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INFORME POLÍTICO DA DIRECCIÓN NACIONAL – XV ASEMBLEA NACIONAL 

  

O presente informe pretende reunir a principal actividade e a liña política levada a cabo pola 

nosa organización, analizando os acertos e erros co obxectivo de avaliar o noso traballo e de 

seguir mellorando colectivamente.  

Neste ano 2018 a nosa organización cumpriu 30 anos de traballo político ininterrompido ao 

servizo da mocidade galega e a prol da liberación nacional da Galiza. Mediante este informe 

debemos avaliar se colectivamente estamos á altura da historia da nosa organización para poder 

seguir facendo avanzar o nacionalismo entre a xente moza, nun período no que vivimos unha 

expansión e consolidación de Galiza Nova en numerosas comarcas asentado no bo traballo 

iniciado en períodos anteriores, que podería ter sido aínda maior se corrixísemos os erros que 

cometemos de xeito cotián. Ese é o reto ao que nos enfrontamos a día de hoxe, detectar e 

corrixir as eivas, potenciar e multiplicar os acertos e facer avanzar a conciencia nacional entre a 

mocidade até acadar o motivo polo que leva a loitar o nacionalismo galego xa 100 anos, a 

liberdade da Galiza.  

  

SITUACIÓN ORGANIZATIVA  

NIVEL NACIONAL.  

Con carácter xeral vivimos un período interasemblear no cal tivo unha grande influencia o 

relanzamento do nacionalismo e en concreto do BNG tras as eleccións galegas do ano 2016, que 

permitiu que a nosa organización vivise un importante incremento da militancia, apoiado no bo 

traballo realizado no anterior período. Ao mesmo tempo, isto notouse en grande medida no 

elevado número de militantes moi novas e con pouca experiencia na nosa base e nos nosos 

cadros dirixentes, mostrando a expansión e renovación constante que vive a nosa organización, 

mais que tamén xerou determinadas dificultades.  

Atopamos en moitas ocasións un grande número de persoas mozas que se interesaron pola 

organización e mesmo que se afiliaron moi novas en idade e en comarcas nas que non existía 

unha estrutura consolidada de Galiza Nova. Isto débese a que aínda que estamos nunha liña 

ascendente desde hai varios períodos, a fenda xeracional existente na nosa organización desde 

a crise xeral vivida polo nacionalismo no ano 2012 segue a condicionar en grande medida o 

traballo político da nosa organización desde a base, á hora de coñecer o funcionamento e as 

metodoloxías de traballo de Galiza Nova. Os intentos de compaxinar a formación dos novos 

cadros da organización co intenso calendario político que vivimos nestes dous anos, de 

grandes mudanzas, demostraron que isto non foi suficiente, polo que, en consonancia coas 

reivindicacións da militancia, debemos pór máis aínda o foco na formación da militancia e dos 

nosos cadros tanto a nivel teórico como práctico.  

Neste período aumentamos a periodicidade das convocatorias da Dirección Nacional; 

conseguindo elevar a asistencia das integrantes, así coma o debate político na mesma, unha 

mostra do avance producido no período anterior. Do mesmo xeito, en especial no primeiro ano; 

aumentouse a corresponsabilización das tarefas entre as integrantes da Permanente, o que 
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permitiu que se desenvolvese un intenso traballo en especial no ano 2017. Pola contra, no 

seguinte ano, as diferentes situacións persoais fixeron que este traballo se vise minguado, o que 

repercutiu na actividade política do conxunto da organización.  

Nos últimos dous anos, consolidamos a práctica da asistencia de xeito periódico de integrantes 

da Permanente ás asembleas comarcais, realizando diferentes roldas de visitas ás comarcas, algo 

que facilitou a comunicación interna e a cohesión da organización, tanto á hora da organización 

do traballo de grandes campañas nacionais coma a Semana da Patria, coma á hora de solucionar 

diferentes problemáticas. Ademais, reforzamos o asemblearismo da organización, tratando 

cuestións de grande calado non só na Dirección Nacional senón tamén nas comarcas, como foi 

o debate arredor da Manifestación Xuvenil do 24 de Xullo, que foi levado a todas as comarcas 

coa finalidade de que toda a militancia fose partícipe do mesmo.  

Neste contexto, ao longo do ano 2017 vivimos un período de expansión e consolidación 

organizativa, constituíndose novas comarcas e aumentando a militancia e o traballo das 

comarcas xa existentes, en grande medida influído polo bo momento que o nacionalismo viviu 

nese período de tempo despois das eleccións galegas do 2016. Froito desta situación 

conseguimos grandes logros durante este período, como sermos quen de organizar actividade 

política na práctica totalidade das comarcas da nación, exceptuando Celanova – Baixa Limia 

polas propias dificultades que esta comarca presenta, tanto con actividades de feminismo como 

coa I Semana da Patria, un feito que non se conseguira na nosa organización desde había unha 

década.  

Aínda así, froito da inexperiencia a nivel comarcal e tamén por fixarnos obxectivos moi 

ambiciosos desde a nacional, xerouse en certa medida frustración na dirección a nivel nacional, 

ao non ser quen de acadar os obxectivos marcados. O caso máis salientábel foi o dun dos grandes 

obxectivos fixados na XIV Asemblea Nacional, o da realización de campañas locais por cuestións 

concretas nas comarcas e localidades, que non se levou a cabo, en grande medida por contarmos 

cunha organización pouco experimentada á hora de deseñar campañas desde a base. Tratouse 

de corrixir esta situación cun encontro formativo de responsabilidades comarcais e locais que 

serviu para mellorar o funcionamento xeral da organización, pero non foi suficiente para acadar 

os obxectivos marcados.   

Máis de 200 mozas se puxeron en contacto coa organización co interese de ser simpatizantes 

ou militantes durante ese ano, ben a través da web, ou a través das redes sociais. Os momentos 

nos que máis se notou este aumento foron cando se desenvolveron campañas en apoio das 

folgas estudantís convocadas por Erguer. Estudantes da Galiza, ou coa campaña nacional de 

lingua Rebélate, Fala Galego. A través deste feito podemos constatar que Galiza Nova é quen de 

conectar e ser atractiva para a mocidade, en especial de ensino medio, e tamén até os 25 anos.  

Porén, unha das nosas principais eivas durante este período, foi a de non sermos quen de 

contactar en tempo e forma con estas mozas e afilialas, e mesmo en casos nos que así se fixo, 

non conseguimos integrar na organización e sumar ao traballo diario da mesma a boa parte 

delas. Esta é unha cuestión que debemos mellorar no vindeiro período, tanto a nivel nacional 

como comarcal, pois é nas comarcas onde se pode contactar de maneira máis próxima coas 

persoas que solicitan información da organización que desde a organización a nivel nacional.  

