EMENDAS XVI ASEMBLEA NACIONAL
EMENDAS AO CONXUNTO DAS TESES
1. A CORUÑA. Emenda de ortografía. Todo o documento.
Estado español, Estado francés, Estado galego, Estado central, estruturas de Estado,
estradas
do
Estado,
Estado
conchimbambés
=
E
maiúsculo
estado sólido, estado da materia, estado da cuestión, nación sen estado, estado de
emerxencia
=
e
minúsculo
Fonte:
RAG;
Piberam
Galiza, nación sen Estado (uso político da maiúscula?) (Proposta)

ACEPTADA

2. A CORUÑA. Emenda de gramática. Todo o documento.
Cando non exista un nesgo por cuestión de sexo, avogar sempre polo feminino
inclusivo, partindo da base de que o colectivo ao que se refire son “persoas”
(feminino plural).

3. PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN. En todo o texto.
Substituír por unha linguaxe inclusiva aqueles termos que non o estean. Exemplo:
Cambiar “traballador” por “persoa traballadora” e outros casos similares.

4. A ESTRELA. Emenda á totalidade.
Por todo o texto en linguaxe neutro e onde non sexa posible en feminino inclusivo.

Debate en conxunto das emendas 2, 3 e 4. Proposta de TRANSACCIÓN:
Corrixir os textos para utilizar unha linguaxe inclusiva sempre que sexa posible evitando
marcas de xénero, e nos casos onde non se poida, utilizarase o feminino.
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EMENDAS AO REGULAMENTO
5. A ESTRELA. Emenda a todo o texto.
Pór todo o texto en linguaxe neutra e onde non sexa posible en feminino inclusivo.

REXEITADA.
Emenda afectada polas emendas 2,3 e 4 ao CONXUNTO DAS TESES.

6. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 1. Artigo 1.
Substituír
“Darase de prazo até o 15 de xuño para que as e os militantes actualicen as cotas. Até o
15 de xuño as e os responsábeis comarcais teñen de prazo para ingresar as cotas
recadadas en man e remitir á Permanente de Galiza Nova o listado de persoas que
pagaron na comarca deste xeito.”
Por
“Darase de prazo até o 15 de xuño para que as e os militantes actualicen as cotas. Nesa
data as e os responsábeis comarcais deberán ter ingresadas as cotas recadadas en man e
remitir á Permanente de Galiza Nova o listado de persoas que pagaron na comarca deste
xeito.”

ACEPTADA

7. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 1. Artigo 4
Substituír
“membros”
Por
“integrantes”
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REXEITADA
Está afectada polas emendas ao CONXUNTO DOS TEXTOS.

8. A ESTRELA. Emenda de eliminación. Páx. 2, liña 30.
“tanto no Pleno como nas diferentes comisións.”.

ACEPTADA

DEBATE CONXUNTO: 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
As emendas 9, 10, 11, 12 e 13 están rexeitadas por aceptación da 14. Todas estas
emendas implican a mesma modificación.

9. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de engádega. Artigo 17.
Engadir:
“Estes dous cargos serán renovados, do mesmo xeito que as responsabilidadescomarcais,
con posterioridade á Asemblea Nacional.”
Após
“e pasarán a facer parte de maneira directa da Comisión Permanente.”

REXEITADA

10. COMPOSTELA-ORDES. Emenda de corrección. Páx. 3, artigo 17. Liña 4.
Substituír:
“A Asemblea Nacional elixirá 25 persoas para formar parte da Dirección Nacional. A
esta nova dirección sumaráselle a Responsábel Nacional da Asemblea de Mulleres e a/o
Responsábel Nacional da Asemblea LGBT-que serán electas previamente a celebración
da Asemblea Nacional polas propias asembleas de entre todas as compañeiras, de
acordocos estatutos de Galiza Nova e o presente regulamento-e pasarán a facer parte de
maneira directa da Comisión Permanente. Aliás, sumaranse, no seu momento, á
Dirección Nacional as persoas Responsábeis Comarcais, designadas polas súas
respectivas asembleas”
Por:
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“A Asemblea Nacional elixirá 25 persoas para formar parte da Dirección Nacional. A
esta nova dirección sumaraselle no seu momento, á Dirección Nacional as Responsábeis
Comarcais, designadas polas súas respectivas asembleas, así como a Responsábel
Nacional da Asemblea de Mulleres e a/o Responsábel Nacional da Asemblea LGBT.
Tanto as responsabilidades comarcais, como as reponsabilidades da Asemblea de
Mulleres e da Asemblea LGBT, serán escollidas con posterioridade á Asemblea
Nacional”

REXEITADA

11. LUGO SUL. Emenda de substitución. Páx. 3, artigo 17. Liña 4.
Substituír
“previamente a celebración da Asemblea Nacional”
Por
“após da celebración da Asemblea Nacional nun prazo a estipular”

