigadores novos que emigraron para que desenvolvan o seu coñecemento nos sectores estratéxicos 
galegos, así como un plano de restauración e rehabilitación de inmóbeis que permita garantir vivenda para 
quen a precisar. Cabe esixir o aumento de investimentos en investigación, entendendo que o desenvolvemento 
sostíbel ha de vir da man do coñecemento. Asistimos a un desmantelamento progresivo do sistema universitario 
que empurra ao sistema de I+D+i público galego á absoluta precariedade. Para mostra, a gran cantidade de 
mocidade investigadora que tivo que emigrar para poder continuar coa súa carreira científica, de forma que o 
investimento público realizado na súa formación nas universidades galegas non ten retorno para o noso País. O 
goberno do Estado español e a Xunta veñen de confirmar a continuación de drásticos recortes no investimento 
en investigación

Con estas medidas Galiza podería ofrecer postos de traballo para a mocidade, mais non serían nunca suficientes 
se non for acompañadas doutras medidas valentes e urxentes. Algunhas delas poderían ser a derrogación das 
reformas laborais aplicadas polo PP e o PSOE; ilegalización das ETT e a prohibición dos contratos precarios; a 
eliminación das horas extras e a redución da xornada laboral a 35 horas semanais para avanzar nas condicións 
de vida dignas, favorecer a conciliación da vida persoal e laboral, e aumentar o número de postos de traballo; e a 
derrogación do retraso da idade de xubilación promovida polos poderes económicos europeos e aplicada polo 
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Goberno español porque, ademais de ser inxusto, retarda o acceso ao traballo da mocidade. Defendemos a re-
ocupación do rural e o desenvolvemento dunha política agraria propia deseñada en función dos nosos intereses 
e que permita á mocidade poder vivir da actividade agro-gandeira e  contrarrestar o despoboamento do rural. 
Rexeitamos a Política Agraria Común -PAC- e a política pesqueira das institucións europeas, así como a mala 
xestión da Xunta e o estado Español, culpábeis da desaparición dos postos de traballo e os recursos naturais do 
medio rural vivo e produtivo, identitario da cultura galega dende séculos.

3.3 Por uns servizos públicos de calidade. Defendendo o ensino galego e a sanidade galegas.

Galiza Nova entende que o acceso ao ensino medio e universitario debe ser libre e gratuíto, polo que reiteramos 
o noso rexeitamento a todo tipo de proba selectiva (PAU, reválidas), á redución das bolsas e impedimentos para 
acadalas, aos límites de praza e á eliminación de graos.

Os ataques do PP contra os servizos públicos non cesarán, polo que é máis necesario ca nunca maior contundencia 
no traballo e accións de Galiza Nova. Así mesmo, cómpre dar continuidade á dinámica mobilizadora do 
nacionalismo estudantil, apoiando e colaborando coas iniciativas que impulsen as súas organizacións referenciais 
-Comités, Liga Estudantil Galega), así como continuar a impulsar a Plataforma Galega en Defensa do Ensino 
Público, da que formamos parte desde a súa creación co obxectivo de garantir un ensino público gratuíto e 
impartido en galego.

Por outra banda, a sanidade como outro dos alicerces fundamentais dos servizos públicos, tamén está a ser 
brutalmente atacada, con consecuencias nefastas para a mocidade galega, entre elas a exclusión da cobertura 
sanitaria no caso das persoas maiores de 26 anos no desemprego. É deber de Galiza Nova loitar por unha 
sanidade pública, universal e gratuíta

3.4 Igualdade e liberdades sexuais.

Non admitimos nin recortes nin retrocesos na loita contra a violencia machista porque é neste momento de 
crise cando moitas mulleres viven situacións dramáticas e cando corremos o perigo de dar pasos atrás nas 
conquistas destes nos últimos anos.

As políticas machistas do PP, como todo machismo, tamén ten un sesgo de clase, e no caso concreto derivado 
da reforma do aborto serán as mulleres das clases populares as que estarán abocadas ás prácticas clandestinas 
do aborto, por non poder viaxar a aqueles Países onde este foi despenalizado.

Galiza Nova leva moitos anos reivindicando as liberdades afectivo sexuais e outro modelo de relacións entre as 
persoas, que supere os preconceptos e as categorías, baseado na soberanía dos corpos, unha sexualidade libre, 
segura e gozosa. Foi neste período no que se produciu a reactivación da Comisión de Liberdades Sexuais de 
Galiza Nova e con ela producíronse melloras como a realización dun traballo periódico e descentralizado do 
Día do Orgullo, e incorporando ao discurso as reivindicacións das mozas lesbianas, moitas veces inexistentes 
nos discursos de asociacións feministas e de liberdades sexuais. Así, entre outros aspectos, reivindicamos o 
acceso a tratamentos de reprodución asistida a todas as persoas que non se enmarquen no modelo de familia 
heteronormativa, outro exemplo da hipocrisía por parte dos ministerios de Sanidade e Xustiza, pois obrigan a 
parir a aquelas mulleres que non o desexan e prohíbenllo a aquelas que de verdade queren ser nais.

Galiza Nova, considera que a educación debe ser igualitaria. Pois un gran perpetuador dos valores sexistas é 
o ensino. Tense analizado que nenas e nenos, desde que idades moi temperás, se lles atribúen diferentes roles 
a través dos xogos, actividades ou castigos en función do sexo. Apostamos pola coeducación como un dos 
mecanismos para  construír o futuro en igualdade.

Non podemos ignorar a incidencia que a linguaxe ten como perpetuadora das desigualdades entre mulleres 
e homes, a linguaxe non é neutra e, polo tanto, ten unha forte incidencia na transformación das relacións das 
persoas. Neste senso, o conxunto da militancia debe comprometerse co uso consciente da linguaxe de xénero, 
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contribuíndo a que toda manifestación pública, oral ou escrita da organización, se realice en consonancia con ela.

Ante o recrudecemento da opresión sobre as mulleres, o noso compromiso é derrubar o sistema patriarcal, a 
través do traballo da nosa militancia no movemento feminista, moi especialmente colaborando coa Plataforma 
Galega polo Dereito ao Aborto, da que a Asemblea de Mulleres participa desde a súa creación, así como a 
través da loita e do alargamento e expansión comarcal e local da autoorganización das mozas nacionalistas na 
Asemblea de Mulleres para sermos máis, debater, pensar e axer con maior combatividade ante as agresións que 
padecemos e aumentar a conciencia da mocidade pola emancipación das mulleres e polo noso empoderamento 
cara á consecución da República Galega das mulleres libres. 

Reivindicamos unha sexualidade libre e diversa, fronte ao patrón único da heteronormatividade e a dominación 
do heteropatriarcado. Esiximos unha aposta clara no sistema educativo para o cumprimento do disposto na lei 
pola non discriminación das persoas LGTBI e a penalización dos discursos da extrema dereita, discriminadores e 
criminalizadores das persoas LGTBI, como os que a diario se cospen desde os altofalantes mediáticos, púlpitos 
eclesiásticos e micrófonos do PP.

3.5 Defendermos a lingua, coñecermos e difundirmos a nosa cultura.

Galiza Nova continuará dando a batalla nas aulas e no seo da sociedade para conseguir avances de importancia 
na normalización da nosa lingua e continuará a impulsar o traballo da plataforma Queremos Galego.

De igual modo, en Galiza Nova somos conscientes das posibilidades e vantaxes da lingua galega no contexto 
internacional, nomeadamente na comunidade lusófona. Apoiamos o certeiro paso da nosa comunidade lingüística 
dentro da comunidade lusófona, achegando o noso País ás posibilidades informativas e comunicativas dunha 
lingua planetaria. Alén disto, constitúe un punto estratéxico para o nacionalismo, xa que difunde de forma 
internacional a nosa cultura e así como permitírenos denunciar a nosa situación como nación oprimida ante a 
Comunidade Internacional. Polo tanto, Galiza Nova tentará pular pola promoción deste espazo comunicativo, 
difundido proxectos e iniciativas en lingua galega coa grafía do AOLP (Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa) 
así como favorecer a progresiva incorporación dos medios e canles comunicativos da comunidade lusófona.

A militancia de Galiza Nova debe entenderse a si mesma tamén como axentes de normalización lingüística, e 
o seu compromiso debe ser coherente no uso correcto da lingua galega en todos os ámbitos do día a día e 
empregando unha linguaxe non sexista.

Cómpre prestar maior atención á formación, non só a que realizamos a través das xornadas formativas – de 
verán e inverno- e dos múltiples actos e coloquios -por exemplo as actividades enmarcadas nas xornadas 
de Rosalía de Castro a nós que nos dous últimos anos se descentralizaron- ou dos contidos na web ou no 
Mocidade. Cómpre achegar á mocidade maiores ferramentas formativas, crear un espazo de formación na rede 
e dar maior ordenación aos contidos e actividades formativas. Este é o mecanismo que temos a día de hoxe 
para dar a coñecer o País e a nosa historia, para ofrecer e chaves para analizar a situación de Galiza e facer 
medrar a conciencia nacional, pois as institución públicas e o ensino tratan de agochar continuamente os nosos 
sinais de identidade, como é a lingua e a nosa historia. Nas aulas non se aprende nada da resistencia de Pardo 
de Cela aos Reis Católicos, nin das revoltas populares irmandiñas, nin que Galiza foi o primeiro reino de Europa 
nin que fomos xa República. Manipulan os nosos símbolos coma Rosalía e Castelao, poñen trabas á nosa música 
tradicional, ás novas e novos creadores e, por suposto, ás nosas festas, vestindo de cultura o que non é noso, 
como no caso das touradas, ás que nos opoñemos no político, por desprazar a nosa cultura como mecanismo 
para españolizarnos, e no ético, por entrañar crueldade e dor para os animais.  

3.6 Deporte e lecer alternativo.

Fronte aos recortes da Xunta, desde Galiza Nova apostamos por un modelo deportivo que rache co deporte 
entendido como un nicho de negocio máis e apostamos pola defensa dun deporte profesional nacido desde a 
promoción e o traballo das e dos deportistas de base. Consideramos que é necesario un control dos salarios, 
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especialmente no fútbol, así como dos movementos de capital que corrixa as discriminacións salariais “tanto en 
función do deporte coma do sexo” e iguale no posíbel a situación das diferentes disciplinas deportivas.

Galiza Nova seguirá a demandar o dereito a termos seleccións deportivas galegas oficiais e internacionais que 
nos representen e que sirvan para contarmos cunha maior canteira de deportistas nas diferentes disciplinas, 
especialmente a feminina e para aumentar a implicación da mocidade no deporte e súa identificación con Galiza.

No tocante ao lecer, dende Galiza Nova, reivindicamos a potenciación política de ocio e tempo libre que poña en 
valor a creatividade da mocidade, dende unha perspectiva non mercantilizada, baseada en actividades pensadas 
pola xente nova.

Para poder poñer en marcha un tipo distinto de lecer sería primordial a xestión pública dos espazos de tempo 
de lecer -piscinas, pavillóns, casas da mocidade etc.- e de libre acceso para a mocidade galega. Nun momento 
de recorte de servizos, desde a nosa organización mostrámonos contrarios aos peches de casas de mocidades, 
servizos de bibliotecas, locais de música...

Precisamos transmitirlle á mocidade galega que existen alternativas á cultura do capitalismo e que hai outro 
modelo de lecer baseado na convivencia, as relacións sociais e non no consumismo como fixo o BNG cos 
programas de lecer nocturno impulsados en moitos Concellos nos que ten responsabilidades institucionais.

3.7 Saúde e substancias aditivas.

O PP pretende impoñer a súa hipócrita política pola vía do aumento das sancións á xente nova. Na liña que 
sempre defendemos, a nosa organización, oponse ao conxunto de políticas prohibicionistas do PP tanto na 
Xunta como en moitos concellos.

Galiza Nova seguirá a opoñerse ás políticas prohibicionistas en materia de drogas, que sitúan na marxinalidade 
ás persoas con drogodependencia, potencian o tráfico ilegal e enriquecen o negocio de quen xoga coa saúde 
pública.