Durante o ano 2018, xa foi analizado que a Permanente diminuíu a súa capacidade de traballo 

por diferentes situacións persoais das compañeiras que a integraron durante este período. Isto 

xunto coas inxerencias externas provenientes doutros espazos políticos, e outras debilidades 

propias que non fomos quen de corrixir, e sumado a un escenario político a nivel estatal no que 

as mudanzas se produciron moi rapidamente no curso 2017-2018, provocou que pasásemos por 

diversas dificultades organizativas entre os meses de marzo e xuño. Houbo un reducido número 
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de baixas da organización, mais algunhas delas tiñan relevancia organizativa, outras contaron 

con translación pública de acusacións cara a organización por vía das redes sociais.   

A Dirección Nacional reuniuse con carácter extraordinario para avaliar a situación e concluíu, 

que se ben algunhas das cuestións que se criticaron nese momento tiñan base real en función 

de eivas que debemos corrixir, moitas outras eran falsas ou sen fundamento, polo que ante unha 

situación de descrédito na que se estaba a quedar nesa altura, resolveuse realizar visitas a todas 

as asembleas comarcais para aclarar posíbeis dúbidas e escoitar a militancia e simpatizantes, 

recollendo as súas impresións sobre a situación de Galiza Nova e mostrando a vontade de corrixir 

os posíbeis erros que se detectaran. Este feito permitiunos afrontar a campaña do 30 aniversario 

de Galiza Nova, a II Semana da Patria e os actos do Día da Patria, que volveron a resultar ser un 

grande suceso no ano 2018.  

Froito da evolución que vivimos como organización neste período interasemblear, e de ter 

superado diferentes retos, podemos afirmar que na actualidade contamos cunha organización 

máis madura e experimentada que hai dous anos, cunha maior continuidade nas 

responsabilidades comarcais no tempo, e con máis experiencia tamén nos organismos 

nacionais. Debemos analizar os erros e os acertos na liña de acadar que a nosa organización sexa 

o máis operativa posíbel a todos os niveis.  

  

NIVEL COMARCAL  

Grazas ao aumento de militancia en determinadas comarcas puidemos constituír e comezar a 

facer traballo nun grande número de comarcas nas cales anteriormente era moi complexo incidir 

politicamente. Este é o caso de Muros-Noia, As Mariñas, Deza, coa constitución da localidade 

en Lalín, Costa da Morte, Lugo Sur, Arnoia-A Limia, A Montaña, Ribeiro, e As Mariñas, oito 

comarcas nas cales se ben o traballo foi desigual; comezouse coa implantación da nosa 

organización despois de moitos anos, nalgúns casos, de desaparición total da mesma. Este debe 

ser analizado coma un dos grandes logros deste período, e debemos fixar coma unha prioridade 

que Galiza Nova siga a medrar nestas comarcas.  

No referente ás comarcas urbanas, cabe salientar a consolidación que estamos a vivir en Vigo e 

na Coruña, as cidades máis poboadas do país, nas cales tras cambios producidos nas propias 

asembleas comarcais e novas afiliacións, se consolidaron referentes nas mesmas que están a 

traballar arreo, así coma Ourense, que tamén está a consolidarse coa complexidade que implica 

o traballo nacionalista nesta cidade, aumentando a afiliación e asentando o  grupo de traballo. 

Os casos de Lugo e Compostela son similares ao analizado na anterior Asemblea Nacional, se 

ben en Compostela se rexistraron maiores flutuacións, pois nela sempre repercuten en maior 

medida as dificultades e conflitos a nivel nacional, ca en Lugo, na cal permanecemos de maneira 

estática nunha boa posición a nivel de traballo, porén, en ambas comarcas debemos tratar de 

diversificar o traballo e achegar máis militancia ao día a día da organización.  

Pontevedra, unha das principais comarcas do país nos últimos períodos, pasou por diferentes 

procesos de conflitividade interna ao longo destes dous anos, resoltos en grande medida na 

actualidade, e vivindo de novo un bo momento a nivel organizativo, con novas afiliacións non só 

da cidade senón tamén en localidades coma Caldas ou Soutomaior. Este caso choca fronte ao 

de Ferrolterra, comarca na cal estamos a atravesar unha situación preocupante, e na cal pese 

aos intentos tanto da organización a nivel nacional como comarcal, non conseguimos consolidar 

un grupo estábel para a realización do traballo político que require esa comarca.  

Fóra das cidades e das comarcas de recente creación, veñen despuntando tamén como 

comarcas nas que se realiza un bo traballo as do Baixo Miño e O Morrazo. Cabe salientar a 

importantísima base simpatizante coa que contamos na comarca do Baixo Miño, en especial na 
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comarca de Tui, que se na anterior AN analizábamos que aportaran 30 persoas aos traballos do 

Festigal, nesta chegaron a superar os 40 tanto en 2017 coma en 2018, sendo un grande logro 

para unha comarca na cal a maioría dos seus cadros son de recente incorporación e novos en 

idade. No que concirne ao Morrazo, viviuse un período de expansión da militancia, en especial 

na localidade de Moaña, e conseguiu constituírse un grupo de traballo estábel, representando 

na actualidade unha das comarcas que maior fortaleza posúe dentro da nosa organización á hora 

de despregar iniciativas políticas propias e de desenvolver as campañas nacionais.  

Por diferentes motivos entre elas nas comarcas da Emigración, O Condado, Valdeorras, 

Monterrei, O Salnés, A Mariña o traballo non aumentou con respecto ao anterior período ou 

diminuíu en certa medida. Algúns dos motivos existentes nas mesmas son a promoción da 

maioría dos cadros de Galiza Nova ao BNG, o propio despoboamento e distancia do lugar de 

residencia habitual da militancia como son os casos de Valdeorras, A Mariña ou Monterrei, por 

atoparse desprazadas noutras comarcas do país na súa maioría, ou as situacións persoais dos 

cadros que deben desempeñar as labores de dirección política nestas comarcas. No referente á 

comarca da Barbanza, que comezou o período interasemblear tendo un bo nivel de actividade, 

desactivouse ao longo do mesmo, tendo que analizar na actualidade o traballo a realizar para 

recuperar esta comarca. 

Ademais, a pesar dos intentos realizados, e mesmo con actividade realizada na comarca de 

Bergantiños desde a nacional, non conseguimos constituír un grupo de traballo estábel, aínda 

que existen contactos e posibilidade de conformalo nun futuro próximo con militancia afiliada 

nestes últimos dous anos que non se atopa na comarca no día a día, mais que se pode implicar 

nun traballo de tipo estacional. Sen dúbida, a situación máis complexa ante a que nos atopamos 

é a da comarca de Celanova-Baixa Limia, o despoboamento e desconexión do resto do país fai 

moi difícil acadar implantación na mesma, porén, tamén deberemos tratar cos poucos contactos 

desa zona que conseguimos nestes dous anos, crear cando menos unha mínima estrutura para 

enfrontar a campaña das eleccións municipais do 2019.  

