Pontevedra, agosto de 2017

voceiro de galiza nova na comarca de pontevedra
Podes atopar máis artigos e toda a info sobre nós en www.galizanova.gal

A responsabilidade de non esquecer
Dicía Saramago que “somos a memoria que temos
e a responsabilidade que asumimos, sen memoria
non existimos e sen responsabilidade quizais non
merezamos existir”. Nós asumimos a responsabilidade de non esquecer, de que o silencio non poida
coa memoria. Asumimos a responsabilidade de encher as institucións e cada recuncho deste País de
dignidade, de devolverlle ás vítimas o recoñecemento e o respecto que merecen. Persoas boas e xenerosas que loitaron por un ideal de xustiza e liberdade,
que se viu truncado por un golpe de estado fascista,
unha ditadura de case 40 anos e a condena de 42
anos de esquecemento por parte dun estado español cómplice e permisivo co franquismo.
Non viviremos nun país verdadeiramente democrático mentres sigan existindo cunetas da vergoña,
mentres sigan existindo certificados de defunción
que falan de “hemorraxia interna” cando foron asasinatos, ou coas sentenzas daqueles que defenderon
a legalidade republicana aínda sen revocar. Debemos honrar as persoas que foron exemplo de loita,
resistencia e dignidade por riba de todo. Persoas
que o sacrificaron todo, mesmo a vida, para facer
deste un mundo mellor. Persoas como Alexandre
Bóveda ou Víctor Casas, como Juana Capdevielle
ou como Ánxel Casal, como Abraham Zbarski ou
como Rosario Hernández “A Calesa”. Mencionalos
a todas e todos sería imposíbel, pero teñen que ser
exemplo para todas e todos nós.

Castelao (1937). Galiza Mártir. “Non enterran cadavres, enterran semente”

Exemplo de vida e de loita, exemplo de sacrificio:
esa é a nosa responsabilidade. A de que o seu sacrificio non fose en balde. A responsabilidade de que
a súa abnegación deixase semente de vencer. Se o
logramos, se conseguimos reabrir o camiño que elas
e eles deixaron para nós, máis tarde que cedo venceremos. E temos que vencer. Debémosllo. Porque
non viviremos nunha sociedade xusta mentres exista
unha soa vítima sen reparar.
As feridas, para que curen, hai que limpalas e curalas desde dentro. Trátase de darlle voz ás silenciadas, de xustiza e democracia. Trátase de recobrar a
dignidade como pobo e como persoas. Sen odio,
sen rancor, mais co recordo sempre vivo.
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AFÍLIATE A GALIZA NOVA! CONSTRÚE CON NÓS UN PAÍS NOVO!

Catalunya está xa inmersa no seu proceso de independencia. Cal debe ser a resposta en Galiza?
Catalunya comezou xa a dar pasos firmes cara a súa independencia nacional, e cansa de se atopar co “non” inamovíbel do Estado, marcou xa o primeiro de outubro no
calendario como data para un Referendo no que o pobo
catalán poida exercer o seu dereito a decidir sobre o futuro do seu país. É este sen dúbida un acto de rebeldía
necesario fronte aos atentados antidemocráticos do Estado español no seu afán por perpetuar a sacra unidade de España a toda costa; e non é só á intolerancia da
dereita ao que o nacionalismo catalán debe enfrontarse,
senón tamén á da esquerda española. Todas as forzas
estatais da esquerda deixaron xa ben claro de que lado
están ao afirmaren non apoiar o referendo por “ilegal” e ao
ofrecer ao independentismo, como alternativa á ruptura,
unha absurda moción de censura contra o Partido Popular,
como se iso fose solucionar os problemas do seu país.
Isto é só unha demostración máis da irreformabilidade da esquerda española e, polo tanto, do Estado, unha proba máis
de que só o nacionalismo pode dar resposta aos problemas
que enfrontan as nacións oprimidas como Catalunya e como
Galiza. A liberación social dos pobos non pode darse sen que
os propios países sexan tamén libres: son dúas realidades
indisociábeis que, porén, só o nacionalismo equipara e une.
Son moitas as diferenzas entre a realidade galega e a catalá,
e cando os síntomas son distintos, tamén debe selo a resposta. A construción da nosa soberanía non pasa pola imitación
dos pasos dados polo pobo irmán, senón por unha coidadosa

Repasando o noso ano...

Traballamos para vencer a dominación
e erguer un País novo ao servizo das clases populares e da mocidade galega.