REXEITADA

12. LUGO SUL. Emenda de substitución Páx. 3. Artigo 17. Liña 7.
Substituír desde “Aliás” ata “no seu momento”
Por:
“Tamén con posterioridade á Asemblea Nacional, sumaranse”

REXEITADA

13. OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de substitución. Páx. 3, liña 29. (art.17)
Substituír
“previamente a”
Por
“posteriormente a”

REXEITADA
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14. A ESTRELA. Emenda de substitución. Páx. 3, liña 29.
Substituír:
“previamente”
Por
“posteriormente”

ACEPTADA

15. A ESTRELA. Emenda de engádega. Páx 4, liña 9.
Engadir un novo parágrafo
“Farase unha mesa de idade para o proceso de votación, coa persoa de menos idade e
da maior idade. O reconto será supervisado por esa mesa de idade e por unha persoa
que forme parte de cada candidatura presentada”.

ACEPTADA

DEBATE CONXUNTO: 16, 17, 18, 19, 20 e 21
As emendas 16, 17, 19, 20 e 21 están rexeitadas por aceptación da 18. Todas estas
emendas implican a mesma modificación.
16. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Artigo 22.
Substituír
“o seu posto cubrirase con outro membro designado pola lista pola quefoi electo.”
Por
“o seu posto cubrirase coa seguinte persoa da listacorrespondente.”
En
“Cando cause baixa un membro da Comisión Permanente elixido pola Asemblea
Nacional, o seu posto cubrirase con outro membro designado pola lista pola que foi
electo.”

REXEITADA
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17. COMPOSTELA-ORDES. Emenda de corrección. Páx. 4 artigo 22 Liña 4.
Substituír:
“Cando cause baixa un membro da Dirección Nacional electo pola Asemblea Nacional,
o seu posto cubrirase coa seguinte persoa da lista correspondente. Cando cause baixa un
membro da Comisión Permanente elixido pola Asemblea Nacional, o seu posto
cubrirase con outro membro designado pola lista pola que foi electo”.
Por:
“Cando cause baixa un membro da comisión permanente ou da direción nacional electo
pola Asemblea Nacional, o seu posto cubrirase coa seguinte persoa da lista
correspondente”.

REXEITADA

18. LUGO SUL. Emenda de substitución Páx. 4 artigo 22 Liña 4.
Substituír dende “con outro” ata “electo”
Por:
“coa seguinte persoa da lista pola que foi electo”

ACEPTADA

19. OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de substitución. Páx. 4, liñas 26-27. (art.22)
Substituír
“o seu posto cubrirase con outro membro designado pola lista pola que foi electo.”
Por
“o seu posto cubrirase, de igual xeito, coa seguinte persoa da lista correspondente.”

REXEITADA

20. A ESTRELA. Emenda de engádega. Páx. 4, liña 27.
Engadir
“que ten que formar parte da candidatura presentada na Asemblea Nacional”.
Após “lista pola que foi electo.”

REXEITADA
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21. O CONDADO-A PARADANTA Emenda de substitución. Páx. 4. Artigo 22.
Substituír
“o seu posto cubrirase con outro membro designado pola lista pola que foi electo”
Por
“o seu posto cubrirase, do mesmo xeito, coa seguinte persoa da lista pola que foi electa”.

REXEITADA

22. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 5.
Substituír
“quinta”
Por
“cuarta”

ACEPTADA
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EMENDAS Á TESE POLÍTICA
DEBATE CONXUNTO: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31.
As emendas 25, 26, 27, e 31 están rexeitadas por realizarse unha proposta de
TRANSACCIÓN das emendas 23, 24, 28 e 29.