  

A LOITA POR UNHA GALIZA INDEPENDENTE  

CAMPAÑA REBÉLATE ORGANÍZATE E LOITA  

Durante o verán de 2017 deseñamos unha grande campaña marco destinada a dar a coñecer o 

noso programa táctico e estratéxico entre a mocidade. Esta campaña tivo como lema “Rebélate, 

Organízate e Loita”, e foi acompañada dun cartaz e unha voandeira cun formato diferente na cal 

se incluíron as “50 medidas para liberar a mocidade galega”, propostas tácticas que alí onde se 

repartiron contaron con boa aceptación, e que foron na mesma liña da campaña das “Bases 

Democráticas para a nación galega” que o BNG desenvolveu na mesma época.  

A actualidade política do outono do 2017, fortemente marcada polo procés catalán cara a 

independencia e a vaga de incendios forestais, así coma o propio calendario político no que 

estabamos inseridas coa convocatoria de folga estudantil do 16 de novembro fixo que esta 

campaña non se desenvolvera plenamente tal e como estaba deseñada.  

A modo de presentación desta campaña organizamos un acto político o 12 de outubro, na liña 

iniciada no 2015, contra o Día da Hispanidade e pola independencia da Galiza, para o cal foi moi 

complexo mover a militancia e simpatizantes, non conseguindo acadar os obxectivos marcados, 

mais sendo un acto digno que contou con certa repercusión nos medios.  

Do mesmo xeito aínda que se fixeron traballos de propaganda política tales coma murais, 

coladas, repartos, faixas etc. non fomos quen de desenvolver no conxunto do país suficientes 
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actividades concretas arredor desta campaña, probabelmente pola súa pouca concreción e as 

dificultades presentadas polo calendario político.  

  

12-O LUME Á MONARQUÍA ESPAÑOLA  

De cara ao 12 de Outubro do 2018 decidimos organizar un acto político e simbólico fronte a 

monarquía española en Compostela, coa queima dun boneco caracterizado coma o Rei. Este 

acto estivo acompañado dunha micro-campaña previa en redes sociais que contou coa 

publicación dun cartaz e un vídeo que contaron cunha enorme difusión nas mesmas.  

O acto político cumpriu as expectativas de asistencia, mais producíronse algúns erros a nivel 

organizativo por mor do mal tempo sendo un acto ao aire libre e fixo que non se puidera achegar 

tanta xente como podería terse achegado. Aínda así, achegouse xente allea á organización 

debido á repercusión que o acto político tivo entre a xente nova, e acadamos unha enorme 

repercusión nos medios, aparecendo en todos os xornais a nivel nacional e mesmo estatal, así 

coma na TVG, permitíndonos confrontar directamente na data de celebración da Hispanidade 

co goberno da Xunta e o PP.  

  

SEMANA DA PATRIA  

Tanto no 2017 como no 2018 organizamos a primeira e a segunda edición da Semana da Patria. 

Unha das cuestións que tiñamos analizado ao longo dos anos anteriores era a dificultade de 

organizar de maneira efectiva no territorio a campaña previa ao Día da Patria, ben polo cambio 

do calendario de exames na universidade, ou ben pola organización das actividades nacionais.   

Ante esta situación, propuxemos a organización da Semana da Patria, un dos maiores logros 

deste período interasemblear. Consistiu en agrupar todas as actividades previas ao Día da Patria 

na semana anterior, para deste xeito darlle unha maior presenza e forza. Para isto realizouse 

unha serie de visitas das integrantes da Comisión Permanente a todas as asembleas comarcais 

constituídas e tamén xuntanzas alí onde non existe unha actividade regular, grazas a isto, 

acadamos o éxito que representaron ambas edicións da Semana da Patria, que serviu para 

motivar a nosa base militante e simpatizante de cara os actos centrais do 24 e 25 de Xullo ao 

mesmo tempo que se preparou o ambiente mobilizador.  

Foi nestas campañas nas que conseguimos realizar actividade na práctica totalidade da nación. 

Nesas semanas conseguimos concentrar máis de 50 actividades cada ano entre palestras, 

concertos, festas, mosaicos e accións simbólicas pola patria galega, estas últimas foron as que 

mellor resultado deron pola facilidade de organizalas mesmo nas comarcas nas cales a nosa 

estrutura é máis feble e foron ben recollidas tamén polos medios de comunicación e contaron 

cun grande impacto nas redes sociais.  

Tanto a Comisión Permanente como a Dirección Nacional avaliou a organización e consolidación 

do formato da Semana da Patria coma un dos maiores logros deste período, así coma a 

necesidade de aumentar a carga de actos políticos e a implicación de todas as comarcas á hora 

de levala a cabo.  

  

MANIFESTACIÓN XUVENIL DO 24 DE XULLO   

Á hora de convocar a manifestación xuvenil do 24 de xullo pola independencia que con 

anterioridade viña convocando a “Coordenadora Xuvenil Galega”, da cal fixemos parte, 

desenvolveuse un debate sobre a forma de convocatoria no que Briga e Isca! querían 
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reconverter a convocatoria dos anteriores anos nunha na que as organizacións xuvenís non 

figurásemos como convocadores e na que participasen numerosos colectivos que non 

representaban a mocidade. Desde a Comisión Permanente e a Dirección Nacional entendemos 

que estas mudanzas desvirtuaban por completo o espírito da convocatoria de anos anteriores e 

que polo tanto debíamos pular pola realización da convocatoria nos parámetros dos anos 

anteriores.   

Logo de varias semanas tratando de chegar a algún acordo e propondo propostas de consenso 

atopamos en fronte unha negativa en todo momento, até que unha vez lanzamos a nosa 

posición de maneira pública na nosa web e redes sociais, as outras dúas organizacións xuvenís 

lanzaron a convocatoria da manifestación de maneira unilateral e expulsándonos das redes 

sociais que tiñamos conxuntamente para realizala.   

Entendemos que existiu un agravio a Galiza Nova por parte destas organizacións, porén, 

decidimos tratar de chegar a un mínimo consenso e acudir finalmente, pois non sería entendíbel 

pola nosa base militante e simpatizante que Galiza Nova se descolgara desta convocatoria a dúas 

semanas da súa realización.   

Con posterioridade iniciamos un proceso de debate a todos os niveis da nosa organización, 

desde a Dirección Nacional até as asembleas comarcais no cal, cunha ampla maioría nos 

reafirmamos na vontade de volver aos parámetros nos que se convocara en anos anteriores, 

así coma na análise de que o novo formato levado a cabo no ano 2017 non funcionou para 

achegar máis mocidade non organizada á manifestación.   