Participamos na campaña das eleccións galegas
do 25 de setembro para gañarmos #UnTempoNovo

suma de forzas para a nosa causa pasa obrigatoriamente pola
nosa presenza en todo canto conflito social haxa, por
agrandar a nosa base social mediante o traballo diario nas rúas, mais tamén nos nosos centros de traballo
ou estudos, nas nosas casas e en toda a nosa entorna.
Nós, como mozas galegas, xogamos un papel fundamental na creación de conciencia nacional galega entre
a xuventude, e temos que ser conscientes do valor indispensábel do noso traballo para o futuro deste país. A
construción da nosa soberanía pasa necesariamente pola
nosa vocación transformadora desta realidade. O horizonte cara ao que camiñamos é unha Galiza independente e
socialmente xusta, e nese camiño ningún paso dado cara
adiante é en van, senón que nos achega máis e máis a ela.

En xaneiro, no comezo das rebaixas nas cadeas comerciais,
reivindicamos empregos dignos e sen explotación

análise materialista da nación galega, das súas necesidades
e perspectivas. O avance na autoorganización do pobo e na

CONSTRUÍNDO A GALIZA DIVERSA!

A recentemente creada Asemblea
LGTBI de Galiza Nova vén continuar o traballo desenvolvido na
Comisión de Liberdades Sexuais e
Diversidade de Xénero. Constituíuse como un órgano non mixto; isto
é, conformado só por persoas do
colectivo. O seu cometido é ser o
maior órgano de decisión en materia LGTBI dentro de Galiza Nova.

O obxectivo fundamental é que esta
loita sexa transversal en todas as
accións que levemos a cabo como
organización, así como pular por
crear espazos de traballo e tamén
de debate, que promovan a formación da nosa militancia e da mocidade galega. Ao valorarmos como
esencial a base formativa, ao longo
destes meses leváronse adiante por
todo o País unha serie de palestrascoloquio baixo o título “LGBTI, máis
alá das etiquetas” e, unha delas,
levouse a cabo na nosa Comarca.

Tamén en Pontevedra contamos con
este espazo, onde termos unha reflexión colectiva sobre a importancia
e a función das siglas na loita LGTBI.
Analizamos as etiquetas como categoría política e táctica de loita polas
liberdades sexuais. É preciso non
baleirarmos a loita de contido e que
manteñamos unha actitude subversiva para, dende as rúas, derrubar o
heteropatriarcado. A loita e a organización son chaves para mudar a nosa
realidade e acabar cun sistema que
nos oprime e agride. Constrúamos
entre todas unha Galiza libre e diversa!

A campaña de lingua “Rebélate, fala galego” percorreu os
IES e as facultades con grande éxito entre a mocidade.

Dentro da campaña de lingua, o grupo SUPEROITO
actuou en Pontevedra para reivindicarmos o uso do idioma.

Actividades organizadas pola Asemblea de Mulleres Pontevedra - Caldas

Construírmos a nosa soberanía.

Realizamos coloquio na Casa da Luz con Mai Ínsua para
desmontar os cánones de beleza que nos impón o patriarcado

Realizamos campañas durante Nadal e Antroido, esixindo
festas libres de machismo: nin nos xoguetes, nin nas caroutas

No taller “Derrubando machismo, construíndo feminismo”
aumentamos a nosa formación feminista

En Caldas, analizamos “Os mitos do amor romántico”
e rachamos cos cadeados patriarcais con máis de 60 persoas

A recentemente constituída Asemblea LGTBI deu os seus primeiros pero firmes pasos en Pontevedra, cun acto de presentación na Casa da Luz,
con grande éxito de asistentes e despregouse pola comarca coa colocación de faixas reivindicado o Orgullo e a Visibilidade Lésbica.

Coma todos os anos, participamos na marcha contra ENCE
convocada pola APDR reclamando o peche do complexo ENCEELNOSA.

Asemade, a semana previa ao Día da Patria, realizamos pola comarca un
despregue de actividades que serviron para amosar o bo funcionamento da
organización. Actividades en Soutomaior, Caldas, Ponte Caldelas, CerdedoCotobade, Poio e Pontevedra serviron para promocionar o FESTIGAL e o Día da
Patria.

ÚNETE A GALIZA NOVA!

Ven loitar connosco para conseguir a Galiza que queremos! Abramos xuntas un tempo novo!

Foto de grupo do xantar da Galiza Mártir do ano 2016