3.7 Mobilidade.

É evidente que o noso País arrastra un importante déficit en materia de mobilidade, en parte derivado dunha 
ausencia de planificación, o que provoca unha maior dependencia do vehículo privado para estudar, traballar, ou 
para desenvolver calquera outra actividade. A isto, haille que sumar as carencias do servizo de transporte colectivo 
e o encarecemento dos billetes tanto de transportes urbanos, comarcais e intercomarcais. Estatisticamente, a 
mocidade galega é un dos sectores de poboación que se despraza de xeito máis continuado por motivos de 
estudo, traballo, práctica deportiva ou lecer. Ante a ausencia dunhas políticas de mobilidade que sirvan para 
vertebrar o País, e que por tanto respondan ás necesidades de desprazamento da poboación galega, urxen 
medidas que poidan dar resposta ás necesidades de mobilidade:

— Galiza precisa de ferrocarril público de proximidade: unhas liñas de transporte público, económico e 
sostíbel que permita a mobilidade da mocidade a diario entre importantes núcleos de poboación.

— Cómpre a revisión das concesións de transporte por estrada, para que o actual negocio dalgunhas 
empresas que ignoran necesidades de desprazamento, paradas e horarios, dea paso a un servizo útil, 
especialmente no medio rural galego.

— Tarificación especial para a mocidade, estudante de ensino medio ou universidade adaptado á realidade 
económica do noso país, para favorecer o uso do transporte público a nivel local, comarcal e nacional.

— Unificación das políticas municipais de transporte publico para favorecer a mobilidade do estudantado 
galego nas cidades noso pais, indistintamente da súa universidade onde curse os seus estudos
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— A mocidade vén 
demandando neste último 
tempo o retorno do servizo 
de transporte nocturno 
Noitebús. Nese sentido, esta e 
outras medidas son necesarias 
para evitar de xeito efectivo a 
sinistralidade nas estradas tan 
elevada en Galiza.

3.8 Ecoloxismo.

A situación ambiental do mundo 
agrávase cada día con tal virulencia, 
que os esforzos individuais de 
milleiros de persoas non son 
suficientes para parar as agresións ao 
medio. Os países ricos exportan as 
chamadas industrias limpas cara aos 
países empobrecidos e cara ás súas 
colonias periféricas. No noso pais, 
somos conscientes da espoliación 
dos nosos recursos e da aplicación 
de políticas ambientais propias de 
países colonizados. Un exemplo é 
o tratamento dos RSU -Residuos 
Sólidos Urbanos- e a tentativa de 
implantar oligopolios mineiros de 
empresas transnacionais.

A loita ambiental débese dar en todos 
os campos, con gran importancia no 
campo político, e non circunscribila 
á actuación doméstica. Os gobernos 
do sistema, non interesados pola 
redución da explotación do medio, sobresatúranos de campañas centradas na actuación individual para a redución 
dos residuos. Mais a protección ambiental débese fundamentar en programas preventivos máis económicos e 
eficaces, unidos a accións de recuperación que deben facer fronte ás empresas causantes do problema. No 
camiño cara a sustentabilidade é onde se atopa a resposta para conseguir reverter a situación actual e deixar 
un mundo mellor para os que nos sucedan, adoptando políticas e tecnoloxías limpas que nos permitan vivir 
con dignidade. Así mesmo, é o goberno quen debe facer fronte á recuperación forestal galega, promovendo o 
cultivo de especies autóctonas e minorizando o impacto das especies invasoras, como é o caso do eucalipto ou 
o bambú, garantindo deste xeito a supervivencia dos recursos

Nese obxectivo é fundamental que a xestión e dirección sobre os recursos naturais estratéxicos e especialmente 
dos recursos enerxéticos se desenvolvan en base a criterios de eficiencia e interese público, e isto poder ser en 
moitos casos incompatible coa xestión privada ou privatizada de servizos básicos e recursos naturais.

Deste xeito o acceso da poboación aos servizos básicos como a auga e a electricidade pasa en moitos casos por 
levar adiante iniciativas contra os oligopolios actuais ou de remunicipalización dos servizos de abastecemento e 
depuración de augas. Protexer o ambiente tamén é procurar unha sociedade máis igualitaria.
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Cuestión fundamental na Galiza é a procura dunha xestión ecolóxica e social dos RSU. O modelo de Sogama 
colapsou e cómpre desenvolver con urxencia outro modelo baseado na composta da materia orgánica e na 
reciclaxe dos materiais, asumindo o modelo impulsado polo nacionalismo. Neste caso queda demostrado que as 
opcións máis ecolóxicas son tamén, en moitos casos, as máis baratas economicamente e as que xeran un maior 
número de postos de traballo.

É por tanto, papel de Galiza Nova, pór no punto de mira aos verdadeiros culpábeis da situación ambiental e 
realizar campañas explicando a situación na que se atopa o País. Debemos potenciar políticas sustentábeis e 
campañas de concienciación, traballando con organizacións ecoloxistas e defensoras do territorio, como o no 
referente ADEGA, e asociacións e plataformas coma  a Sociedade Galega de Historia Natural (S.G.H.N.),CEMMA, 
MONTE PINDO PARQUE NATURAL, ASOCIACIÓN AMBIENTAL SENDA NOVA, asociacións e plataformas 
na defensa das rías...

3.9 Vivenda

Na Galiza 7 persoas son expulsadas das súas casas ao día, mentres os bancos son propietarios de máis de 300 
000 vivendas baleiras. Ao tempo que vemos como o patrimonio material do rural e tamén de moitas vilas e 
cidades esmorece e se derruba coa complicidade das administracións, agardando o comezo doutra burbulla 
inmobiliaria que rendibilice a súa demolición. Neste contexto, a mocidade ve desaparecer a posibilidade de 
emanciparse.

Esiximos a expropiación das vivendas baleiras en propiedade da banca para a creación de parques de vivenda 
públicas en aluguer dirixidos a persoas sen recursos e xente moza.

Apostamos pola creación dunha Axencia/Banco de Vivenda con capacidade para xestionar alugueres, mediar 
entre demandantes de vivenda e propietarios e impulsar a rehabilitación de vivendas. Este ente actuará creando 
unha bolsa de aluguer a prezo taxado a cambio da garantía de pago da renda de aluguer o tempo que estean 
incluídas na bolsa. Poderá ofrecer a rehabilitación de vivendas a cambio dunha parte da renda de aluguer até 
costear a totalidade das reformas como tamén poderá, no caso de edificios con algunha protección patrimonial, 
ofrecer o traspaso da propiedade a cambio da explotación.

O rural galego representa un área potencialmente a habitar dado o gran número de vivendas abandonadas, 
cando non aldeas enteiras. É competencia das administracións autonómicas e locais pular pola recuperación do 
rural galego, para o que se fai imprescindíbel dotar a este de servizos públicos que garantan unha vida digna no 
rural, en igualdade de condicións que as e os habitantes do ámbito urbano.

3.10 Diversidade funcional e dependencia.

No momento actual de crise en que nos atopamos, aquelas persoas con diversidade funcional estanse vendo 
gravemente afectadas polas políticas levadas a cabo desde o goberno central. Xa sendo suficientes as barreiras 
que teñen que superar de cotío, tanto sociais como arquitectónicas, o desmantelamento continuado dos servizos 
públicos a man do PP está a pór máis impedimentos á inclusión social. Por iso, desde Galiza Nova, debemos 
promover a inclusión social das persoas con diversidade funcional, propondo iniciativas a nível político, así como 
empregando os medios necesarios para que calquera persoa que así o quixer poida participar activamente na 
política.

As persoas con dependencia están sendo absolutamente abandonadas polo Partido Popular, que desde a súa 
entrada no goberno non fixo máis que reducir as axudas á dependencia até estas quedaren reducidas a cinza. 
Aínda non sendo suficiente con isto, xoga coa necesidade destas familias, aumentando as trabas para acceder ás 
axudas que en moitos casos nin son concedidas e, se o son, resultan no canto de percibilas escúdanse na falla de 
cartos. Por isto, desde Galiza Nova, debemos traballar en favor dos seus dereitos e non nos esquecer de ningún 
destes sectores que se ven tan desfavorecidos polos violentos recortes do PP.
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4. O PAPEL DE GALIZA NOVA NO CONTEXTO ACTUAL. GALIZA 
NOVA NECESARIA PARA O FORTALECEMENTO DO BNG. A 
NECESIDADE DUN MAIOR TRABALLO CONXUNTO.

4.1 A estratexia xuvenil nacionalista

A estratexia do nacionalismo galego de autoorganización do pobo en estruturas propias, como primeiro chanzo 
do proceso autodeterminativo, ten en Galiza Nova a ferramenta estratéxica para a aglutinar a mocidade, ampliar 
a conciencia nacional das persoas máis novas e proporcionarlles unha organización para defenderse das distintas 
problemáticas que a mocidade padece.

Logo de cumprirse máis dun cuarto de século de actividade ininterrompida de Galiza Nova, a organización xuvenil 
nacionalista segue a ser totalmente necesaria para a xuventude galega, para o avance da autodeterminación, e 
para o avance do propio BNG.

A estratexia xuvenil do nacionalismo segue a ser máis necesaria ca nunca para a consecución do obxectivo: a 
instauración da República da Galiza e dun sistema social e económico ao servizo das clases traballadoras galegas.

A fronte patriótica ten en Galiza Nova a súa organización xuvenil e é necesario para o avance do nacionalismo 
continuar a erguer unha Galiza Nova máis dinámica, activa e con maior iniciativa, e ampliar a participación activa 
de toda a militancia de Galiza Nova no BNG ampliando a súa militancia e facendo do debate, o activismo e o 
interese pola formación a praxe militante do día a día. Debemos facer de Galiza Nova unha ferramenta moito máis 
útil para externamente mellorar e ampliar a actuación do conxunto do nacionalismo entre a mocidade, aumentar 
a conciencia nacional da xuventude galega e concretar as alternativas do nacionalismo a nivel xuvenil; e para 
internamente producir un alongamento da base de simpatizantes e militantes do BNG e así asegurar un relevo 
xeracional en base a unha militancia nova pero curtida no activismo e no traballo nas rúas e ideoloxicamente 
formada.

A estratexia xuvenil precisa que Galiza Nova sexa moito máis dinámica, con capacidade de adaptación orgánica 
á realidade dos distintos concellos, máis forte e con unidade de acción interna e colaborativa no traballo co 
conxunto do Movemento Xuvenil Nacionalista Galego. É por iso fundamental que a nosa militancia impulse o 
MXNG, sendo activa na recuperación da implantación que durante décadas tivo o nacionalismo estudantil no 
ensino medio e universitario, implicándose no avance do nacionalismo entre o estudantado. Para estes obxectivos 
e o fortalecemento da estratexia do nacionalismo, a nosa militancia debe pular e ser consciente da necesidade 
de creación dun novo espazo que una ao estudantado nacionalista e independentista galego, un espazo unitario, 
plural e democrático. Do mesmo xeito, a nosa militancia debe implicarse en impulsar a afiliación sindical entre a 
mocidade na central de referencia para nós, a CIG.

A nosa militancia debe fortalecer o MXNG; mais corre especial urxencia continuar a favorecer a unidade de 
acción e priorizar o traballo dentro da propia Galiza Nova sobre as distintas tendencias, ao tempo que se garanta 
a máxima pluralidade e se respecte ás diversas sensibilidades que existen dentro da nosa organización.

4.2 Melloras na metodoloxía de traballo: pular pola participación activa nos movementos sociais e 
asociativos.
  
Perante as mudanzas sociais, políticas e electorais acontecidas nos últimos dous anos -co xermolo de novas 
propostas organizativas e movementos sociais arredados do nacionalismo- cómpre facermos unha crítica 
construtiva a respecto da actuación de Galiza Nova e as eivas que -na nosa acción política- puideran ter impedido 
que a nosa organización chegase a maiores capas da mocidade galega -atraídas por mensaxes e discursos 
elaborados fóra do soberanismo-.

Tomando como un baremo demoscópico os resultados electorais acadados pola fronte patriótica nos últimos 
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comicios mais tamén, ao abeiro dos acontecementos vividos no seo do propio BNG, a nosa organización debe 
definir unha estratexia a longo prazo que permita incrementar o apoio social na mocidade á fin de estender 
a alternativa nacionalista como chave para superarmos o actual contexto de crise e procurarmos unha saída 
baseada nos intereses das maiorías socias e, nomeadamente, da mocidade galega.