Tras chegar a estas conclusións e presentarllas a Briga, Isca e Erguer, elas decidiron continuar 

coa convocatoria co formato que iniciaran o ano anterior, mentres que nós optamos por non 

participar da mesma e reforzar os nosos actos propios arredor do noso 30 aniversario.  

  

HOMENAXE A ROSALÍA E CASTELAO E RUADA   

Na edición do 2017 da Homenaxe a Rosalía e Castelao comprobamos como o modelo de acto 

iniciado no período anterior se está consolidando e conseguimos acadar uns números bos, tendo 

en conta que o grupo que levamos este ano non nos aseguraba unha capacidade de convocatoria 

tan alta como o ano anterior. Ademais convocamos a primeira “Ruada pola Independencia” que 

saíu dende Bonaval até a Alameda, co comezo da manifestación xuvenil e que foi valorada moi 

positivamente polo seu aspecto visual e pola imaxe de forza que transmitiu.   

No 2018 decidimos organizar a Homenaxe a Rosalía e Castelao do 24 de xullo tamén como o acto 

central da campaña do 30 aniversario de Galiza Nova 30 anos de loitas. Nunha situación 

organizativa complexa este acto foi un revulsivo para a nosa organización, pois contando coas 

actuacións musicais de Nao e Sondarúa, a presenza de todas as persoas que ocuparon a 

Secretaría Xeral de Galiza Nova e a intervención de boa parte das mesmas, conseguimos xuntar 

máis de 400 persoas mozas e polo tanto, converténdose na maior Homenaxe a Rosalía e 

Castelao da historia de Galiza Nova, nas máis de dúas décadas que leva celebrándose.  

No referente á Ruada, neste ano decidimos potenciala ao non participar da manifestación 

xuvenil organizada por Briga e Isca tras a decisión tomada polo conxunto da militancia. Aínda 

que o resultado foi positivo, analizamos negativamente o excesivo percorrido e a xestión dos 

tempos, que fixo que deslucise con respecto ao que podíamos ter acadado. Nese sentido 

debemos seguir analizando a fórmula coa cal nos mobilizaremos os 24 de xullo nos vindeiros 

anos.  
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FESTIGAL   

A nova dirección enfrontou a súa primeira edición do Festigal neste 2017 coa dificultade 

engadida da organización da I Semana da Patria durante toda a semana anterior. Acadamos un 

número de persoas para a realización de quendas do Festigal similar ao dos anos anteriores e no 

cal non existiron grandes eivas a nivel organizativo, porén, sempre hai cousas que debemos pular 

por mellorar.  

Durante a organización do Festigal 2018 existiron as dificultades engadidas da redución da 

capacidade de traballo da Permanente e da situación complexa a nivel organizativo que 

atravesamos. Isto fixo que, ao tempo que as comarcas non enviaron con tempo as 

dispoñibilidades para as quendas, a súa organización recaera nun número moi reducido de 

persoas; así coma novos requisitos por parte da USC no referente á seguridade no campus, que 

resultou en erros de cálculo en determinadas horas. Debemos analizar esta situación e calcular 

con maior antelación no ano 2019 estas cuestións.  

Unha cuestión que levamos analizando desde hai algúns períodos é a dificultade existente para 

encaixar todas as opinións existentes no seo da Comisión Festigal, tendo ás veces que tomarse 

acordos de maneira rápida e sen consultalo con nós por parte dos demais axentes que a 

conforman, algo que trataremos de reconducir no vindeiro período.  

  

INTERNACIONAL  
Este período destacou por unha intensa actividade no plano internacional, o cal se viu reflectido 

no elevado número de eventos aos que asistimos con delegación, así como na predominancia 

da temática nos actos de formación e palestras que organizamos durante os dous anos.  

Participamos en xornadas de interese internacional en Euskal Herria (organizadas por EH Bildu e 

o GUE-NGL), Escocia (co SNP), Irlanda (co Sinn Féin), Sardeña, etc. Nestas xornadas coincidimos 

e establecemos contacto con organizacións progresistas e de nacións sen estado de todo o 

mundo. Porén, non fomos quen de atender a todos os convites que recibimos de organizacións 

amigas, polo que en varias ocasións Galiza Nova tivo que desculpar a súa ausencia por falta de 

dispoñibilidade ou mesmo por tratarse de actos coincidentes no tempo.  

Publicamos unha serie de artigos de opinión de temáticas variadas (coma a ofensiva imperialista 

sobre Venezuela ou o dereito á autodeterminación), e diversos comunicados de solidariedade, 

entre os que se inclúe: o referendo pola independencia de Escocia, a loita das mulleres kurdas, 

polos sucesos acontecidos en Catalunya, a guerra imperialista en Siria e Palestina, pola prórroga 

da inhabilitación de Otegi), ou o recente proceso electoral no Brasil.   

Este período veu fortemente marcado polos acontecementos no proceso de liberación nacional 

de Catalunya, polo que participamos nas mobilizacións de apoio que houbo, publicamos artigos 

e comunicados de solidariedade e levamos a cabo unha serie de actos en todo o país en apoio 

ao referendo pola independencia, salientando o acto que realizamos na universidade de 

Compostela con compañeiros das JERC, que contou cunha grande repercusión tanto no 

estudantado universitario coma nos medios de comunicación de masas.  Ademais no primeiro 

aniversario do 1-O impulsamos un comunicado conxunto das organizacións xuvenís e estudantís 

galegas cun deseño para as redes sociais que contou con boa aceptación. En Catalunya en 

concreto estabelecemos relacións internacionais coa Joventut Republicà JERC e La Forja, de 

recente creación, e contaremos con elas para no futuro realizar actividades sobre as nacións sen 

estado no Estado Español.   

No relativo a Portugal, estreitamos relacións co Bloco de Esquerda, co que coincidimos en 

diversos actos de carácter internacional e que participaron nos actos do Día da Patria, e a 
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Juventude Comunista Portuguesa, coa que mantivemos varias reunións bilaterais e que volveu 

asistir aos actos do Día da Patria, ao mesmo tempo que nós participamos no seu 11º Congreso 

e na Festa do Avante.  

Ademais, mantemos excelente relación coas organizacións xuvenís coas que Galiza Nova ten 

contacto desde hai anos. Estivemos nos actos de reivindicación nacional do Aberri Eguna e a 

Diada, e continuamos o contacto con organizacións coma Gatze Abertzaleak, Joves PV, Més per 

Mallorca, Yesca, Plaid Cymru (Gales), Sinn Féin (Irlanda), UDB (Bretaña), Giovunus 

Indipendentistas (Sardeña), o PSUV (Venezuela), as Juventudes do PT (Brasil), e as xuventudes 

da ALE, entre outros.   