23. PONTEVEDRA-CALDAS, emenda de SUBSTITUCIÓN. Páx. 1, liñas 3-36 e 2,
liñas 1-3.
Substituír todo o punto por:
“Para comprender as circunstancias políticas a nivel internacional, cómpre tratar
previamente unha das cuestións que máis afectaron ao contexto mundial nos últimos
tempos, é dicir, a crise sanitaria, política, social e económica derivada da COVID-19.
Aínda afectando a nivel mundial, esta crise puxo enriba da mesa a necesidade de
afortalar a soberanía nacional e a capacidade dos estados e nacións para xestionar e
decidir sobre o propio. Fronte á xestión da crise por parte de países como China,
Vietnam, Nova Zelanda, etc. que puxeron por diante a vida das persoas e conseguiron
así salvar a súa economía, atopámonos co funcionamento asimétrico e centralizador das
estruturas supranacionais como a Unión Europea que non fixo máis que poñer trabas á
xestión dunha crise deste calado demostrando que os intereses económicos e privados
están por enriba da saúde das persoas e as demandas das maiorías sociais.
Se ben aínda é cedo para avaliar os efectos desta crise, si que podemos afirmar que a
mocidade é – e será – un dos sectores máis afectados pola mesma. O impacto da
pandemia entre a xente nova é sistemático, profundo e desproporcionado, a COVID-19
cambiou por completo a nosa forma de relacionarnos, afectando á nosa saúde
non so física senón tamén mental e afondou aínda máis na situación de precariedade
laboral que vivimos as mozas e mozos a nivel mundial. Na mocidade, a pandemia tivo
efecto inmediato na educación (non toda a mocidade puido, nin pode, ter acceso á
ensinanza en liña), no emprego (unha grande parte das mozas que estaban traballando
antes da pandemia perderon o seu posto de traballo) e no benestar mental (viuse un
aumento dos problemas de saúde mental entre a xuventude, derivados da preocupación
pola crise).
A crise da COVID-19 non fixo máis que visibilizar e acelerar os graves problemas
estruturais do propio sistema, supoñendo unha oportunidade para o grande capital, o
cal recibirá o groso dos cartos públicos para a reestruturación económica e a xestión da
crise. Como exemplo desta mala xestión, atopámonos como tres cuartas partes das
vacinas administradas en todo o mundo corresponde a 10 estados, mentres que unha
parte importante da poboación mundial non ten acceso a unha vacina por cuestións
económicas. Isto obriga a reflexionarmos sobre dúas cuestións. En primeiro lugar, as
obrigas contractuais das farmacéuticas cos estados, pois as inversións millonarias dos
erarios públicos no desenvolvemento e produción das mesmas xa se realizou a expensas
de saber que quen é máis e máis pronto paga, antes recibirá vacinas. En segundo lugar,
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o posible mantemento e mutación do virus a nivel mundial, xa que se non hai unha
distribución uniforma das doses, de nada serve inmunizar a un terzo da poboación se o
virus segue circulando entre os dous restantes.
Outro exemplo da reestruturación económica é a dixitalización do mundo do traballo,
que presenta grandes deficiencias tal e como se formulou ao longo do último ano,
evidenciando un abuso do tempo e do espazo persoais e situando as telecomunicacións
como unha necesidade vital só atendida pola empresa privada. Por outro lado, tamén
puxo de manifesto o valor, situación, importancia e precariedade de profesións
socialmente desleixadas por requiriren baixas cotas de formación, nomeadamente o
sector dos coidados, da alimentación, da limpeza e da atención domiciliaria.
Mentres que todo apunta a que as maiorías sociais non van percibir mellora algunha
nunha situación de crise que só pretende facer retroceder aínda máis os dereitos laborais,
sociais e democráticos das clases populares, afectando en grande medida á mocidade, é
vital seguir loitando na defensa duns servizos públicos de calidade que garantan os
dereitos de toda a sociedade, así como na necesidade de soberanía nacional para todos
os pobos do mundo.

TRANSACCIÓN das emendas 23, 24, 28 e 29.

24. A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 1, liña 3-9.
“Para comprendermos as circunstancias políticas a nivel internacional, cómpre tratar
unha das cuestións que máis afectaron o contexto mundial nos últimos tempos, isto é, a
crise sanitaria, política, social e económica derivada da COVID-19.
En primeiro lugar, observamos que esta crise non fixo máis que visibilizar e acelerar os
graves problemas e eivas estruturais do propio sistema. Na práctica totalidade do
mundo occidental demostrouse que os intereses económicos e privados están por enriba
da saúde das persoas e os intereses das maiorías sociais.”
Por
“A realidade en todas as súas dimensións no último período interasemblear quedou
fondamente marcada pola crise da COVID-19. Unha pandemia mundial sen precedentes
no mundo contemporáneo que alterou os de estilos de vida, actitudes, expectativas e
comportamentos do conxunto das sociedades.
A pausa da vida tal e como a coñeciamos, así como o parón de grande parte dos sistemas
de produción capitalistas, remataron por provocar un maior deterioro nas condicións de
vida das clases populares. Na práctica totalidade do mundo occidental demostrouse que
os intereses económicos e privados están por riba da saúde das persoas e as
preocupacións que realmente importan ás maiorías sociais.”

TRANSACCIÓN das emendas 23, 24, 28 e 29.
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25. COMPOSTELA-ORDES. Emenda de corrección. Páxina 1. Liñas 7-9.
Substituír:
“Na práctica totalidade do mundo occidental demostrouse que os intereses económicos
e privados están por enriba da saúde das persoas e os intereses das maiorías sociais.”
Por:
“A resposta á pandemia dos Estados do Occidente capitalista, priorizou a maximización
do lucro do capital, por riba da saúde das persoas e os intereses das maiorías sociais. Isto
contrasta co papel dos Estados populares cunha planificación económica ao servizo da
maioría da poboación, que puxeron a saúde e a vida das persoas no centro, combatendo
de xeito moito máis efectivo a pandemia”.