Neste senso, a estratexia ha de basearse na defensa do principio de auto-organización mais tamén no activismo 
social, de barrio e a pé de rúa da nosa militancia, traballando man a man coa veciñanza e os movementos sociais 
na procura de solucións aos problemas cotiáns para construírmos a alternativa desde a base e sermos reflexo 
do discurso que defendemos.

É pois preciso contribuír a dotar Galiza Nova dunha maior contundencia e imaxinación nas respostas, nas formas 
e nas súas alternativas políticas. Ao tempo que fornecermos a organización dun maior dinamismo e capacidade 
de reacción-adaptación que permitan combater con axilidade as ofensivas lanzadas desde as institucións políticas 
e os poderes económicos.

Para alén dos procesos electorais que se desenvolver neste período interasemblear -e para os que Galiza Nova 
debe pór todas as súas enerxías-, é preciso pular pola participación activa nos movementos sociais e asociativos 
do País, desenvolver un forte combate nas rúas e promover a autoorganización da mocidade galega arredor 
do proxecto nacionalista que representa o BNG para reforzarmos este obxectivo no día a día da organización 
e da nosa actividade, crearase a responsabilidade na Dirección Nacional de Activismo e movementos sociais, 
cuxa función será fundamentalmente a de fomentar a participación social da organización nos movementos e 
plataformas sociais e o activismo entre a nosa militancia.

Esa estratexia debe fuxir de curto-pracismos e definirse como un plan de traballo a longo prazo que guíe a 
acción política de Galiza Nova cara ao obxectivo de sumarmos apoios á organización mais, sobre todo, ao 
proxecto político que esta representa e que ten na liberación nacional e social de Galiza a súa meta.

Os avances e logros que poida acadar Galiza Nova dependen única e exclusivamente da súa militancia, polo 
que é moi importante que por parte de todas e todos se teña unha actitude activa e construtiva dentro da 
organización

TESE DE ORGANIZACIÓN

1. REFORZAR GALIZA NOVA. REFORZAMENTO ORGANIZATIVO E 
CORRESPONSABILIDADE DA MILITANCIA.
Un dos principais obxectivos da Tese de Organización é analizar cuestións chave no funcionamento diario da 
nosa organización, que deberán mellorar a nosa práctica política. É preciso reflexionar sobre aspectos como o 
compromiso, a corresponsabilidade, o activismo, a formación, a coherencia e a información da militancia.

Nun contexto en que os ataques sobre a mocidade galega son incesantes, é necesario concienciar á mocidade 
da necesidade de organizarse para defenderse, da necesidade da autoorganización das mozas e mozos galegos, e 
por tanto da necesidade de organizarse en Galiza Nova e no BNG, e non só debemos concienciar destas causas 
precisas a través da nosa acción, senón tamén e o que é máis importante, a través do xeito de organizármonos. 
Temos, por tanto, que facer máis participativas as nosas asembleas de base e desenvolver grupos de traballo 
locais, convidando a simpatizantes e persoas que colaboren, nunca como meros espectadores, senón animándoos 
a intervir, propor e debater connosco. Facer presentes ás persoas mozas que compartan as inquedanzas da 
organización na nosa democracia interna e no asembleísmo que caracterizan a Galiza Nova, outorgando un papel 
prioritario a fomentar o compañeirismo, os vencellos persoais e o contacto entre a militancia das localidades e 
comarcas onde Galiza Nova teña presenza.



XIII ASEMBLEA NACIONAL DE GALIZA NOVA

21

Tamén precisamos perfeccionar a nosa actuación e, con ela, a nosa corresponsabilidade coas persoas que nos 
acompañan na militancia, para así acadarmos a multiplicación dos efectos do noso traballo. O noso traballo é un 
labor colectivo que precisa a implicación de toda a militancia. Tamén é necesario que as persoas que integramos 
Galiza Nova non sexamos tan só afiliadas e afiliados, debe existir un compromiso alén da asistencia a xuntanzas 
que incida na participación nos diferentes campos de actuación que abrangue Galiza Nova.
 
Esta visión do compañeirismo ten que ser peza fundamental no día a día da nosa organización e debe caracterizar 
as nosas respostas contra as accións represoras a nivel estatal e nacional, así como a súa amplitude e expansión 
por todas as comarcas galegas. A nosa organización, mediante as asembleas comarcais e locais permítenos 
comunicarlle á mocidade de calquera recuncho de Galiza a nosa perspectiva política; mais ao mesmo tempo, 
tamén posibilita a implicación e o achegamento de novas persoas e ideas ao noso proxecto, impulsando accións 
de carácter plural. Esta diversidade provinte daquela xente moza que se está achegando a nós debe ser entendida 
como unha oportunidade. Neste sentido, e entendendo que a militancia é unha decisión libre e consciente, esta 
terá que ser coherente cos principios ideolóxicos e organizativos de Galiza Nova, sendo deberes mínimos 
para calquera militante a defensa da nosa ideoloxía e o monolingüísmo en galego. Con respecto a este último, 
a militancia de Galiza Nova debe ter presente que a opción monolingüe é a única posíbel para garantir a 
supervivencia do galego. Adoptarmos no noso día a día a defensa da nosa lingua, falándoa e facéndoa presente 
en todos os contextos supón, hoxe por hoxe, un dos maiores actos de rebeldía.

Outro eixo fundamental e que debe rexer a nosa acción é a democracia e o pluralismo a todos os niveis. O 
debate e a posta en común das ideas débese garantir na toma de decisións, entendendo, d mesmo xeito, o 
recoñecemento das diferentes visións políticas e ideolóxicas que poida haber no seo da nosa organización e na 
propia sociedade.

1.1 Axilizar a organización para unha maior rapidez na resposta e na acción.

Os tempos convulsos que estamos a vivir fan que a mocidade reciba todos os días novas que van afectar ao seu 
futuro. As taxas de desemprego xuvenil, así coma os cambios no modelo educativo, leis e normativas que nos 
afectan de forma directa ou indirecta, son algúns dos motivos que nos obrigan coma mocidade, a estar informada, 
e coma organización nacionalista, a dar a nosa visión da realidade propoñendo alternativas.

Esta cantidade de información debe ser canalizada dunha maneira áxil para dar respostas que cheguen rápido 
ás persoas destinatarias, axeitando o noso formato, dentro do posíbel, ás características e necesidades destas 
para conseguir unha maior comprensión da mensaxe. A linguaxe usada debe ser combativa e conter a carga 
ideolóxica necesarias, usando códigos que presenten maior claridade. Cómpre sinalar a importancia de toda a 
militancia como ferramenta indispensábel na política comunicativa, mais tendo en conta o tratamento hostil e 
silenciador co que en xeral contamos nos medios de comunicación.

Para que todas as propostas anteriores se poidan levar a cabo da maneira máis áxil, é preciso que os organismos 
nacionais de Galiza Nova –Comisión Permanente e Dirección Nacional- teñan un ritmo de traballo continuo 
e que, sobre todo no primeiro caso, as persoas que o conformen prioricen as reunión deste órgano e fagan 
seu o compromiso de axilizar o organismo de cara a, sen detrimento do debate, conferir á organización unha 
maior capacidade de dar respostas inmediatas aos múltiples ataques que a mocidade sofre. Esa mesma actitude 
é necesaria a nivel comarcal e local, conseguindo desta maneira que a nosa organización non quede relegada nas 
necesarias respostas a problemáticas urxentes da mocidade.

1.2 Mellorar a capacidade financeira de Galiza Nova.

Nestes últimos tempos, experimentamos un descenso significativo nas axudas procedentes de organismos 
públicos, froito da política de recortes exercida polo PP. Todo parece indicar que esta tamén vai ser a liña a seguir 
nos vindeiros anos, polo que, desde Galiza Nova, vémonos na obriga de continuar a buscar  máis métodos de 
financiamento.
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Como principal alternativa ao gasto financeiro en tarefas asumíbeis, mediante a coordinación de grupos de 
traballo, obradoiros de innovación, imaxinación e creación de materiais das campañas. O noso traballo militante 
resúltanos individualmente gratificante e colectivamente axuda a reducir o gasto económico, polo que o noso 
esforzo debe ser a nosa primeira opción á hora de afrontar unha campaña.

Mais os recortes nas axudas non son o único que nos afecta, xa que a represión económica cobrou un papel 
moi importante nesta etapa. Galiza Nova tivo que facer fronte a varias sancións por dar resposta aos ataques 
contra a mocidade galega. Esta situación vai empeorar por mor da aplicación da Lei de Seguridade Cidadá -a 
cal non mermará as nosas accións en defensa das mozas e mozos deste País- e temos que ter en mente as súas 
consecuencias.

Tendo en conta estas dúas cuestións, atopámonos coas seguintes solucións:

- Domiciliación das cotas da militancia: Os estatutos de Galiza Nova marcan a obrigatoriedade da 
domiciliación para toda a militancia, agás nos casos de militantes que por razóns económicas a Dirección 
ou Asemblea comarcal decidira reducirlle ou eximir do deber de cotizar. Ao ser esta práctica beneficiosa 
para a banca privada e contraria aos nosos posicionamentos, a Dirección Nacional valorara a posibilidade 
de mudar as nosas contas a banca ética e cooperativa, cun compromiso de mellores prácticas económicas, 
prevendo… os gastos e ingresos e non comprometer as finanzas da organización nin o traballo político. É 
por tanto necesario que a militancia adquira o compromiso da domiciliación. Para isto, é preciso regularizar 
o paso das cotas o máximo posíbel, mellorando o funcionamento con respecto a períodos anteriores e 
cuns prazos homologados aos do BNG.

- Estabelecemento dunha cota mensual voluntaria de 6 euros para a militancia que poida e desexe 
colaborar economicamente en maior medida coa organización, e que solicite á súa asemblea comarcal 
acollerse a esta nova modalidade. Para as persoas que non poidan acollerse a esta cota de 6 euros, 
manterase a cota de 3 euros mensuais, agás nos casos de militantes que a Asemblea Comarcal ou Dirección 
Comarcal reducira ou eximira do deber de cotizar por razóns económicas.

- Venda de material: A venda de material repórtanos una suma importante para financiar a nosa 
actividade. O conxunto de militantes de Galiza Nova debe comprometerse a colaborar coa venda do 
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mesmo en todos aqueles sitios nos que sexa posíbel. É por iso que resulta de vital importancia que cada 
comarca conte cun calendario de  actos, feiras, festivais e demais eventos nos que se posibilite a venda de 
material de Galiza Nova. Creación dunha tenda virtual, ca fin de visibilizar a nosa simboloxía, a través do 
noso material. As comarcas que o necesiten recibirán a metade dos beneficios da venda de material.

- Actividades que axuden á obtención de recursos para posibilitar a edición de campañas: nunca 
foi nin será obxectivo de Galiza Nova obter beneficio para si mesma, pero contar con maior liquidez 
axuda enormemente ás comarcas a levar adiante traballo político. Nese sentido, pularemos para que 
as actividades que realicemos nos permitan obter recursos económicos para manter a nosa actividade 
política -edición de rifas, bonos axuda, colaboracións,…-.

1.3 Potenciar e crear grupos de traballo locais.

Entendemos que as asembleas locais e comarcais son eixos fundamentais de Galiza Nova, por iso se debe 
priorizar e dinamizar o traballo nestes ámbitos, e así converter ditos espazos nun lugar onde a militancia achegue 
as súas propostas de traballo local, comarcal e nacional. Ademais de executar as campañas nacionais, as asembleas 
locais e comarcais deben deseñar o seu propio calendario de traballo centrado en dar resposta ás problemáticas 
da mocidade dunha zona xeográfica concreta. Para acadar estes obxectivos é preciso que se fixen reunións 
periódicas, nas que se artellen novas campañas e onde se debatan como definir e concretar as accións a 
desenvolver, co apoio da organización a nivel nacional.