Tamén establecemos novos contactos como con La Forja (Catalunya), de recente creación, o SNP 

(Escocia) ou o Frente Polisario do Sáhara, cos que mantivemos xuntanzas bilaterais.  

Por último, conseguimos consolidar a periodicidade do Boletín Internacional, co fin de aumentar 

e mellorar a comunicación coas nosas organizacións amigas, tanto repartindo a versión impresa 

como mediante o envío por correo electrónico. Nestes dous anos sacamos un total de 4 boletíns 

internacionais (do 7 ao 10).  

  

COMUNICACIÓN  

A comunicación é unhas das principais áreas da nosa organización, xa que esta é a canle de 

comunicación directa co conxunto da sociedade. Durante estes dous anos, reforzamos a 

comunicación externa e interna de Galiza Nova, tal e como analizabamos na última Asemblea 

Nacional.  

Na comunicación externa, a nosa organización continua sendo a organización xuvenil con maior 

incidencia en redes do país, cun traballo constante e diferenciado para cada rede social.    

Continuamos facendo fincapé en que cada campaña e contido elaborado combinase 

contundencia con propostas e alternativas, co obxectivo de dotarnos de maior pedagoxía, e 

poder transmitir que existen políticas diferentes e posíbeis ás actuais ao tempo que se xera apoio 

social en torno a respostas e alternativas concretas a problemáticas definidas. Este traballo 

influíu positivamente en tres aspectos: En primeiro lugar o aumento de trafico web, duplicando 

número de visitas e tempo de permanencia en páxina en comparación ao período anterior. En 

segundo lugar, un aumento moi significativo de mozas e mozos que contactan por Galiza Nova 

vía redes sociais, nomeadamente Instagram. Terceiro e último, consolidación de todas as nosas 

redes sociais.   

Cómpre destacar que durante este período, intentamos reforzar a nosa canle de Telegram, 

infelizmente non logramos acadar un número significativo de persoas que se adheriran a esta 

canle, mantendo un número estable durante todo o período de 170/180 persoas. Por outra 

banda, puxemos en marcha un número de WhatsApp. Esta canle non recibiu o éxito que 

agardabamos, xa que apenas media ducia de persoas contactaron connosco por esta vía. 

Debemos reflexionar, se ten sentido manter os gastos asociados á liña (6€ ano) e como converter 

esta vía nunha  porta de entrada para mozas e mozos.   

En relación con medios de comunicación, desde a área nacional, sistematizamos o envío de notas 

de prensa aos medios, durante estes dous anos observamos como a incidencia foi irregular, 

tanto en notas como en roldas de prensa. Indistintamente, consideramos, que debemos 

continuar este traballo, xa que na medida das nosas posibilidades, debemos intentar colar o 

noso discurso e as nosas propostas nos massmedia.  
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En relación ás publicacións en papel de Galiza Nova, mantivemos a periodicidade da publicación 

das mesmas, adaptando a tiraxe á previsión de traballo previsto. Grazas a isto, logramos evitar  

xerar o excedente de material de campañas que logo non eramos capaces de distribuír. En 

relación ao Mocidade, o noso cabeceiro cara o Día da Patria, logramos mellorar o seu atractivo 

visual, aumentar as súas páxinas e dotar os textos dun contido didáctico.   

Por último na comunicación externa, debemos analizar o traballo a nivel comarcal das redes 

sociais e o envío de notas de prensa aos medios de comunicación. Durante todo o período estes 

traballos foron moi irregulares, xa que non existe unha dinámica nas redes sociais comarcais de 

xerar contido propio e moitas veces, son simples caixas de resonancia de contidos nacionais. 

Debemos analizar como mellorar a nosa incidencia nestas redes, xa que a organización máis 

próxima conta con maiores facilidades en achegarse a mozas e mozos sobre o territorio. Compre 

destacar, que nos últimos meses temos detectado unha mellora do traballo nas RRSS en 

algunhas comarcas.  No envío de notas de prensa debemos sistematizar o envío coa actividade 

comarcal, dado que moitas ocasións temos detectado que non se envía as correspondentes 

notas aos massmedia ou incluso ao correo nacional para xerar contidos propios sobre a 

actividade comarcal.     

Na comunicación interna a nivel nacional, fixemos un especial fincapé en reforzar tanto o Galiza 

Nova Comunicación como o MocidadeGZ, mellorando significativamente en comparación a 

períodos anteriores tanto a calidade dos contidos como o seu atractivo visual. A pesar deste 

traballo, temos detectado que esta información non sempre chega á militancia ou simpatizantes 

coa incidencia que nos gustaría. Algo similar, tamén temos detectado coas circulares internas 

dirixidas aos Responsábeis Comarcais, Locais e integrantes da Dirección Nacional.    

  

EMPREGO  

Durante o primeiro ano do período intereasemblear non deseñamos ningunha campaña marco 

nacional sobre emprego, porén, si organizamos diferentes actividades arredor da temática.  

Realizamos dúas micro-campañas, unha delas no contexto das rebaixas, denunciando a 

precariedade das mozas que traballan no sector, con repartos, notas de prensa e faixas na 

maioría das cidades do país, así como artigos na web e redes sociais. Repetimos o mesmo 

formato na micro-campaña “Non Merques en domingos nin festivos”, tratando de concienciar a 

mocidade da importancia de non mercar en festivos nin domingos, así como apoiar as 

traballadoras que padecen unha maior explotación nesas tempadas.  

No 2018 deseñamos unha campaña en apoio da Folga Xeral convocada en solitario pola CIG, a 

nosa central sindical de referencia. Contamos con contido gráfico propio, cunha mensaxe 

adaptada á mocidade e un intenso traballo de coladas e demais medios de difusión, coma artigos 

de opinión na web de compañeiras de diferentes sectores. Esta campaña viuse condicionada 

polo adiamento da folga xeral debido ao cambio do escenario político no estado e non puido 

levarse a cabo.  

Participamos das mobilizacións convocadas pola CIG do 10 de Marzo (Día da clase obreira galega) 

e o 1 de Maio (Día internacional da clase traballadora). Ademais, no marco do 1 de maio do 

2018, impulsamos un comunicado conxunto coas organizacións xuvenís e estudantil galegas Isca, 

Briga, Erguer e UMG, pola necesidade da convocatoria dunha Folga Xeral na Galiza, que contou 

cunha grande acollida nas redes sociais. Á xuntanza sobre esta cuestión tamén foran convidadas 

as organizacións Xeira, Espiral e ANEGA, mais as dúas primeiras por atoparse envoltas no caso 

do encubrimento da agresión machista dun dos seus dirixentes foron excluídas do mesmo, e 

ANEGA decidiu non asinar finalmente.  
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Ademais, durante todo o período demos resposta aos diferentes datos da EPA con artigos e 

posicionamentos públicos nas redes, da mesma maneira que denunciamos a inutilidade do “Plan 

de Emprego Xuvenil”, cuxo único afán é a propaganda por parte da Xunta.  