REXEITADA

26. LUGO SUL. Emenda de substitución. Pax 1, liña 7
Substituír
“estruturais”
Por
“socioestruturais”

REXEITADA

27. LUGO SUL. Emenda de eliminación. Pax 1, liña 8
Eliminar “occidental”

REXEITADA

28. A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 1, liñas 10-17.
Substituír
“Aínda afectando a nivel mundial, esta crise puxo enriba da mesa a necesidade de
afortalar a soberanía nacional e a capacidade dos estados e nacións para xestionar e
decidir sobre o propio. Asistimos unha vez máis ao funcionamento asimétrico e
centralizador das estruturas supranacionais como a Unión Europea que, lonxe de
facilitar a xestión dunha crise deste calado nos diferentes estados, fixo parte dos
diferentes xogos xeopolíticos que se desenvolveron durante a xestión da pandemia,
ademais de impoñer condicionantes para o empréstamo de axudas aos estados, as cales
afondan na aceleración da folla de ruta do grande capital transnacional.”
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Por
“Esta crise viu ratificar a subordinación de gobernos e Estados ás estruturas
supranacionais que levan promovendo políticas neoliberais desde o nacemento do
concepto como tal. O seu funcionamento asimétrico e centralizador reforzou a entrada
de todos os países soberanos na fundamentación do capitalismo: a oferta e a demanda.
A urxencia da materia implicou a entrada no xogo xeopolítico aos propios Estados,
acelerando a folla de ruta do grande capital transnacional. As organizacións políticas e
económicas que están por riba dos gobernos situáronse a prol dos beneficios en troques
das vidas, aproveitando a situación para fiscalizar e influír nas economías dos mesmos.
Isto puxo de manifesto a necesidade de afortalar a soberanía nacional e a capacidade dos
Estados e nacións para xestionar e decidir sobre o que lles é propio, cadansúa política
económica e de redistribución da riqueza.”

TRANSACCIÓN das emendas 23, 24, 28 e 29.

29. A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 2, liñas 1-3 .
Substituír
“Polo tanto, todo apunta a que as maiorías sociais non van percibir mellora algunha
nunha situación de crise a cal só pretende facer retroceder aínda máis os dereitos
laborais, sociais e democráticos das clases populares.”
Por
“En termos económicos todo apunta a que serán os principais conglomerados
empresariais os receptores e xestores das axudas e dos fondos de recuperación
(nomeadamente o NGEU, Next Generation European Union). Acreditando en que a
supervivencia das clases populares nun mundo superpoboado non é prioritaria, esta
declaración de intencións incita a pensar en que está por vir un maior retroceso nos
dereitos laborais, sociais e democráticos do conxunto da cidadanía.”

TRANSACCIÓN das emendas 23, 24, 28 e 29.

30. LUGO. Emenda de substitución. Páx 2, liña 4.
Creación dunha nova división no punto 1.2 Contexto Político internacional.
1.2.1 América
1.2.2 UE
1.2.3 Estado Español
1.3 e 1.4 entrarían dentro deste punto*
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TRANSACCIÓN
Creación dunha nova división no punto 1.2 Contexto Político internacional.
1.2.1 UE
1.2.2 Estado Español
1.3 e 1.4 entrarían dentro deste punto*

31. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de engá
dea Pág. 2, Linha 3
Engadir ao final da linha: “Neste senso, implantárom-se medidas que restringiam
direitos fundamentais mas que, em moitos casos, tinham um impacto marginal sobre a
propaga¸com do vírus. Um bom exemplo disto é o toque de recolher, que se
demonstrou como umha medida moi efectista para fazer ver que os governos luitavam
contra a COVID-19, mas absolutamente irrelevante no control da pande- mia. Por outra
banda, a maior parte das san¸cons por incumprir as restric¸ons de mobilidade
concentrou-se nas zonas populares, onde boa parte da popula¸com nom pode
teletrabalhar, mentres que houvo manga ancha quando as clases dominantes
entregavam os pr´emios de El Español ou saiam àss ruas no bairro de Salamanca. A
repressom tivo, polo tanto, um marcado carácter de classe.”

REXEITADA

DEBATE CONXUNTO: 32, 33, 34, 35 e 36
As emendas 33, 35 e 36 están rexeitadas por realizarse unha proposta de
TRANSACCIÓN das emendas 32 e 34.

32. A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 2, liña 5-6.
Substituír
“Os últimos anos viñeron marcados internacionalmente pola “Era Trump” e caída do
seu goberno en mans de Joe Biden.”
Por:
“Os últimos anos viñeron marcados internacionalmente polo “período Trump” e a súa
polémica e socialmente axitada perda de goberno a mans de Joe Biden.”