Mais cómpre axilizar a organización e facermos mudanzas no organizativo. Por exemplo, non debemos agardar 
á celebración dunha asemblea ou dirección comarcal para pór en marcha unha resposta, acción, comunicado ou 
campaña para facer fronte a unha problemática concreta local ou comarcal. Respectando o asembleísmo e os 
debates, danse problemáticas nestes tempos que precisan de respostas urxentes, e as ferramentas tecnolóxicas 
permiten unha rápida comunicación entre a militancia e as responsabilidades para iniciar unha contestación sen 
ter que agardar á reunión física.

Nese sentido, é fundamental expandir e dinamizar a organización territorial de Galiza Nova. É preciso que 
dinamicemos as localidades, como ámbitos primeiros da nosa acción. Por iso, é prioritario neste período crear 
grupos de traballo locais e consolidar os que xa se foron formando, sexan asembleas locais ou en forma de 
grupos de traballo, que teñan iniciativa propia no desenvolvemento do traballo político, con afán prepositivo, e 
non só sexan executores das campañas nacionais.

A relevancia que entendemos deben ter as asembleas locais ou grupos de traballo locais -alí onde non haxa un 
número de militantes suficiente para constitución de asemblea local-, vén dada, entre outros motivos, polo feito 
de ser o espazo onde as accións e respostas dadas están máis próximas ás problemáticas concretas da xuventude 
e coas que podemos estabelecer un contacto máis directo coa mocidade.

1.4 Espallar a autoorganización feminista da Asemblea de Mulleres ás comarcas e localidades.

Como xa ben analizamos na tese política, as mozas galegas sufrimos unha tripla opresión por vivirmos nunha 
nación colonizada, por sermos mulleres nunha sociedade patriarcal e por pertencer a un segmento social, a 
mocidade, que padece de xeito esaxerado todas as problemáticas das que xa se fala nas anteriores liñas das teses 
políticas. Esta situación agudizase no medio dunha crise capitalista, na que todos os gobernos nos lanzan a mesma 
mensaxe, facéndonos responsábeis dela e demandándonos austeridade, sacrificio e resignación.

Por esta razón, é máis necesario ca nunca o noso compromiso co derrubamento do sistema patriarcal  e 
dotármonos, deste xeito, das ferramentas necesarias para combatelo, como é o caso da Asemblea de Mulleres, 
como espazo de debate, ideas, análise dos postulados feministas, así como de accións concretas para combater 
ao patriarcado.

Nestes últimos dous anos, a Asemblea de Mulleres experimentou un salto importante na organización e na labor 
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feminista. Non só cinxíndonos ás datas mais salientábeis como o Día Internacional das Mulleres, Día Internacional 
contra a Violencia de Xénero ou o Día de Rosalía; senón tamén centrámonos en datas que até o momento foran 
ignoradas como o Día da Visibilidade Lésbica. Continuamos ademais coa edición do Activas ou unha campaña 
intensa coa reforma da lei do aborto. Un traballo intenso que se levou a cabo ante todo grazas á implicación das 
mozas que integran a Asemblea de Mulleres.

Mais somos conscientes de que as estruturas asemblearias das comarcas e localidades aínda son insuficientes, 
mesmo a ter unha mellora considerábel. Temos que ser conscientes de que as asembleas comarcais son 
imprescindíbeis para o funcionamento da Asemblea, para que a labor e as ideas se espallen por todo o País. É 
preciso, polo tanto, que traballemos por que se constitúan as asembleas de mulleres en todas as comarcas e 
localidades, para adquirir deste xeito un maior dinamismo como militantes, como localidades e que redunda 
nun aumento da participación nas Asembleas Nacionais de Mulleres. Así mesmo, unha importante función das 
asembleas locais/comarcais de mulleres debe ser o impulso de actividade propia na súa zona como na proposición 
de ideas á nacional para o desenvolvemento de campañas.  

Na liña do avanzado anteriormente, a labor formativa da Asemblea de Mulleres é imprescindíbel para toda a 
militancia xuvenil de Galiza Nova que debe incrementar a súa consciencia sobre a importancia da loita feminista 
no nacionalismo galego, participando na medida do posíbel das campañas tanto nacional como comarcais que 
se leven a cabo.

Isto pasa pola participación e implicación de toda a militancia de Galiza Nova no desenvolvemento do traballo 
feminista que proven da Asemblea de Mulleres, para deste xeito concienciarse da formación da que fornece o 
traballo militante neste eido. Fuxindo así da linguaxe sexista ou dos micromachismos que a sociedade na que 
vivimos adoptou como algo normal.

Deste xeito, a continuación temos que facer mención ao funcionamento e a organización da Asemblea, da que 
daremos en sinalar a continuación:

A Asemblea de Mulleres de Galiza Nova é o máximo órgano de decisión da organización en materia de xénero, 
sendo deste xeito un organismo autónomo. Están convocadas á mesma todas as militantes de Galiza Nova.

Co obxecto de axilizar e reforzar esta labor, as responsábeis comarcais e locais das asembleas de mulleres, 
deben facer o propio nas súas comarcas, buscando deste xeito que ningunha moza quede fóra da Asemblea por 
descoñecemento da súa existencia.

As reunións da Asemblea Nacional de Mulleres serán publicitadas ao conxunto das mozas de Galiza Nova por 
medio de convocatorias individualizadas a cada un dos seus membros coa antelación necesaria para que todas 
poidamos conciliar as nosas vidas co funcionamento da Asemblea. Deste xeito, a data escollida levarase con 
antelación a unha valoración conxunta a través do correo electrónico para cadrala nunha data que conveña á 
maioría.

1.5 Consolidación do traballo en defensa das liberdades sexuais. Comisión de Liberdades Sexuais.

No último ano púxose en funcionamento a Comisión de Liberdades Sexuais. Esta tivo bo suceso nas súas 
xuntanzas e conseguiu descentralizar a nosa actividade do Día do Orgullo e abranguer con posicionamentos, 
traballos e accións novidosas os distintos ámbitos das liberdades sexuais. Debemos dar un paso máis neste 
novo período, expandir este traballo a máis comarcas e localidades, dotándoas dunha Comisión Comarcal de 
Liberdades Sexuais alí onde fora posíbel, e sobre todo, tentar facer da comisión e por tanto tamén de Galiza 
Nova, un referente para a mocidade LGTBI da Galiza, ao tempo que a nosa militancia impulse un movemento 
xuvenil  LGTBI na Galiza que a día de hoxe a nivel nacional aínda non existe.    

1.6 Situación da militancia na emigración.
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As altas taxas de emigración xuvenil teñen incidencia na estrutura da nosa organización. É preciso afondarmos 
no asentamento e consolidación do traballo e acción desde o exterior. Galiza Nova non pode deixar que a súa 
militancia emigrada perda conexión coa organización ou non teña mecanismos para o debate e traballo no 
nacionalismo xuvenil, non podemos tampouco desaproveitar o eido de actuación que se abre na emigración para 
ampliar a nosa base social, dar unha resposta organizada a esta problemática desde o exterior e dar a coñecer o 
noso proxecto político e axudar á repercusión internacional da nosa causa. Cómpre traballar para que dende as 
outras nacións se vexa a Galiza como o que é, un suxeito político e nacional ao que lle corresponde capacidade 
de decisión e soberanía. Para que o resto de países nos vexan como agora ven a Escocia ou Catalunya, é dicir, 
futuros estados soberanos, o traballo da militancia e simpatizantes da emigración tórnase importantísimo de cara 
a dar a coñecer a Galiza e internacionalizar a nosa causa.

Recentemente reconstituíuse a comarca da emigración, co cal ínstase ás persoas responsábeis comarcais e locais 
a que informen tanto das militantes e simpatizantes da súa zona, coma de amigas, coñecidas, etc.. que emigren, 
con especial énfase naquelas persoas que vaian a aqueles países onde o BNG conta con asembleas. Trasladarase 
a militancia no caso de que se resida máis dun ano nestes países.

As asembleas da emigración desenvolveranse ao longo do ano nun formato de foro, por medio das redes sociais 
e ao longo de varios días para facilitar a participación de todas as compañeiras arredor do mundo, excepto no 
serán do Dia da Patria, cando haberá unha asemblea presencial.

1.7 Simpatizantes

A actual situación económica, política e social galega ten espertado nunha boa parte da mocidade galega unha 
maior capacidade crítica, mais existe o perigo de que esta conduza á frustración e á resignación debido á confusión 
de ideas ao redor das causas da crise e a suposta falta de alternativas. Neste contexto é no que dende Galiza Nova 
temos que contribuír a fortalecer e organizar unha resposta clara acompañada dunha dinámica mobilizadora 
galega, centrada na nosa problemática específica e achegando alternativas do nacionalismo á mocidade. Compre 
polo tanto, aumentar a nosa base simpatizante, de rapazas e rapaces próximos ao noso proxecto e con intencións 
de traballo e colaboración para que no futuro pasen a defender as nosas alternativas de forma militante e máis 
comprometida. Desde Galiza Nova temos que redobran a nosa presenza en todos os ámbitos de socialización 
da mocidade, procurando encamiñar a denuncia das diversas problemáticas das mozas e mozos galegos nunha 
resposta global ás políticas do PP. Debemos coordinar tamén unha acción continuada no ámbito do ensino -en 
plena colaboración coas organizacións estudantís nacionalistas- buscando permanentemente ampliar a base de 
simpatizantes, o traballo sistemático no ámbito dos campus universitarios contando coa militancia desprazada, 
o aproveitamento da capacidade institucional, mediática e de interlocución social do BNG e o traballo coas 
problemáticas de ámbito local son piares fundamentais para reverter esta situación e dotar a Galiza Nova dunha 
estrutura máis sólida.

No referente á organización, en cada comarca débese realizar unha listaxe actualizada e renovada dos 
simpatizantes existentes -incluíndo o maior número de datos posíbeis- de modo que poidamos estar en pleno 
intercambio de información e ideas que reforcen o noso proxecto e esperten neles un interese de colaboración 
coa nosa organización, sen esquecer o positivo garantirmos o maior número posíbel de simpatizantes presentes 
nas mobilizacións, accións ou actos que se leven a cabo dende Galiza Nova o nas que Galiza Nova fique 
presente. Para iso debe formalizarase a rede de persoas simpatizantes e colaboradoras, que nos doten dunha 
maior cobertura e influencia social, como parte fundamental da nosa conexión como organización xuvenil coa 
sociedade.

A nivel nacional realizouse un censo de simpatizantes, e creouse un boletín electrónico de comunicación cos 
simpatizantes, con información de interese sobre mobilizacións, actos, argumentos para a campaña electoral, 
solicitude de voto para o BNG, etc. Este medio démolo en chamar “GZ Mocidade”; mais para que sexa de 
utilidade precísase primeiro dunha preocupación principal da militancia pola recompilación de contactos de 
simpatizantes, dunha actualización constante dos censos comarcais, e que estes sexan enviados á nacional.
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1.8  Sedes do BNG e Galiza Nova comarcais e a sede Nacional de Galiza Nova deben ser espazos para 
albergar actividade social.

Tomando como base e estando vixentes os acordos adoptados na XIII Asemblea Nacional do BNG en relación 
coa funcionalidade dos locais do BNG e Galiza Nova nas diversas localidades e comarcas, considérase preciso 
deseñar as liñas básicas dun modelo nacional que se concretará nos ámbitos territoriais en que for posíbel.

O obxectivo é facer dos locais centros de encontro e traballo para militantes, simpatizantes e colectivos que 
poidamos convidar, e lugar de referencia para a sociedade. É necesario, polo tanto, tomar as medidas necesarias 
para visibilizar en maior grao ditos locais e convertelos en tales puntos de referencia. Utilizarmos os nosos 
espazos da forma máis aberta e pedagóxica posíbel implicando a actividade social na medida do posíbel.

Amais, analizarase a posibilidade de crear locais sociais nos puntos con máis militancia do País, que funcionen 
como centro de encontro coa sociedade e como vía de ingresos para a organización, a xeito de ateneo que sería 
xestionado pola militancia de Galiza Nova.
Deste xeito, poderíamos socializar tanto as nosas actuacións como normalizar a exposición pública dos símbolos 
da organización e do país en espazos abertos, permitíndonos ter espazos nos que contar cunha programación 
cotiá (películas, xogos, encontros deportivos..), xerando tacitamente grupos de apoio ao achegarnos case que a 
todos os sectores sociais.