  

SIMPATIZANTES  

En canto á área de simpatizantes, entendendo que son unha parte fundamental da nosa 

organización, neste período fíxose un importante esforzo para actualizar as bases de datos 

nacional e comarcais, así como para mellorar a recollida e o tratamento de ditos datos.   

Nestes dous anos, tanto desde a área de Organización como desde as diferentes comarcas, 

fíxose un traballo continuado de cribado das bases de datos de simpatizantes. Isto converteu as 

listaxes en ferramentas áxiles e útiles á hora de contactar coas simpatizantes. Ademais, serviu 

para coñecer unha realidade da nosa organización como é o crecente interese que a xente máis 

nova mostra por achegarse a Galiza Nova, tal e como se viu no inmenso número de contactos 

recollidos a través das redes sociais e do formulario de contacto que instalamos na web.    

Se estes traballos tiveron, en certa medida, grande éxito, foi grazas á aprobación do Protocolo 

de Simpatizantes, un documento aprobado pola Dirección Nacional que buscaba establecer 

unha comunicación continua coas persoas simpatizantes, así como integralas nas tarefas e no 

día a día de Galiza Nova. Puidemos comprobar o funcionamento e éxito deste protocolo 

naquelas comarcas que o levaron a cabo, observando paralelamente un aumento na taxa de 

afiliación desas comarcas. Porén, a implantación deste sistema non foi ideal, sendo moi poucas 

as responsabilidades comarcais que coñecen o documento e, polo tanto, que o aplican 

correctamente.   

  

ASEMBLEA DE MULLERES  

Este período interasemblear comezou coa ANM marcando uns obxectivos e tarefas a curto e 

medio prazo en canto ao traballo dentro e fóra da organización que marcaron a liña de acción 

deste organismo en materia de feminismo. Un dos máis urxentes tratábase da recuperación da 

Mesa Nacional e a constitución de asembleas comarcais de mulleres naqueles lugares que aínda 

non existise. A calidade e cantidade do traballo realizado naquelas comarcas nas que hai 

responsábeis da asemblea de mulleres, así como a diferenza de cando non as hai, constata a 

necesidade desta figura para sacar adiante actividade dun xeito colectivo e cohesivo. Cómpre 

optimizar o funcionamento da AMN para que o peso organizativo non recaia nunha soa moza e 

ser exemplo, desde o feminismo, de tornar colectivas as responsabilidades.   

A participación numérica nas asembleas de mulleres mantívose baixa en relación ao número de 

militancia. É de necesidade mudar esta situación por varias razóns: para mellorar a socialización 

dos acordos e para facer da ANM un espazo e unha ferramenta de formación en diferentes 

planos e que iso se reflicta logo na totalidade de Galiza Nova. Aínda que con algunhas melloras 

confirmamos, nestes dous anos, a baixa cantidade tanto de intervencións coma de referentes 

mozas nos distintos organismos. É preciso mellorar a coordinación para engadir ás mozas de 

nova incorporación ao censo da ANM para asegurar que a todas lles chegue a información ou 

convocatorias da asemblea.   

No plano externo, vivimos unha conxuntura de aumento significativo do interese polos 

feminismos, mais cunha baixa actividade ou inexistencia do movemento feminista galego 

organizado. Co xurdimento de novas estruturas, o feminismo na Galiza neste período destacou 

polo avance das organizacións que pulan por un marco teórico e de actuación estatal e liberal 
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fronte ao marco galego que Galiza Nova e outras entidades promoven. Nesta liña, e por 

diferentes circunstancias, as mozas de Galiza Nova estiveron pouco involucradas no movemento 

feminista, implicándose só en momentos puntuais para organizar mobilizacións. Cómpre 

mencionar tamén que a falta de coordinación ou información entre as mulleres do BNG en xeral 

dificulta as actuacións noutros espazos.  

O comezo do período destacou pola realización dunha xeira de actos sobre O amor non é un 

cadeado e Feminismo: onde, cando e por que, con moi boa acollida na maioría dos casos, e 

conseguindo organizalas nun número moi elevado de comarcas. Consolidouse a visibilidade de 

material contra o acoso e as agresións en espazos de ocio. Melloramos tamén o modo de actuar 

en canto a agresións no Festigal. Pasamos de organizar no 2017 a un grupo de arredor de 40 

mozas militantes cunha identificación lila, que intentarían coordinarse e informar no caso de 

que se producise algunha situación deste tipo, a no 2018 formar a todas as persoas das quendas 

do festival para saber como actuar ante unha agresión. Creouse un protocolo especial para o 

Festigal que estaba distribuído e visíbel por todo o espazo.   

Editouse un novo número do Activas poñendo en valor a vinculación do feminismo coa soberanía 

nacional e as loitas de mulleres na Galiza. Con ese mesmo enfoque sacouse unha camisola da 

ANM co lema da campaña Feminismo sen tregua para liberar Galiza, poñendo de novo énfase 

na relación entre opresións.  

Coincidindo coa creación da Asemblea LGTBI de Galiza Nova fíxose traballo conxunto con bos 

resultados. Realizáronse as primeiras xornadas de Destruíndo o cisheteropatriarcado e as 

campañas de No xogo: nin machismo nin lgtbifobia e contra o machismo e o sexismo no 

entroido. Creouse o Protocolo contra agresións machistas e lgtbifóbicas nun proceso que durou 

varios meses e que ocupa unha das tarefas máis importantes deste período.   

Tanto no 2017 coma no 2018 tivemos que reaccionar ante agresións machistas acontecidas na 

nosa organización. Desde a Comisión Permanente e a ANM procurouse resolver as situacións do 

mellor xeito posíbel e en concordancia co noso ideario, mais debemos seguir traballando nesta 

cuestión para ser eficaces e cumprir coa praxe feminista.  

Demos resposta ás agresións e feminicidios que saíron á luz na Galiza, en forma de comunicados 

e asistencia ás mobilizacións.   

Apoiamos e visibilizamos en forma de actos o posicionamento organizativo do BNG e Galiza Nova 

en contra dos ventres de aluguer. Realizáronse tamén actos sobre A opresión capitalista no 

corpo das mulleres ligados a esa crítica ás violencias sistémicas. Reforzáronse as Xornadas 

Feministas de Ordes, que van pola súa V edición, como unha actividade formativa de 

importancia e referencia, coa característica engadida de organizarse fóra da cidade.   

Participamos na axitación da folga de mulleres do 8 de marzo coa campaña Se non contan con 

nós, que produzan sen nós. As mozas galegas cara a folga do 8M na que se realizaron asembleas 

abertas para a difusión da convocatoria, contando con mulleres da CIG. Asistimos ás xuntanzas 

de Galegas8M onde se organizaron as convocatorias e asistimos a estas en maior medida que 

no 2017. Traballamos tamén cara o 25N do 2017 baixo a campaña co lema Feminismo sen tregua 

para liberar Galiza.  