TRANSACCIÓN DAS EMENDAS 32 E 34:
Os últimos anos viñeron marcados internacionalmente polo “período Trump” e a súa
polémica e socialmente axitada perda de goberno a mans de Joe Biden. Mais cómpre
ter presente que ambos representan dúas faccións diferentes no seo do capital
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monopolista estadounidense con certas diverxencias en cuestións tácticas,
nomeadamente a defensa de políticas proteccionistas por parte de Trump, en contraste
cunha liña máis abertamente a favor da globalización defendida hoxe por Biden. Porén,
tanto Trump coma Biden defenden en todo momento o mesmo proxecto imperialista
norteamericano, con diferencias na súa política externa máis de grao que de fondo.
Durante todo o mandato de Trump agudizáronse as disputas con Rusia e especialmente
con China, principal rival comercial dos EUA, mais aumentando tamén a confrontación
coa Unión Europea. Non parece que estas tensións se vaian reducir nun futuro
próximo, xa que son a manifestación política dos cambios que está habendo a nivel
comercial no mundo onde, se ben os EUA seguen a ser unha potencia militar,
económica e cultural, a súa hexemonía comeza a ser respondida por outras potencias
como Rusia e China. Debido a isto, e en conxunto coa liña máis abertamente
intervencionista do gabinete de Biden, é de esperar un aumento da intervención
estadounidense noutras nacións nos próximos anos, que podería traducirse en novos
conflitos armados.

33. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN.Emenda de substituiçom Pág. 2, Linhas
7-15
De “puido verse” até“tamén económica e cultural”
Por “xurdiu como consequência do choque de interesses entre umha
burguesia par- tidária da globalizaçom, como a representada polos
gigantes de Silicon Valley (Ap- ple, Google, Facebook, Twitter, etc.), e
outra
burguesia
contrária
à
globalizaçom e com interesses
proteccionistas, representada por Trump. Ainda que seguiu a ser
intervencionista, a polı́tica exterior estadounidense no mandato de
Trump foi menos agressiva do que nos mandatos do presidente anterior,
convertendo-se Trump no primeiro presidente desde Jimmy Carter que
completa o seu primeiro mandato sem declarar nengumha nova guerra.
Mália a decadência em favor da China, os Estados Unidos seguem a
umha grande potência militar e, polo menos até o de agora, também
económica e cultural. A teor da composiçom do gabinete de Biden e dos
seus interesses geopolı́ticos, é de esperar um recrudecimento do
intervencionismo estadounidense que poderia traduzir-se em novas
guerras.”

REXEITADA
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34. COMPOSTELA-ORDES. Emenda de corrección. Páxina 2. Liña 6 até a 15
Substituír:
“O ascenso á Casa Branca dunha personaxe coma Trump puido verse como un síntoma
do grao de descomposición de certas elites e estruturas de poder neste país, que ven
comprometido o seu peso específico a nivel internacional fronte ao ascenso dunha nova
potencia como é China. Así o evidencian certas liñas de actuación do ex-presidente e o
seu gabinete como son o proteccionismo e a guerra comercial. Dúas medidas que, lonxe
de resultar da aplicación da súa soberanía nacional, exceden con moito este principio e
empréganse para asoballar ao resto de nacións do mundo. Ademais, non debemos
perder de vista que, malia os visos de decadencia en favor de China, os Estados Unidos
seguen a ser indiscutibelmente a primeira potencia militar mundial e, cando menos ata
o de agora, tamén económica e cultural”
Por:
“Tanto Trump como Biden, non representan máis que dúas faccións diferentes no seo
do capital monopolista estadounidense, separados únicamente por certas cuestión
tácticas, sobre como organizar o proxecto imperialista ianqui. Este choque entre estas
dúas faccións, prodúcese entre unha burguesia máis partidaria da globalización, como a
representada polos xigantes de Silicon Valley (Apple, Google, Facebook, Twitter, etc.), e
outra burguesia máis reacia á globalización e con intereses proteccionistas, representada
por Trump. Na etapa de Trump agudizáronse as disputas, non só con Rusia e China,
senón tamén no seo do propio bloque imperialista occidental, entre os Estados Unidos e
a UE, e non é de esperar que estas contradicións vaian ser atenuadas, a pesar da saída
de Trump, xa que son parte das tendencias inherentes ao imperialismo capitalista. Por
outra banda, en liña cos intereses da facción dos monopolios ianquis que están
representados por Biden e o seu gabinete, é de esperar unha agudización do
intervencionismo estadounidense no mundo, algo que xa comezamos a vislumbrar no
tempo que leva de mandato, en particular, centrados en América Latina, mais tamén
contra calquera país ou proceso que non se someta aos intereses do imperialismo
estadounidense
Pola contra, países como Rusia ou China, teñen un papel de contraposición á hexemonía
imperialista ianqui, porén, pese á tendencia á decadencia dos Estados Unidos en favor
da China, o imperialismo ianqui continúa a ter o dominio económico (baseado na
hexemonía do dólar e na capacidade para aplicar sancións ou bloqueos criminais contra
gobernos inimigos) militar (con bases militares por todo o mundo) ou ideolóxico e
cultural (cunha potente industria cultural, con grande capacidade para colonizar as
mentes)”.