2. Unha nova e necesaria comunicación para Galiza Nova
Ao longo destes dous últimos anos producíronse importantes melloras na comunicación da nosa organización, 
provocados principalmente polo cambio da nosa páxina web nacional. Esta mudanza supuxo, aínda que con 
moitos anos de demora, unha readaptación da presenza de Galiza Nova na rede e veu parella dun aumento 
máis que significativo da nosa influencia nas redes sociais. Deste xeito, precisamos agora revisar algúns métodos 
empregados e por en práctica algunhas das melloras que aínda están pendentes: [1] Maior importancia dos espazos 
comarcais da nosa páxina no sentido de procurar converter esta sección nunha das máis importantes e con 
maior dinamismo. [2] Maior aproveitamento dos recursos audiovisuais dos que xa dispomos. [3] Reformulación 
dos contidos no sentido de procurar pendurar máis artigos de opinión, formación ou investigación para procurar 
ofrecer un maior dinamismo na nosa páxina.

Relacionado co anterior, tamén convén identificar grandes melloras, ao longo deste período, no activismo da 
nosa militancia no conxunto de redes socias; espazos nos que a día de hoxe existe unha importante socialización 
da mocidade galega. Porén, debemos ser quen de rachar cun modelo no que a militancia se comporta como 
meros altofalantes seguidistas dos contidos da organización, un modelo que se ten demostrado pouco atraínte 
e incluso contraproducente para facermos chegar a nosa mensaxe á mocidade de fóra da organización, a 
outro no que cada militante desenvolva a súa propia reputación online e inflúa na súa contorna desde as 
súas potencialidades. Ao mesmo tempo, desde a organización potenciarase o intercambio de información coa 
militancia nun modelo bidireccional mediante a creación dun espazo privado na web da organización onde a 
militancia poderá intercambiar, obter e enviar información dos seus diversos ámbitos, tanto xeográficos como 
de experiencia.

Así e todo, cómpre analizarmos estatisticamente, ou cando menos coñecermos, o grao de incidencia e/ou 
referencialidade (con respecto a quen se compartilla o contido) de quen o reproduce para sabermos escoller e 
crear un contido que sume e non un que reste como ocorre en moitas ocasións polo excesivo “spam” que se 
produce. Non se pode pensar que simplemente polo feito de compartirmos contido estamos conseguindo algo, 
o ciberactivismo é algo de vital importancia a día de hoxe pero só se se lle da un bo uso e, por iso, temos que 
ser quen de estar á altura cunha análise máis profunda e individualizada 

Compre actualizar a diario os perfís de Facebook e Twitter en cada localidade ou comarca, tentando cubrir 
o maior número de localizacións do País, asemade que se actualiza progresivamente o Plan de comunicación, 
que deberá ser facilitado á militancia, coas indicacións axeitadas en canto as accións a desenvolver, liña gráfica 
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e boas prácticas –no contido e na periodicidade- nas publicacións, entre outros aspectos. Tamén organizaranse 
obradoiros naquelas comarcas onde for precisa formación neste eido, explicando a estratexia dixital contida no 
devandito Plan de Comunicación.

Tamén foi significativa a mudanza no discurso público da nosa organización para adaptalo ás novas liñas definidas 
polo conxunto do nacionalismo. Xa que logo, existiu unha constante preocupación por dotármonos dun discurso 
ideoloxicamente máis combativo e máis encadrado na realidade socioeconómica que vive a mocidade galega. 
Neste sentido, convén agora reparar na principal eiva que se puido detectar a día de hoxe: a ausencia dun 
discurso sinxelo e claro.

Deste xeito, precisamos rachar cun modelo de comunicación que, en certa maneira, está feito en exclusiva por 
e para nós e debemos ser quen de trasladarlle á mocidade galega un discurso máis sinxelo e contundente. Polo 
tanto, debemos ter sempre como premisa básica para un novo modelo de comunicación a necesidade dunha 
maior pedagoxía, claridade no ideolóxico e capaz de axitar emocionalmente á mocidade.

Finalmente, tamén houbo durante este período un aumento da preocupación, tanto pola nosa parte como 
pola parte do BNG, de que, en especial no visual, haxa unha maior relación entre a nosa organización e a 
fronte patriótica. Deste xeito, houbo xa algúns avances encamiñados a introducir constantes referencias visuais 
a que somos a organización xuvenil do BNG. Porén, será necesario dotar a Galiza Nova dun novo manual de 
identidade gráfica co obxectivo de clarificar este e outros aspectos e para conseguir unha imaxe de marca única.
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RESOLUCIÓNS DA 
ASEMBLEA NACIONAL. 
Reproducimos a continuación as resolucións aprobadas no plenario da nosa Asemblea Nacional.

PRIMEIRA
Galiza Nova denuncia as políticas liquidacionistas do goberno español e da Xunta, que levan a nosa nación cara 
ao suicidio poboacional. Nin nos deixan traballar nin vivir aquí. Non descansaremos de loitar até que todas as 
mozas e mozos que se viron na obriga de emigrar poidan voltar á Terra!

SEGUNDA
A XIII Asemblea Nacional de Galiza Nova condena a acción imperialista, opresora e militarista que exerce o 
estado de Israel sobre o pobo palestiniano, coa complicidade dos Estados Unidos e da comunidade internacional. 
Expresamos o noso apoio á campaña de BDS Galiza polo boicot, deseinvestimentos e sancións ao estado 
terrorista de Israel. Así mesmo expresamos toda a noa solidaeriedade co pobo palestino e o noso apoio na loita 
pola constitución dun estado Palestino único e libre. PALESTINA VENCERÁ!

TERCEIRA
Galiza Nova apoia o proceso soberanista do pobo catalán e a súa loita polo dereito a decidir e exercer o dereito 
democrático da autodeterminación. Así mesmo, denunciamos a vaga represiva do estado español e as ameazas 
contra as institucións eo pobo catalán pola realización da consulta do pasado 9N.

CUARTA
A XIII Asemblea Nacional recoñece novamente o exemplo heroico do pobo kurdo, e desexa a vitoria para as 
kurdos e kurdos na cidade de Kobane, na que resisten, combaten e plantan cara ás tropas de ocupación alentadas 
nun comezo polos Estado Unidos de América. VIVA O KURDISTAM!

QUINTA
A XIII Asemblea Nacional de Galiza Nova posiciónase a favor da defensa dos dereitos laborais e sindicais do 
pobo galego. Estamos en contra da represión que exerce o estado español e a patronal sobre a clase traballadora 
galega. Polo tanto, continuaremos loitando xunto á nosa central sindical de referencia: a CIG na conquista dos 
dereitos sociolaborais e unha Galiza ceibe de explotación. Así mesmo, esiximos o indulto inmediato para os 
sindicalistas Carlos e Serafín, así como expresamos a nosa solidariedade con todas aquelas persoas que sofren 
día a día a conculcación dos dereitos e a represión no seu posto laboral.

SEXTA
A XIII Asemblea Nacional de Galiza Nova rexeita a reforma da Lei de Seguridade Cidadá, coñecida xa como 
a Lei Mordaza, que pretende a implantación dun Estado Policial e reprimir con dureza a contestación social, 
especialmente a mobilización da mocidade e do estudantado na Galiza. Apoiamos as mobilizacións da ASOGA 
e seguiremos a denunciar as sancións económicas e administrativas e privatorias de liberdade impostas para 
amedrentarnos.

SÉPTIMA
A XIII Asemblea Nacional de Galiza Nova considera que aloita contra o terrorismo machista non pode quedar 
reducida a un día (25N), nin a un mes (novembro), nin tan sequera a un só ano, porque é unha loita que se ten que 
levar a diario para facela evidente e para mostrar que, practicamente, todas as mulleres estamos sometidas dunha 
maneira ou doutra a ela. Consideramos que o terrorismo machista son todos os comportamentos e accións que 
coaccionan, limitan, restrinxen as liberdades das mulleres e tamén a súa propia dignidade. O terrorismo machista 
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non é unha cuestión privada, é unha cuestión pública e política. Está nas nosas mans erradicalo e desterrar o 
sistema heteropatriarcal. ADIANTE A LOITA FEMINISTA!

OITAVA
A XIII Asemblea Nacional de Galiza Nova expresa a súasolidariedades coas persoas denunciadas por protestaren 
ante unha manifestación de Galicia Bilingüe, e por defender o dereito do pobo galego a se expresar na lingua 
propia.

NOVENA
A XIII Asemblea Nacional de Galiza Nova mostra o seu apoio a todos medios de comunicación que empregan 
e difunden a lingua galega, en momentos nos que os medios de comunicación serven para colonizar e moldear 
mentes ao servizo do sistema. Cómpre reforzarmos aqueles medios alternativos e na nosa lingua como é o caso 
do semanario e dixital Sermos Galiza e IrmandadeTV, a quen desexamos o mellor dos éxitos na nova andaina 
que están a comezar.

DÉCIMA
A XIII Asemblea Nacional de Galiza Nova perante a actual situación de corrupción xeralizada e dentro da 
podremia do marco constitucional español contra o cal nos posicionamos, defende a quebra do modelo e 
a superación do marco constitucional español por medio do avance do proceso deautodeterminación e da 
constitución da República da Galiza, conformando unha sociedade libre, xusta, solidaria e equitativa.

DÉCIMO PRIMEIRA
Galiza Nova denuncia o espolio colonial dos nosos recursos e a destrución do medio, e apoia a defensa 
do territorio (os montes en man común, os espazos naturais, coma o Monte Pindo ou a Cova de Eirós, o 
saneamento das nosas rías esixindo desaparición de ENCE da ría de Pontevedra, así coma retirada do proxecto 
da megaminaría contaminante de Corcoesto); para preservar os recursos naturais do noso país.

SÉCIMO SEGUNDA
A XIII Asemblea Nacional de Galiza Nova defende a loita do sector das artes de pesca menores caso do xeito, 
o cerco ou o marisqueo na súa loita por poderen desenvolver a súa actividade económica que lles vén negada 
polas políticas da UE e o estado español.

DÉCIMO TERCEIRA
Galiza Nova denuncia a responsabilidade directa do goberno da Xunta de Galiza na diminución do número de 
galegofalantes debido ás políticas galegófobas que perseguen a nosa lingua nas aulas, xulgados, administración… 
Na defensa do galego non daremos un paso atrás até que a nosa lingua sexa plenamente normalizada.
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* As 11 primeiras persoas forman parte da Comisión 
Permanente de Galiza Nova.

1.Alberte Mera García. Secretario Xeral de Galiza 
Nova.
2.Sabela Bará Louro, Pontevedra.
3.Miguel Bouzó Rodríguez, O Condado.
4.Lucía Veciño Souto, Bergantiños. 
5.Alberto Oubiña Piay, Pontevedra. 
6.Antía Insua Lema, Costa da Morte. 
7.Luís Pérez Barral, Barbanza.
8.Olalla Rodil Fernández, Lugo Centro. 
9.Hadrián Rodríguez Bravo, Vigo.
10.Andrea Martíns Fernández, A Mariña. 
11.Marcos Vilamor Pérez, Lugo Sul.

12.Amanda Rei Castro, Ferrolterra.
13.Xacobe García Souto, O Ribeiro
14.Olalla Marcote Suárez, Compostela.
15.Daniel Candal Castro, A Coruña.
16.Davinia Rubinos Regueiro, Lugo Centro.
17.Yelco García Armada, Ourense.
18.Alba Sánchez Castanedo, A Coruña.
19.Luís Pérez Álvarez, Allariz – A Limia.
20.Maruxa Martínez Romaní, Muros – Noia.
21.Ernesto Vázquez-Rey Farto, Pontevedra.
22.Andrea Araúxo Fernández, Baixo Miño.
23.Pablo Villasante González, A Montaña.
24.Beatriz Pérez Traseira, Vigo.
25.Rubén Arroxo Fernández, Lugo Centro.