  

ASEMBLEA LGTBI  

Seguindo o mandato da XIV Asemblea Nacional de Galiza Nova, neste período constituíuse a 

Asemblea LGTBI, continuando co traballo da anterior Comisión de Liberdades Sexuais e 

Diversidade de Xénero. Este novo organismo creouse cun carácter non mixto, no cal as persoas 
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LGTBI da organización puidemos desenvolver os debates que consideramos prioritarios, 

establecendo a liña política neste eido.  

O traballo, sobre todo no primeiro ano deste período, foi intenso. Desenvolvemos ao longo de 

todo o País unha serie de palestras formativas que nos permitiron achegarnos a unha cantidade 

importante de mocidade interesada pola temática LGTBI, así como a realización de murais que 

permitiron a visibilidade da organización. Cabe destacar o reto organizativo que supuxo a 

chegada a Compostela do autobús transfóbico de Hazte Oír ante unha situación de parón do 

movemento LGTBI galego. Fomos quen de artellar unha reposta áxil e inmediata nese mesmo, 

traballando man a man coas outras organizacións LGTBI. Ademais, continuamos mantendo no 

calendario a efeméride do Día da Visibilidade Lésbica Galega creado pola Comisión de 

Liberdades Sexuais e Diversidade de Xénero. Nunha situación coma a actual, na que o sistema 

neoliberal pretende desvirtuar todas as loitas para poñelas ao servizo do capital, consideramos 

prioritario poñer de manifesto que a loita pola visibilidade lesbia ten que ir da man da loita 

nacionalista e de esquerdas. Durante este ano tamén chegamos a colaborar con organizacións 

internacionais coma a Crida LGTBI (Catalunya) que nos permitiron mostrar o funcionamento da 

nosa asemblea.  

Realizamos asemade as I Xornadas Destruíndo o cisheteropatriarcado, en conxunto coa 

Asemblea de Mulleres en Compostela, que incluíron palestras formativas e obradoiros non 

mixtos, e que, unha vez máis, puxeron de manifesto o interese que estas temáticas suscitan 

entre a mocidade galega, pois supuxeron o achegamento de moitas mozas alleas á organización. 

Estas xornadas tamén recollen o espírito de traballar man a man desde as dúas asembleas, 

poñendo de manifesto a importancia de desenvolver xuntas a loita feminista e a LGTBI.  

Ademais, tamén en conxunto coa Asemblea Nacional de Mulleres, a Asemblea Nacional LGTBI 

participou da redacción do Protocolo de Galiza Nova fronte agresións machistas e LGTBIfóbicas 

Após a constitución de Avante LGBT na maior parte das cidades galegas, desde a Asemblea LGTBI 

consideramos axeitado diminuír o traballo de primeira liña, en prol de outorgarlle maior 

visibilidade a esta organización. Deste xeito, durante o ano 2018 continuamos a traballar na 

realización de palestras, e na visibilidade das efemérides do colectivo LGTBI. Durante o mes do 

orgullo desenvolvemos unha campaña de menor intensidade, mais na que continuamos a ter 

presenza nas manifestacións que se desenvolveron por todo o País.  

Unha eiva deste período foi a dificultade para realizar traballo en colaboración con outras 

organizacións LGTBI galegas. Cómpre analizar isto, para intentar conseguir unha colaboración 

máis estreita de cara ao futuro. Do mesmo xeito, é preciso continuar a desenvolver campañas 

coa Asemblea de Mulleres, pois ademais de formar parte da mesma loita, xeran moi boa 

aceptación entre a mocidade galega.  

  

ENSINO  

No plano do ensino continuamos na liña iniciada no 2016 ao constituírse a organización unitaria 

do estudantado nacionalista e independentista Erguer. Estudantes da Galiza. Nese sentido 

apoiamos as diferentes campañas que se desenvolveron dende a nosa organización estudantil 

de referencia, chamando a atención a campaña a prol dunha Lei Galega de Educación e as folgas 

estudantís convocadas o 16 de Febreiro e 16 de Novembro de 2017.  

Editáronse voceiros do Lume para estas convocatorias e artigos de opinión na web, ao tempo 

que se asistiu ás mobilizacións e se fixo un traballo de apoio a Erguer para axudar na liña de que 

estas tivesen éxito. Cabe salientar que nos momentos nos que apoiamos a Erguer nas campañas 

de folgas estudantís foi nos que máis solicitudes de información e afiliación recibimos. 
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O noso traballo no ensino foi en consonancia co de Erguer, e polo tanto, no curso 2017-2018, no 

cal esta organización viviu un período de grande conflitividade interna e redución do traballo, o 

noso tamén diminuíu. Isto foi analizado negativamente pola Dirección Nacional, polo que no 

vindeiro período debemos avaliar que traballos realizaremos no ensino desde Galiza Nova e en 

cales apoiaremos a nosa organización estudantil de referencia.  

  

LINGUA  

Neste período o traballo de lingua centrouse na campaña nacional “Rebélate, fala galego”, unha 

das que máis repercusión tivo nas redes sociais durante estes dous anos. Tanto nos medios de 

comunicación como nas redes sociais, conectando moi ben coas mozas que se atopan nunha 

situación de desamparo á hora de dar o paso a falar en galego e recibindo moi boas opinións de 

maneira xeneralizada.   

Ademais da edición de cartaces e voandeiras tamén se realizou o certame literario “Rebélate, 

Escribe en Galego”, que contou cunha ampla participación (máis de 50 mozas, na súa maioría 

alleas á organización) ao ser difundido por redes sociais e no Mocidade, así coma artigos de 

opinión na web que contaron cunha grande repercusión nas redes sociais. Do mesmo xeito, 

realizouse un photocall para animar á mocidade a falar en galego, que contou tamén cunha 

grande aceptación e se empregou nun grande número de comarcas, tanto na rúa como en 

centros de ensino.  

A través desta campaña, realizáronse numerosos actos nas comarcas (maioritariamente 

concertos) que permitiron achegar a unha boa cantidade de mocidade. Non obstante, a 

realización de palestras nos centros de ensino, que nos marcaramos como un dos obxectivos 

prioritarios, non ficou cumprido, pois accedemos a moi poucos centros de ensino, algo que 

analizamos negativamente xa no seu momento, e que fixo que a unha campaña que estaba ben 

deseñada e orientada non puidésemos sacarlle todo o rendemento político que poderíamos 

terlle sacado.  

Coma cada ano, participamos das manifestacións nacionais de Queremos Galego, contando en 

ambas ocasións con nutridas comitivas que poñían de manifesto a importancia da loita pola 

lingua dentro de Galiza Nova.  