TRANSACCIÓN DAS EMENDAS 32 E 34.
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35. VIGO. Emenda de supresión. Páx. 2, liña 9.
Suprimir “nova”.

REXEITADA

36. A CORUÑA. Emenda de substitución Páx. 2, liñas 13-15.
“Ademais, non debemos perder de vista que, malia os visos de decadencia en favor de
China, os Estados Unidos seguen ser indiscutibelmente a primeira potencia militar
mundial e, cando menos ata o de agora, tamén económica e cultural.”
Por:
“Aínda que continúen a ser a primeira potencia militar, o certo é que se pode constatar
unha constante perda de poder no eido económico, cultural e social, o cal abre un novo
escenario de posibilidades e horizontes.”

REXEITADA

37. COMPOSTELA-ORDES. Emenda de corrección. Páxina 2. Liña 16 até a 34
Substituír:
“No tocante á América latina, vimos dun período de altibaixos no movemento popular
e antiimperialista. Por un lado atopamos a caída de diversos gobernos progresistas como
o de Lula no Brasil ou o Frente Amplio en Uruguai, ou a traizón e reorientación cara o
Imperio de Lenín Moreno en Ecuador, reforzando todo isto a dominación económica e
política dos Estados Unidos na zona; ademais de presenciar diversas manobras de
desestabilización e intervención golpista, algunhas delas exitosas (Bolivia) e outras
fallidas (Venezuela, Nicaragua). Pola outra banda, atopamos varios cambios de goberno
en sentido contrario que poden supoñer un obstáculo aos intereses dos EUA na zona,
como a volta do kirschnerismo en Arxentina, a chegada ao poder de AMLO en México,
o regreso do MAS a Bolivia ou a vitoria de Pedro Castillo en Perú.
Cabe destacar tamén os diferentes movementos de protesta social que se viñeron
sucedendo, como no caso de Chile ou Colombia, onde unha parte moi importante da
sociedade saíu á rúa en contra dos seus respectivos gobernos na defensa dos intereses
das maiorías sociais. Ademais, no caso de Chile é importante resaltar que as revoltas
populares foron iniciadas polo estudantado, evidenciando a importancia da
organización da mocidade como motor de cambio da sociedade.
Todo isto deixa un escenario aberto de cara ao futuro, no que os intereses do
imperialismo norteamericano chocan frontalmente cos distintos movementos populares
latinoamericanos.”
Por:
15