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
GALIZA NOVA
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Delegacións nacionais 
asistentes ao acto de 
encerramento: 

Bloque Nacionalista Galego BNG
A Mesa pola Normalización Lingüística 
Mocidade da Mesa pola Normalización Lingüística
Asociaición pola Defensa Ecolóxica de Galiza 
(ADEGA)
Asociación Socio-Pedagóxica Galega ASPG
Comités Abertos
Confederación Intersindical Galega CIG
Federación Rural Galega FRUGA
Liga Estudantil Galega 
Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público
Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto

Saúdos enviados: 
Associaçom Galega da Língua (AGAL)
Organización Galega de Comunidades de 
Montes Veciñais en Man Común 

SAÚDOS DE ORGANIZACIÓNS 
XUVENIS INTERNACIONAIS:

Gazte Abertzaleak (GA)
Joves d’Esquerra Nacionalista- Partido Socialista 
de Mallorca (JEN-PSM)
Juventud del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (JPSUV)
Juventude Comunista Portuguesa (JCP)
Juventuts d´Esquerra Republicana de Catalunya 
(JERC)
Plaid Cymru Ifanc Youth
Yesca 
UDB Jeunes 

DELEGACIÓNS 
CONVIDADAS E SAÚDOS 
RECIBIDOS. 
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INTERVENCIÓN DE 
ENCERRAMENTO 
(O Secretario Xeral de Galiza Nova, Alberte Mera García)
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Boa tarde compañeiras e compañeiros, amigas e 
amigos de Galiza Nova, delegacións convidadas, 
Portavoz Nacional do BNG.

É unha honra contar coa vosa presenza no 
encerramento desta xornada coa que culmina a XIII 
Asemblea Nacional de Galiza Nova, un longo proceso 
de debate plural e participativo, que se deu en todo 
o territorio a través dos debates nas asembleas 
comarcais da organización e nas asembleas abertas 
de mocidade, aumentando o número de militantes e 
simpatizantes que tamén participaron no día de hoxe 
intervindo nos debates. Mostra disto son as case 200 
emendas que hoxe debatemos e que enriqueceron 
as teses das que nos dotamos. 

A nova Dirección Nacional electa, e que teño a 
honra e a responsabilidade de encabezar, é unha 
lista que conxuga unha ampla renovación con mozas 
e mozos de 16 e 17 anos que achegarán novas 
formas de traballar e actuar entre a mocidade máis 
nova do País para avanzarmos na autoorganización 
da mocidade galega, e polo tanto, fortalecermos o 
proceso de autodeterminación nacional da Galiza. 
Nela incorpórase mocidade de todo o territorio con 
ampla experiencia na loita xuvenil, quer na loita polo 
ensino público galego, quer na loita polo traballo 
digno contra o desemprego e a precariedade laboral 
na xuventude, quer no activismo feminista e LGTBI 
contra o heteropatriarcado, quer no traballo pola 
normalización da nosa lingua fronte a galegofobia 
do Partido Popular, que no ecoloxismo contra 
a explotación colonial do noso territorio e os 
atentados ambientais, quer no asociacionismo e nos 
movementos sociais. 
 
As teses aprobadas recollen o traballo teórico e 
analítico da nosa militancia e simpatizantes elaborado 
durante meses, a través da que identificamos aos 
culpábeis das problemáticas da mocidade galega, 
que día a día ve truncadas as posibilidades de vivir, 
estudar e traballar na nosa terra. Son as políticas 
capitalistas da Unión Europea e do Estado Español 
as que empobrecen o noso País, ao tempo que 
desterran todos os dereitos e liberdades que con 
suor e sangue teñen conquistado as xeracións de 
nacionalistas que nos precederon. Están a eliminar 
a nosa nación, queren dominarnos, e fannos crer 
que grazas á solidariedade do estado español non 
pasamos fame, cando é España quen non nos deixa 
traballar do noso, quen nos rouba até o suor da nosa 
fronte. 

INTERVENCIÓN DE 
ENCERRAMENTO 
(O Secretario Xeral de Galiza Nova, Alberte Mera García)
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E cando nos rebelamos, cando saímos ás rúas, a 
resposta é a de sempre: represión policial, económica, 
administrativa e violencia física, e o despregamento de 
leis para criminalizarnos e tentar que desistamos, como 
esa Lei da Mordaza coa que nunca, nunca nos calarán!

Sabemos que estamos no punto de mira do sistema, 
estorbámoslles, porque son coñecedores de que 
a mocidade nacionalista non descansará até poder 
medrar e vivir con dignidade nunha Galiza ceibe e 
popular! 

Nestas teses dotámonos para os vindeiros anos dunha 
nova estratexia xuvenil nacionalista, e das alternativas 
programáticas que a mocidade de hoxe precisa no día 

a día, no ensino, para a creación de traballo digno e 
na terra, para a superación do machismo e asegurar o 
dereito a decidir das mozas de 16 e 17 anos, porque o 
aborto é un dereito polo que non imos cesar de loitar, 
por moito que nos multen como aos compañeiros 
de Galiza Nova, Neira e Carballada, que irán a xuízo 
pola realización en Cambre dun mural en defensa 
do dereito ao aborto, xunto a outros compañeiros 
de Galiza Nova, Garci, Candal e Carlos Hugo, tamén 
enxuiciados polo mural en lembranza de Pedro Galán, 
o militante das Mocidades Galeguistas asasinado nunha 
cuneta polos terrorismo fascista no 36. 

A estratexia da que nos dotamos reafirma a Galiza 
Nova como ferramenta chave para aglutinar a 
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mocidade, ampliar a conciencia nacional das persoas máis novas e proporcionarlles unha organización para 
defenderse das distintas problemáticas que padece. 

Logo de cumprírense 26 anos de actividade ininterrumpida de Galiza Nova, a organización xuvenil nacionalista 
segue a ser totalmente necesaria para a xuventude galega, para o avance da autodeterminación e para o o 
fortalecemento do BNG, en cuxo proxecto imos deixar todas as nosas enerxías para o seu relanzamento, 
traballando arreo e participando do día a día no Bloque, para que no mes de maio BNG - Asemblea Abertas 
comecen a pór fin á ditadura dos poderosos, e devolva o poder popular e a capacidade de decisión a quen lle 
lexitimamente lle pertence: ao pobo galego, e deseñe un novo porvir para as amplas capas da sociedade galega 
que tan difícil o están a pasar.   

E é no BNG onde seguiremos día a día compartindo a loita coas persoas que nos vindeiros meses cumprirán 
30 anos, e por tanto deixarán a organización xuvenil, entre elas a compañeira Noelia Currás de Taboadela e 
Daniel Garci de Cambre, integrantes da Dirección Nacional saínte, e a quen queremos agradecer a súa enteira 
dedicación a esta causa, seguimos na loita xunto a vós!

Tamén deixa a Dirección Nacional unha persoa máis nova en idade, e que como tantas outras, vese na obriga 
de emigrar da terra. Unha filla de emigrantes da Galiza que 25 anos despois repite o drama da emigración, que 
é o drama das máis de cen mil mozas e mozos deste País exiliadas da terra desde que Feixóo chegou á Xunta. 
Compañeira Inma García, seguiremos dando a batalla para que ti e toda a mocidade exiliada poidades voltar 
canto antes á Patria!
 
Non queremos que Galiza Nova sexa unha simple opción do panorama político. Con toda a humildade, 
queremos e temos que ser a alternativa que a mocidade precisa. Por iso debatemos e actualizamos o proxecto 
do nacionalismo xuvenil para a mocidade galega de hoxe, coas necesidades de hoxe, un proxecto alternativo á 
podremia sistémica, un proxecto para participar activamente na construción dun país novo ao que denominamos 
a República da Galiza, unha república que verta esperanza nun mundo atinxido de odio e dominación.  

Non nos van quitar a ilusión: si hai esperanza, si hai futuro e ímolo construír as mozas e mozos da Galiza por nós 
mesmas, coas nosas ideas, creando día a día, con todo o valor e a creatividade da mocidade. O futuro é noso, 
gañemos confianza nas nosas capacidades e moi pronto, con traballo social, pensando en plural e en Galiza, os 
nosos apoios multiplicaranse en todas as aulas, vilas, barrios e cidades, para mudalo todo, para transformalo todo!

Nesta encomenda que temos, coma mozas e mozos militantes da liberdade, non podemos fallar, temos todo 
por crear. Ergamos unha Galiza Nova e un mundo novo, en paz e con xustiza social, de nacións e persoas libres, 
desde Palestina ao Kurdistán, os Països Catalans e todos os pobos que loitan; porque todas as mozas e mozos 
temos que ter dereito a ser felices e a vivir na nosa terra! Queremos a independencia, querémolo todo, e non 
descansaremos até conseguilo. Até a vitoria sempre compañeiras!

Viva a XIII Asemblea Nacional de Galiza Nova!
Viva o Bloque Nacionalista Galego! 
Avante a República da Galiza!
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ESTATUTOS DE GALIZA NOVA
CAPÍTULO I: DE GALIZA NOVA
Art.1.- GALIZA NOVA, Organización da Mocidade do BNG, é unha organización xuvenil que asume como 
as suas funcións básicas o deseño e posta en práctica dunha política xuvenil nacionalista, de cara a vertebrar un 
movimento xuvenil galego comprometido coa liberación nacional e a transformación da nosa sociedade.

Art.2.- GALIZA NOVA asume como propio o programa da frente patriótica Bloque Nacionalista Galego, 
constituíndose na teoría e na práctica política na Organización Xuvenil ou Mocidades do BNG, elaborando e 
desenvolvendo neste marco o seu programa de actuacións específicas.

Art.3.- GALIZA NOVA vincúlase ao BNG ao abeiro do disposto no “Protocolo de relación e integración da 
mocidade na estrutura frentista do BNG”. GALIZA NOVA é, pois, unha organización integrada no BNG, dotada 
de órganos de dirección, finanzas e personalidade xurídica propios e diferenciados.

Art.4.- GALIZA NOVA recoñece a pluralidade ideolóxica existente no BNG e neste sentido adoptará os 
mecanismos oportunos que tendan a un recoñecemento explícito desta. En particular, recoñécese o dereito 
á constitución de tendencias organizadas no seo da Organización e a posibilidade de estabelecer as medidas 
necesarias para o seu recoñecemento e desenvolvemento dentro do marco organizativo e de dirección propio 
de GALIZA NOVA

CAPÍTULO II: DAS AFILIADAS E DOS AFILIADOS
Art.5.- Poderá ser militante de GALIZA NOVA calquera moza ou mozo, menor de 30 anos, que así o desexe 
e que acate os principios propios da Organización e estes Estatutos. A petición de entrada farase sempre de 
xeito individual, sendo a Dirección Comarcal o órgano que procederá a dar entrada no ámbito da súa comarca. 
Para os casos de afiliación colectiva será necesario o ditame favorábel da Dirección Nacional, reunida en sesión 
extraordinaria.

A admisión formal das solicitudes de alta en Galiza Nova farase pola Dirección Comar-cal, ou no caso de que 
esta non exista por parte da Asemblea Comarcal, correspondente constando en acta. A proposta de Afiliación 
dun novo membro debe ser avalada, cando menos, por dous militantes de Galiza Nova. En caso da persoa 
interesada non coñecer ningún membro de Galiza Nova que a puider avalar a Dirección ou Asemblea Comarcal 
concertará unha entrevista con ela para obter a información necesaria da mesma e exporlle o ideario político 
e normas de funcionamento da organización. A Dirección ou Asemblea Comarcal poderá proceder así en cada 
caso que considere preciso. En calquera caso as peticións de alta en Galiza Nova serán tratadas e resoltas na 
primeira reunión ordinaria da Dirección ou Asemblea Comarcal.

Causarán baixa en Galiza Nova, para alén de polas razóns disciplinarias contempladas nestes estatutos, todas as 
persoas afiliadas a Galiza Nova que, sen causa xustificada, non satisfagan a cota estipulada. Cando unha persoa 
afiliada a Galiza Nova estiver 6 meses sen abonar a cotización recibirá por escrito unha comunicación certificada 
dándolle o prazo dun mes para porse ao día, cumprido o cal sen o facer causará baixa. Se unha persoa afiliada, 
por razóns económicas, non puider satisfacer a cota estipulada, debe comunicar esta situación á Dirección ou 
Asemblea Comarcal, quen, á vista dos datos, pode reducirlle a cota ou eximila temporalmente do deber de 
cotizar.