  

AS PUBLICACIÓNS E IDENTIDADE CORPORATIVA DE GALIZA NOVA  

No comezo do Período Interasemblear comezouse a traballar no Libro de Estilo de Galiza Nova, 

que se lanzou en maio de 2017, onde se recolleron os elementos básicos e os soportes e 

formatos que se usan para integrar a identidade corporativa de Galiza Nova, dotándoa dunha 

imaxe homoxénea e identificativa. Este documento respondeu aos elementos fixos como son o 

logotipo ou os valores e principios da organización, mais tamén documenta os elementos 

variábeis, como son a tipografía ou as cores, polo que se pretende que se actualice con 

regularidade para garantir a homoxeneidade pese ás mudanzas estilísticas.  

Reeditouse o voceiro nacional da organización, o Mocidade, adaptando o seu formato a un estilo 

máis actualizado que permite unha mellor lectura dos contidos con un estilo máis propio da liña 

gráfica actual. Tamén se actualizaron outros voceiros como son o Activas ou o Lume!, mais non 

se fixeron voceiros locais nin comarcais, agás na comarca de Pontevedra, que continuou 

editando o Ceibes no Día da Galiza Mártir. Cómpre continuar na mellora gráfica xa que, a pesar 

de sufrir unha mellora no 2017, agora xa volve a estar desactualizada.  
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As publicacións estiveron integradas en campañas cohesivas, tanto no marco nacional coma no 

comarcal. Entre as diversas campañas nacionais, podemos destacar positivamente as 

publicacións e grafismos da campaña “Rebélate, fala galego” como boa execución comunicativa, 

onde os deseños e as pezas audiovisuais superaron os propósitos marcados pola Dirección 

Nacional. Porén, dúas das eivas que ten Galiza Nova son a carencia de material audiovisual, e o 

pouco material que se edita con contido local ou comarcal propio.  

  

ECOLOXISMO  

Neste último período o traballo en defensa do noso medio natural estivo centrado 

especialmente en dous aspectos. Por un lado, o rexeitamento á prorroga de Ence na ría de 

Pontevedra como principal causante da eucaliptización da Galiza, con varios artigos na web e a 

presenza de Galiza Nova nas marchas que todos os anos a Plataforma en Defensa da Ría convoca 

na cidade do Lérez.   

Por outro lado, foron tamén importantes os traballos realizados en relación cos graves incendios 

que, avivados polo modelo forestal do Partido Popular, asolagan os montes galegos todos os 

anos. Así, organizamos unha rolda de proxeccións-coloquios do documental Cinzas de Clara Bells 

en numerosas localidades do País.  

Ademais, estivemos presentes en diferentes loitas relacionadas con este eido, como foron as 

concentracións contra a mina de Touro-O Pino ou as manifestacións en contra das touradas, e 

conseguimos coñecer as problemáticas do medio natural galego con diferentes actividades e 

roteiros encadrados nas xornadas de formación de Galiza Nova.   

  

FORMACIÓN  

Durante estes dous anos, mantivemos a regularidade na organización e convocatoria de 

Xornadas Nacionais formativas, tanto nas xornadas de inverno, como nas xornadas de verán. 

Aínda que o obxectivo da Dirección Nacional foi na súa maioría apostar por xornadas cunha 

importante carga formativa, tanto no seu interese como na súa calidade, non sempre logramos 

este obxectivo.   

Nas catro xornadas que realizamos notouse un incremento da asistencia, manténdonos en niveis 

superiores ao período anterior, algo que valoramos moi positivamente, porén o nivel formativo, 

aínda que mellorou significativamente con respecto aos períodos anteriores tamén, foi irregular, 

as veces non acertando cos temas ou coas persoas que impartían os relatorios, e non chegando 

a acadar os obxectivos necesarios para a nosa organización. Debemos continuar apostando por 

unhas xornadas con unha importancia carga formativa, onde prioricemos a formación, o debate 

entre a militancia en lugar do tempo de lecer.   

Durante estes dous anos, organizamos unha xornada orientada ás persoas que ocupan 

responsabilidades nas comarcas e localidades e Dirección Nacional, na que se desenvolveron 

cuestións organizativas, formación técnica en comunicación e deseño, os resultados desta 

xornada foron moi positivos a nivel formativo, porén, a asistencia non foi a desexada. Debemos 

explorar como dotar dunha regularidade estas xornadas de formación a nivel nacional ou 

supracomarcais, incorporando outras temáticas que melloren a nosa capacidade de accións e 

de análise político.    

Ademais organizáronse multitude de palestras e actos políticos formativos en todo o país, 

destacando os actos realizados sobre feminismo e LGTBI, así como tamén sobre a cuestión 
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nacional no marco da Semana da Patria; ademais de xornadas de formación internas que se 

realizaron nalgunhas comarcas. Porén, no vindeiro período debemos sistematizar a carga 

formativa da organización para así obter uns mellores resultados, máis homoxéneos en toda a 

nación, chegando a unha maior porcentaxe da militancia.  

  

  
FINANZAS  

Grazas ao esforzo da militancia, Galiza Nova conseguiu aumentar os ingresos propios neste 

período (rifas, material de venda, etc.). Malia isto, para sermos economicamente 

independentes, debemos traballar para aumentar o número de militantes coas súas cotas 

domiciliadas.  

Conxuntamente coa área de Organización, fíxose seguimento constante do cumprimento no 

pagamento de cotas, o que evitou as perdas económicas producidas pola devolución de recibos 

por parte da entidade bancaria por imposibilidade de cobro. Sigue sendo tarefa pendente lograr 

a implicación militante para aumentar o número de compañeiras acollidas á cota voluntaria de 

20€, creada para que aquelas persoas que a puidesen asumir colaborasen para compensar as 

exencións de cota entre a militancia.  

Neste período logramos por en marcha a loxa virtual, que nos permite chegar a un maior público 

a través da web, aínda que debemos darlle unha maior atención para sacarlle o maior 

rendemento. Así mesmo, cómpre unha maior implicación das comarcas e das súas 

responsabilidades na obtención de publicidade para o Mocidade, o noso voceiro anual, xa que a 

súa edición supón unha importante carga económica para a organización.  

Mantemos unha liña positiva nos ingresos por venda de material da organización en festivais e 

eventos, así como na edición e rifas, que reducimos neste período pero coa que conseguimos 

unha boa recadación. Porén, por diferentes dificultades non conseguimos obter subvencións no 

exercicio 2018, o cal fai que aínda teñamos que aumentar máis estes datos, na liña de non 

depender de axudas económicas de institucións que en calquera momento poden desaparecer 

ou non poder acceder a elas coma neste curso político, na liña de só depender de nós mesmas 

á hora de desenvolver a nosa acción política.  

  