“Neste contexto, o imperialismo estadounidense marcou como tarefa prioritaria, a
dominación neocolonial do seu patio traseiro, que é América Latina. Isto explica certos
eventos políticos, como o magnicidio do presidente de Haití (co obxectivo de que Haití
sexa considerado como un Estado fallido incapaz de exercer a súa soberanía nacional e
que precisa da intervención neocolonial para ser gobernado) e nomeadamente a
agudización das inxerencias e agresións contra a revolución cubana, empegando a carta
do “humanitarismo”, mediante unha campaña mediática desde o exterior nas redes
sociais e intentos desestabilizadores para promover máis unha “revolución de cores”,
xunto coa permanencia do bloqueo criminal contra a illa, que procura afogar ao pobo
cubano. Porén, estes grupos desestabilizadores semella que polo momento non contan
co suficiente apoio no interior para os seus plans contrarevolucionarios. A citada
ofensiva imperialista ianqui en América Latina, enfronta a resistencia de diversos
movementos nacionalistas e progresistas latinoamericanos, con altibaixos e un
permanente conflito entre o progreso e a reacción. Alén da situación en Cuba, atopamos
a caída de diversos gobernos progresistas como o de Lula no Brasil ou o Frente Amplio
en Uruguai, ou a traizón e reorientación cara o Imperio de Lenín Moreno en Ecuador,
reforzando todo isto a dominación económica e política dos Estados Unidos na zona;
ademais de presenciar diversas manobras de desestabilización e intervención golpista,
algunhas delas exitosas (Bolivia) e outras fallidas (Venezuela, Nicaragua). Pola outra
banda, atopamos varios cambios de goberno en sentido contrario que poden supoñer un
obstáculo aos intereses dos EUA na zona, como a volta do kirschnerismo en Arxentina,
a chegada ao poder de AMLO en México, o regreso do MAS a Bolivia ou a vitoria de
Pedro Castillo en Perú. Por outra banda, cómpre mencionar o avance dos movementos
de protesta social en Chile (con importante presenza estudantil) e Colombia,
brutalmente reprimidos e masacrados polos gobernos reaccionarios e lacaios do
imperialismo estadounidense. No caso de Chile, supuxeron o inicio dun proceso
constituínte que derrubou a Constitución pinochetista
No referente ao contexto de Oriente Medio, cómpre subliñar a recente escalada xenocida
da ofensiva sionista contra o pobo palestiniano, así como tamén o “acordo do século”,
proposto polos Estados Unidos e Israel, que implica a lexitimación da permanente
limpeza étnica e o avance da ocupación sionista. Porén, o feito de que Israel fose obrigada
a asinar recentemente un cese ao fogo, polas accións da resistencia palestininana, é un
grande logro destas forzas. Un grande logro que debemos enmarcar no fortalecemento
da propia resistencia palestininana, como tamén na cohesión e o avance das forzas do
Eixo da Resistencia na rexión, as grandes aliadas de Palestina. Non se pode separar a
cuestión palestiniana, do contexto xeral de Oriente Medio, por que é unha loita común
contra o sionismo e o imperialismo. A vitoria de Siria na guerra fronte ao terrorismo
patrocinado por Occidente, foi un grande punto de inflexión que implicou un grande
impulso para as forzas do Eixo da Resistencia en xeral, e en particular para a resistencia
palestiniana. Diante disto, podemos entender, por exemplo, as motivacións do asesinato
do xeneral iraniano Qassem Soleimani (a mans do imperialismo estadounidense)
probábelmente o líder máis salientábel na articulación do Eixo da Resistencia. Pola
contra, o feito de que os talibáns estean a apoderarse de Afganistán, é un exemplo dos
efectos das intervencións imperialistas na rexión, sendo o imperialismo quen apoia e
financia aos grupos terroristas
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Outra parte do mundo que merece o noso estudo, é Asia. A existencia de Estados
populares (ou denominados como tal) algúns deles cunha influencia relevante e crecente
na política mundial, como é o caso chinés, que articulan modelos de desenvolvemento
planificado que semellan superar a dependencia e a dominación imperialista,
mellorando o benestar das masas e reducindo a pobreza, é un feito relevante que debe
ser obxecto da nosa atención como nacionalistas galegas, de esquerdas e antiimperialistas, para alén da nosa concordancia ou non, cos modelos políticos e
socioeconómicos en cuestión. Alén diso, chama a atención a capacidade dos
movementos obreiros e populares en Asia, como vemos no caso dun país tan importante
como a India, con folgas xigantescas seguidas por 200 millóns de persoas e un partido
comunista que é a segunda forza do país, que goberna en Estados como o de Kerala.
Verifícase que a crenza de que “a loita de clases é unha cousa do pasado”, alén dunha
intoxicación produto da ideoloxía liberal, tamén é unha idea profundamente
eurocéntrica”

PENDENTE DE TRANSACCIÓN CO TEXTO ORIXINAL PARA INCLUÍR OS
PROTESTOS EN CHILE LIDERADOS POLA MOCIDADE

38. PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 2, liña 34.
Engadir
“Noutras partes do mundo dáse unha continuación e agravamento de diferentes
conflitos bélicos e políticos que traen consigo diversas crises humanitarias , marcadas
ademais pola situación de crise derivada da pandemia. Nos últimos tempos
contemplamos o aumento das agresións sionistas en Palestina, con ataques
indiscriminados contra a poboación civil, coa conivencia da comunidade internacional.
Segue vivo tamén o conflito no Sáhara occidental, cunha escalada de represión por parte
do goberno marroquí.
A nivel mundial vivimos unha situación alarmante, marcada polos movementos
migratorios provocados polos diferentes conflitos, mais tamén pola crise climática. O
grande número de persoas refuxiadas segue sendo un problema ao que as grandes
potencias mundiais non dan resposta.”
En
“cos distintos movementos populares latinoamericanos (nun novo parágrafo).

REXEITADA
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39. VIGO. Emenda de supresión. Páx. 2, liñas 37 e 38.
Suprimir desde “por” até “potencias”.

ACEPTADA

40. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substituiçom Pág. 2. Linha
38
Substituír:
“das grandes potencias”
Por
“do grande capital”
REXEITADA

DEBATE CONXUNTO: 41 e 42.
41. COMPOSTELA-ORDES. Emenda de corrección. Páxina 2, liña 38, até a páxina 3,
liña 2
Substituír:
“Por este motivo, as voces que reclaman unha Europa social e dos pobos non conseguen
paliar a agresividade coa que as medidas de recortes e privatización da UE extorsionan
os máis desfavorecidos”
Por:
“Por este motivo, entendemos que a crenza na posibilidade dunha Europa social e dos
pobos dentro da UE é unha falacia, por que é irreformábel (como amosa a experiencia
concreta no caso grego, por exemplo) pola propia esencia monopolista e imperialista do
proxecto de construción europea, desde a súa fundación. Consecuentemente, e en liña
co que defendeu históricamente o soberanismo galego (a diferenza doutras forzas da
“esquerda” europea, instaladas no europapanatismo) entendemos que a Galiza non ten
encaixe dentro da UE, por ser unha estrutura incompatíbel coa soberanía nacional e
cunha planificación económica ao servizo das maiorías sociais. Deste xeito, defendemos
unha República galega fóra da UE”