Toda persoa afiliada a Galiza Nova debe estar adscrita a unha única Asemblea Local e Comarcal en que exercerá 
o seu dereito a voto, sen prexuízo de poderen asistir eventualmente e sen dereito a voto ás reunións doutra 
Asemblea Comarcal ou Local aquelas/es afiliadas/os con mobilidade de residencia ao longo do ano por razóns 
diversas. Galiza Nova é unha organización unitaria, xa que logo, se unha Dirección ou Asemblea Comarcal denega 
unha petición de alta ou decide dar de baixa a unha persoa afiliada, esta non pode ingresar deseguido noutra 
Asemblea Comarcal. En caso de conflito competencial entre comarcas, será a Dirección Nacional quen decida, 
cabendo tamén recurso perante a Comisión de Garantías e en última instancia perante a Asemblea Nacional.
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Galiza Nova entregará copia das fichas das/dos súas/seus militantes aos consellos comarcais do BNG respectivos 
e comunicará por escrito, no momento de producírense, os movementos de altas, baixas e traslados da súa 
afiliación, movementos dos que, á súa vez, os Consellos Comarcais deberán dar conta aos organismos nacionais 
do BNG. Os consellos comarcais do BNG están capacitados para non admitir unha alta de GN no caso de haber 
evidencias de que a persoa interesada ten posicións contraditorias coas definidas no Programa e Estatutos do 
BNG. Ademais disto, cada Asemblea Comarcal debe ter un libro de altas e baixas no local comarcal, con copia 
das fichas completas da militancia.

Art.6.- Son dereitos das e dos militantes:

a) Contribuír a definir a orientación política de GALIZA NOVA, participando en todos os debates que se 
den no seo da Organización.
b) Elixir e ser eleita ou eleito para os órganos de dirección da Organización.
c) Criticar dentro dos órganos dos que faga parte calquera membro ou órgano de GALIZA NOVA.
d) Recibir axuda en caso de problemas derivados da súa pertenza a GALIZA NOVA.
e) Recibir formación, información e propaganda da Organización.
f) Ser escoitada ou escoitado polo órgano pertinente en proceso disciplinar aberto contra a súa persoa.
g) Empregar os medios materiais dos que dispón a Organización.
h) Participar plenamente es todas as estruturas e organismos do BNG.
i) Participar nas actividades desenvolvidas por GALIZA NOVA ou polo BNG.
j) Discrepar publicamente dos acordos tomados por GALIZA NOVA, sempre que isto non signifique 
boicotear a sua execución ou atentar contra a unidade de Organización.
k) Promover a constitución de tendencias no seo de GALIZA NOVA.
l) Calquera outro derivado da sua militancia no BNG.

Art.7.- Son deberes das e dos militantes:

a) Empregar o idioma galego e defender a nosa cultura.
b) Respeitar as canles orgánicas.
c) Espallar a propaganda da Organización.
d) Cumprir co traballo que se lle encomende.
e) Cotizar coa cuota que se marque.
f) Posibilitar a execución dos acordos tomados en GALIZA NOVA.
g) Cumprir e acatar os estatutos de GALIZA NOVA.
h) Participar nos movimentos de masas apoiados pola nosa organización.

Art.8.- Son causas de sanción dunha ou dun militante:

a) Boicotear a posta en práctica das decisións maioritarias da Organización.
b) Actuar contrariamente ao programa e ás resolucións da Asemblea Nacional.
c) Manter actitudes ou prácticas que danen a Organización.

Art.9.-

Os acordos e sancións serán tomados polos órganos de dirección dun nível superior ao organismo onde se 
encontre militando a ou o militante. No caso das e dos membros das Dirección Nacional, os acordos serán 
tomados pola propia Dirección Nacional.

2) En virtude da gravidade dos actos que se sancionen as medidas que se poderán adoptar son:

a) Adverténcia da sanción.
b) Censura.
c) Destitución dos cargos que ocupa, no seu caso. Esta destitución terá carácter temporal até que se reúna 
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o órgao que o elixiu.
d) Suspensión da militancia.
e) Expulsión de GALIZA NOVA.

Art.10.- Os acordos sinalados no artigo anterior poderán ser recorridos diante do órgano imediatamente 
superior ao que tomou o acordo e, en última instáncia, diante da Dirección Nacional. En calquera caso, este 
proceso non significa a paralización do acordo tomado até que haxa unha resolución superior.

Art.11.- A afiliada ou o afiliado causará baixa por calquer dos seguintes motivos:

a) Petición propia, apresentada por escrito perante a correspondente Asemblea Comarcal.
b) Deixar de cotizar durante seis meses.
c) Perda das condicións requeridas nos presentes Estatutos.
d) Por expulsión validamente acordada nos órganos competentes.

Art.12.- A Asemblea Nacional ou, no seu caso, a Dirección Nacional, poderán nomear unha Comisión de 
Garantías ou de resolución de conflitos.

CAPÍTULO III: DOS ÓRGAOS DE GALIZA NOVA
Art.13.- GALIZA NOVA contará cos seguintes órgaos:

a) Asemblea Nacional.
b) Dirección Nacional.
c) Permanente da Dirección Nacional.
d) Asemblea Comarcal
e) Asemblea Local
f) Dirección Comarcal
g) Dirección Local

Art.14.- A Asemblea Nacional é o máximo órgano de decisión de GALIZA NOVA; nela teñen dereito a 
participar todas e todos os militantes dados de alta no prazo e forma decididos pola Dirección Nacional. A 
Asemblea Nacional celebrarase de xeito ordinario cada dous anos, habendo ser convocada pola Dirección 
Nacional con, cando menos, tres meses de antelación.

Art.15.- A Asemblea Nacional extraordinaria convocarase por acordo da Dirección Nacional a iniciativa 
propia ou a petición dun terzo da militancia, sendo convocada con, cando menos, un mes de antelación. Esta 
Asemblea Nacional só se poderá pronunciar sobre os temas obxectos na mesma.

Art.16.- Son funcións da Asemblea Nacional:

a) Definir a orientación política da Organización.
b) Analizar, debater e, no seu caso, aprobar o informe apresentado pola Dirección Nacional saínte.
c) Aprobar e revisar os Estatutos da Organización
d) Elixir as e os membros da Dirección Nacional que lle corresponda e, de entre estas e estes, a Secretaria 
ou o Secretario Xeral.

Art.17.- A Dirección Nacional é o órgano que dirixe a actividade de GALIZA NOVA no tempo que transcorre 
entre duas Asembleas Nacionais, e está encargada de executar os acordos adoptados pola Asemblea Nacional.

Art.18.- A Dirección Nacional está formada por unha representación da Asemblea Nacional igual ao número 
de agrupacións comarcais definidas pola Asemblea Nacional e por un representante elexido por cada Asemblea 
Comarcal.
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Art.19.- Cada membro da Dirección Nacional terá unha función específica da que renderá contas diante do 
mesmo órgano.

Art.20.- A Dirección Nacional reunirase ordinariamente cada tres meses e de maneira extraordinaria a 
petición dun terzo das e dos membros da Permanente. A Dirección Nacional será convocada pola Secretaria ou 
Secretario Xeral, nominalmente e por escrito e cunha semana de antelación.

Art.21.- Son funcións da Dirección Nacional:

a) Dirixir o traballo político e de organización de GALIZA NOVA dacordo coa orientación definida na 
Asemblea Nacional.
b) Convocar as Asembleas Nacionais ordinarias e extraordinarias, así como elaborar os documentos a 
debater nelas.
c) Elaborar as propostas de actuación e recoller e analizar as demandas da base da Organización.
d) Decidir sobre propostas colectivas de afiliación, adhesión ou integración.
e) Elixir a Permanente, podendo mudar, no seu caso, calquera das ou dos seus membros, excepto a 
responsabilidade de Mulleres.
f) Controlar o funcionamento e fiscalizar o traballo da Permanente.
g) Definir as relacións con outras organizacións a nível nacional e internacional.
h) Planificar os recursos financeiros e aprobar o Orzamento Anual da Organización.
i) Estabelecer a cuantía de cuota de afiliación.
j) Nomear comisións, coa composición e atribuicións que considere pertinentes.
k) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento interno.
l) Elixir a coordenadora ou coordenador do Servizo Nacional de Publicacións.
m) Interpretar os presentes Estatutos e resolver en caso de dúvidas en materia estatutaria.
n) A creación, supresión, fusión e participación de agrupacións comarcais.
o) Transmitir ao BNG propostas de actuación social e institucional.
p) Render contas diante da Asemblea Nacional da sua xestión.

Art.22.- A Comisión Permanente está formada por 11 persoas escollidas de forma directa pola Asemblea 
Nacional entre as persoas electas para a Dirección Nacional.

No caso de haber varias listas para a Dirección Nacional, a cada unha delas corresponderanlle un número de 
postos na Comisión Permanente directamente proporcional ao número de votos obtidos, que serán ocupados 
seguindo a orde de lista. Se a lista máis votada supera o 50% dos votos a persoa que encabece ocupará a 
Secretaría Xeral. No caso contrario, haberá unha segunda volta para escoller a Secretaría Xeral entre as persoas 
que encabezan as dúas listas máis votadas.

A Comisión Permanente contará, a maiores da Secretaría Xeral, cando menos coas seguintes responsabilidades: 
Responsábel de Organización, Responsábel de Finanzas, Responsábel da Asemblea de Mulleres, Responsábel 
Institucional, Responsábel de Relacións Internacionais, Responsábel de Publicacións e Responsábel de 
Comunicación.

Art.23.- Son funcións da Permanente:

a) Dar resposta a calquer problema ou feito de importancia que se presente entre reunións da Dirección 
Nacional.
b) Executar as decisións acordadas pola Dirección Nacional.
c) Facer un seguimento constante das actividades da Organización, traballando a todos os níveis polo seu 
asentamento organizativo.
d) Convocar as xuntanzas da Dirección Nacional e da Comisión Nacional de Organización, presentándolle 
as propostas que considere oportunas.
e) Coordenar o funcionamento de todos os órganos de GALIZA NOVA, a fin de garantir a operatividade 
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do conxunto da Organización.
f) Propor a actividade formativa.
g) Aprobar os contidos do voceiro MOCIDADE.
h) Promocionar a proxección pública nos medios de comunicación, e atender todo o relacionado coa 
propaganda.
i) Atender as relacións coas institucións.
j) Xestionar as finanzas nacionais, planificar o patrimonio e facer seguimento das transferencias.
k) Operar con entidades bancarias, solicitar créditos, abrir e cancelar contas; alén das potestades nese 
sentido dos órganos comarcais e locais.
l) Exercer o control nacional mensual de finanzas.
m) Elaborar o parte nacional mensual de finanzas.
n) Exercer solidariamente a representación xurídica, legal e económica de GALIZA NOVA, delegando na 
Secretaria ou no Secretario Xeral a representación global.
o) Todas aquelas que lle delegue a Dirección Nacional, excepto as recollidas nos pontos b), d), e), f), g), h), 
i) e n) do artigo 20.

Art.24.- A Permanente reunirase ordinariamente cada quince días, e extraordinariamente cando as circunstancias 
o requiran. Convocará a Secretaria ou Secretario Xeral, podendo partir a iniciativa de calquera das ou dos seus 
membros.

Art.25.- Existirá un departamento dependente da Permanente denominado Servizo Nacional de Publicacións. 
A Dirección Nacional elexirá de entre as súas e os seus membros a coordenadora ou coordenador deste servizo.

Art.26.- Son funcións do Servizo Nacional de Publicacións as derivadas do traballo propagandístico, dos 
aspectos técnicos do voceiro MOCIDADE, da impresión das circulares internas e de todos aqueles traballos 
deste tipo que lle encarregue a Permanente. Asi mesmo, deberá publicar, baixo a dirección da propia Permanente, 
os documentos resultantes das Asembleas Nacionais no prazo máis breve posíbel. Do mesmo xeito, este servizo 
asesorará e promoverá a edición de voceiros e revistas de carácter local e comarcal.

Art.27.- 1.- Son funcións da ou do Secretária/o Xeral:

a) Representar publicamente a Organización.
b) Representar GALIZA NOVA nos órganos de dirección do BNG.
c) Convocar as reunións dos órganos de dirección.
d) Levar un seguimento da actividade política.
e) Coordenar o traballo da Permanente.

2.- Son funcións da ou do Responsábel de Organización:

a) Levar o seguimento da situación organizativa.
b) Promover a expansión organizativa e o espallamento en xeral do proxecto de GALIZA NOVA.

3.- Son función da ou do Responsábel de Finanzas:

a) Levar o seguimento contínuo da situación financeira.
b) Ocuparse das finanzas de GALIZA NOVA seguindo as directrices do capítulo V destes Estatutos.

Art.28.- GALIZA NOVA estrutura o seu labor sectorial nas seguintes áreas de traballo:

a) Universidade.
b) Ensino Meio.
c) Cultura.
d) Feminismo.
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e) Ecoloxismo.
f) Antimilitarismo e Pacifismo.
g) Emprego
h) Asociacionismo.

Art.29.- GALIZA NOVA estrutúrase en localidades e comarcas, e os seus organismos de base son as Asembleas 
Locais e Comarcais, que se reunirán á convocatoria da Dirección Comarcal e Local, no caso de que existan. No 
caso contrario, será a propia ou propio Responsábel Local ou Comarcal o encarregado de facelo.

Art.30.- As Asembleas Comarcais reuniranse cunha periocidade ordinaria de tres meses. As Asembleas Locais 
reuniranse como mínimo unha vez ao mes. Terán como funcións debater e analizar a situación da localidade, 
da comarca e a nível nacional, e elaborar liñas de traballo a desenvolver por GALIZA NOVA na localidade, na 
comarca e na Galiza. As Asembleas Locais e comarcais estarán compostas por todas e todos os militantes desa 
localidade ou comarca.

Art.31.- Cada localidade contará coas comisións de traballo que estime oportuno constituír, tendo en conta 
as características, circunstancias e prioridades que presente. As e os militantes de GALIZA NOVA integraranse 
en cada localidade no sector onde se desenvolverá o seu traballo político, sen prexuízo da sua colaboración con 
outros sectores.

Art.32.- A Dirección Comarcal estará composta polas e polos responsábeis locais das distintas Asembleas 
Locais que conforman a comarca, pola/o Responsábel Comarcal, pola/o Vice-Responsábel Comarcal, pola/o 
Responsábel de Finanzas, por todas e todos aqueles militantes da comarca membros da Dirección Nacional e 
por calquera outro militante que así o estime oportuno a Asemblea Comarcal.

Art.33.- As Direccións Comarcais reuniranse con periocidade mensual. As súas funcións serán as de coordenar 
o traballo político a nível comarcal a calquera tema que poida xurdir. Prestarán especial atención á expansión 
organizativa no ámbito da súa comarca.

Art.34.- A composición e periocidade das Direccións Locais serán fixadas polas propias Asembleas Locais. As 
suas atribuicións limitaranse ao ámbito da localidade e serán coñecidas pola Dirección Comarcal.

Art.35.- As Asembleas Locais e Comarcais poderánse dotar dun regulamento interno que en ningún caso 
poderá entrar en contradicións cos presentes Estatutos e que será coñecido pola Permanente.

CAPÍTULO IV: DA ASEMBLEA DE MULLERES DE GALIZA NOVA
Art.36.- A Asemblea Nacional de Mulleres é o máximo órgano de decisión en temas de feminismo de 
GALIZA NOVA.

Art.37.- Fan parte da Asemblea de Mulleres as militantes de Galiza Nova

Art.38.- A Asemblea Nacional ordinaria de Mulleres reunirase cunha periocidade semestral, convocada pola 
Mesa Nacional cun mes de antelación. A Asemblea Nacional extraordinaria celebrarase cando así o solicite 
calquera Asemblea Comarcal e/ou a Mesa Nacional.

Art.39.- A Asemblea de Mulleres de GALIZA NOVA contará cunha Mesa Nacional integrada pola Responsábel 
Nacional, Responsábeis Comarcais, Responsábel de Finanzas, Responsábel de Boletin, Responsábel do CXG e 
outras responsabilidades que estimen convenientes.

Art.40.- A Mesa Nacional reunirase trimestralmente.

Art.41.- A Asemblea de Mulleres estruturarase en localidades e comarcas, sendo os seus organismos as 
Asembleas Locais e Comarcais.
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Art.42.- Fan parte da Asemblea Local e Comarcal de Mulleres as mozas militantes que voluntariamente o 
decidan.

Art.43.- As Asembleas Comarcais de Mulleres reuniranse cunha periocidade trimestral. As Asembleas Locais 
reuniránse, como mínimo, unha vez ao mes.

Art.44.- Cada Asemblea Comarcal e Local poderá contar coas Mesas Comarcais e Locais que estime oportuno 
construir.

CAPÍTULO V: DAS FINANZAS
Art.45.- GALIZA NOVA ten un patrimonio propio que administrará segundo as disposicións deste capítulo. 
O financiamento da Organización provirá de:

a) As cuotas da militancia.
b) Os acrescentamentos patrimoniais a título gratuíto e subvencións, do tipo que sexan.
c) A venda de publicacións ou calquera outro ben a nível nacional.
d) O endebedamento através de créditos.
e) Calquera outra fonte aprobada pola Dirección Nacional.

Art.46.- As subvencións solicitadas ou concedidas a calquera nível organizativo serán coñecidas pola 
Permanente, que renderá contas diante da Dirección Nacional.

Art.47.- As Direccións Comarcais cubrirán trimestralmente un parte de finanzas comarcal no que figurarán 
ingresos e gastos, transferencias á Caixa Nacional, saldo e demais detalles financeiros, segundo o modelo que 
aprobe a Dirección Nacional. A copia deste parte mandarase á ou ao Responsábel de Finanzas.

Art.48.- Existirá un parte de finanzas nacional que recollerá os movimentos financeiros da Caixa Nacional. 
A Permanente exercerá o control deste parte. Calquera membro da Dirección Nacional e da Comisión de 
Organización e Finanzas poderá coñecer o estado financeiro de GALIZA NOVA. En calquera caso, a Permanente 
fará coñecer á Dirección Nacional o estado global das contas da Organización.

Art.49.- Existirá un libro nacional de finanzas baixo a Responsabilidade de Finanzas, onde figurarán datadas 
todas as transaccións realizadas a nível nacional, co correspondente anexo de facturas e xustificantes.

Art.50.- Perante a dirección Nacional darase conta da situación xeral das finanzas e do cumprimento dos 
obxectivos neste terreno. A Dirección Nacional aprobará un orzamento anual para a Organización durante o 
período do exercicio económico de referencia.

Art.51.- Establécese o seguinte sistema distributivo do total das cotizacións recadadas nun trimestre:

o 50% dos ingresos por cotizacións por cada Asemblea Local pasará a engrosas a Caixa Nacional.
o 50% dos ingresos por cotizacións por cada Asemblea Local pasará a engrosar a Caixa Local ou Comarcal, 
segundo o caso e na porcentaxe que marquen os organismo locais e comarcais.

Art.52.- Cada Asemblea Local ou Comarcal poderá contar coa sua propia Caixa.

Art.53.- A distribución das cuotas recadadas está en función do número de militantes de cada localidade 
ou comarca e do conxunto da Nación. Portanto, actualizarase o listado de militantes de cada comarca en cada 
reunión da Dirección Comarcal, obtendo así a cifra exacta que cada comarca deberá aportar á Caixa Nacional 
en cada trimestre.

Art.54.- A permanente dotarase dun inventario de bens e patrimonio propriedade de GALIZA NOVA a nível 
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nacional, que irá actualizando.

Art.55.- Aínda que a cuantía das cuotas ordinarias concidirá co disposto en cada momento pola Dirección 
Nacional, existirá de xeito voluntario unha cotización extraordinaria das e dos militantes.

CAPÍTULO VI: DAS RELACIÓNS CO BNG
Art.56.- Ao abeiro do disposto no “Protocolo de Relación e Integración de Organización da Mocidade na 
estrutura Frentista do BNG” GALIZA NOVA ten dereito a:

a) Estar representada en todos os órganos de dirección do BNG (Permanente, Consellos Nacional, 
Comarcal e Local). A Secretaria ou o Secretario Xeral e as ou os Responsábeis Comarcais e Locais serán 
os máximos responsábeis da representación de GALIZA NOVA nos órganos do BNG. No seu defecto, 
que a Asemblea pertinente decida. Se unha comarca do BNG abranxe máis dunha de GALIZA NOVA ou 
viceversa, serán as Asembleas Comarcais implicadas as que arbitren as medidas necesarias para garantir a 
representación.
b) A consideración das suas e seus militantes como militantes de pleno direito do BNG, escusándose de 
contribuír ás cotizacións.
c) Estar presente e ser tida en conta nos programas e planificacións organizativas que o BNG leve a cabo.
d) Actuar como organización autónoma do BNG para a elaboración teórica e a intervención práctica na 
especificidade da política xuvenil, sendo responsábel do desenvolvimento do proxecto político para o 
colectivo xuvenil.

Art.57.- GALIZA NOVA procurará acordar todo tipo de acordos co BNG a nível nacional, comarcal e local, 
tendentes ao usufruto mutuo da infraestrutura que se posúa e ao financiamento do traballo político de GALIZA 
NOVA.

Art.58.- GALIZA NOVA promoverá a implicación e integración da súa militancia en todas as estruturas do 
BNG.

CAPÍTULO VII: DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO

Art.59.- Os acordos de calquera órgano local, comarcal ou nacional adoptaranse por
maioría simple, salvo nos casos doutro xeito regulados nestes Estatutos ou nos Regulamento de Funcionamento 
Interno do órgano en cuestión.

Art.60.- As xuntas de calquera órgano consideraranse validamente constituídas en primeira convocatoria 
cando asistan a metade máis un dos seus membros, sempre que á reunión fosen convocadas todas e todos os 
componentes do órgano, comunicándolles hora, data, lugar e orde do día con, cando menos, cuarenta e oito 
horas de antelación. En segunda convocatoria media hora máis tarde se, sexa cal for o número de asistentes, e 
sempre que o acorden por maioría simple. Non se considerará válida a ningún feito calquera reunión, nin acordos 
tomados nela, que non se fagan segundo o disposto nos presentes Estatutos.

Art.61.- De cada reunión dos distintos órganos, levantarase acta, na que constarán os asistentes, os acordos 
adoptados e as cotacións realizadas, debendo reflectir as intervencións que sexan solicitadas. As actas da 
Permanenete, Dirección Nacional e Comisión Nacional de Organización serán coñecidas polos órganos de base.

Art.62.- As eleccións para calquera responsabilidade faranse mediante voto secreto, sempre que concorra 
máis dunha persoa ou solicite algunha das ou dos asistentes.

DISPOSICIÓNS XERAIS
PRIMEIRA.- A modificación dos presentes Estatutos corresponde en exclusiva á Asemblea Nacional, e a sua 
interpretación á Dirección Nacional.
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SEGUNDA.- As organizacións ou colectivos xuvenis de ámbito local, comarcal ou nacional, poderán establecer 
fórmulas de asociación con GALIZA NOVA. O acordo de adhesión debe ser aprobado pola Dirección Nacional. 
Os termos organizativos, económicos ou de calquera tipo estabeleceranse no propio acordo de adhesión, 
debendo este ser ratificado pola Asemblea Nacional.

TERCEIRA.- O proceso de eleccións internas ordinarias na estrutura de GALIZA NOVA realizarase con 
posterioridade á celebración da Asemblea Nacional, de cara a adaptala ás posíbeis modificacións que a Asemblea 
Nacional acorde nos Estatutos.

CUARTA.- Os Estatutos do BNG serán, en todo caso, supletivos aos presentes.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA
ÚNICA.- Fican derrogadas as anteriores normas Estatutarias.



XIII ASEMBLEA NACIONAL DE GALIZA NOVA

49



XIII ASEMBLEA NACIONAL DE GALIZA NOVA

50



XIII ASEMBLEA NACIONAL DE GALIZA NOVA