TRANSACCIÓN 41 E 42:
Por este motivo, as voces que reclaman “unha Europa social e dos pobos”, entre as que
se sitúan as dunha boa parte da esquerda europea, non conseguen paliar a agresividade
coa que as medidas de recortes e privatización da UE extorsionan aos mais
desfavorecidos, reducindo este mantra a unha gran falacia. Exemplo disto é o caso grego,
onde unha forza aparentemente rupturista que comezara prometendo auditar e
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renegociar a débeda coa UE, rematou por facer recortes brutais por non cuestionar os
alicerces deste organismo nin a saída do euro. Neste sentido, o soberanismo galego vén
defendendo historicamente a necesidade de superar o actual marco da UE, pola
incapacidade de manter a soberania nacional e unha planificación económica ao servizo
das maiorias sociais no seu seo.

42. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de engádega. Pág 3, linha 2
“Por desgra ̧ca, as for ̧cas da esquerda europeia, na sua maioria, apenas questionam a
natureza da Uniom Europeia como umha superes-trutura irremediavelmente ao servi ̧co
do capital nem questionam a moeda u
́ nica, o euro, como pe ̧ca clave do seu
funcionamento. O exemplo grego ́e moi revelador: umha for ̧ca pol ı́ tica aparentemente
rupturista que come ̧cara prometendo auditar e renegociar a d ́eveda coa UE acabou
fazendo recortes brutais, ainda mais dr á sti-cos que os previstos inicialmente pola
Troika, por nom questionar os alicerces da UE nem a saida do euro e o retorno ao
dracma.”

TRANSACCIÓN 41 E 42.

43. A CORUÑA. Emenda de substitución. Páxina 3, liña 32
Substituír
“defensa expresa do imperio da lei e o* orde constitucional”
Por
“defensa expresa do réxime do 78”.

ACEPTADA

44. A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 3-4, liñas 28-9, 1-2.
Substituír
“Neste contexto político, é importante sinalar a coherencia ideolóxica demostrada polo
nacionalismo galego, manifestando sen matices a súa aposta pola soberanía e a
superación do actual marco autonómico; fortaleza que contrasta coa renuncia da
esquerda española a facer concesión ningunha, que se aliña coa dereita española nunha
defensa expresa do imperio da lei e o orde constitucional. O BNG foi quen de poñer en
valor o seu compromiso cos intereses de Galiza ante o noso pobo, recuperando deste
xeito a súa presenza nas cortes en Madrid cun deputado; posición que permitiu poñer
na axenda política asuntos determinantes para a nosa nación.
A crise sanitaria, pola súa parte, veu evidenciar o carácter centralista do estado español,
mediante a instauración unilateral dun mando único de xestión da pandemia ignorando
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calquera tipo de especifidade territorial; demostrando máis unha vez que os estatutos
autonómicos, en tanto que normas concedidas, son papel mollado e perfectamente
reversíbeis cando o goberno central así o requira.
Do mesmo xeito, tamén quedou patente a submisión do estado ante os intereses
xeopolíticos da UE e a OTAN, priorizando estes por riba do interese xeral; como se puido
comprobar pola negativa a comprarlle vacinas a produtores como Rusia ou China, e
blindando pola contra os intereses económicos de importantes laboratorios privados
occidentais. Esta decisión tivo un claro impacto negativo na saúde das persoas debido
ás manobras especulativas destes laboratorios, chegando a producir desabastecemento
de vacinas en momentos puntuais”
Por:
“ A crise sanitaria, pola súa parte, veu evidenciar o carácter centralista do Estado
español, mediante a instauración unilateral dun mando único de xestión da pandemia
ignorando calquera tipo de especifidade territorial; demostrando máis unha vez que os
estatutos autonómicos, en tanto que normas concedidas, son papel mollado e
perfectamente reversíbeis cando o goberno central así o requira.
Do mesmo xeito, tamén quedou patente a submisión do estado ante os intereses
xeopolíticos da UE e a OTAN, priorizando estes por riba do interese xeral; como se puido
comprobar pola negativa a comprarlle vacinas a produtores como Rusia ou China, e
blindando pola contra os intereses económicos de importantes laboratorios privados
occidentais. Esta decisión tivo un claro impacto negativo na saúde das persoas debido
ás manobras especulativas destes laboratorios, chegando a producir desabastecemento
de vacinas en momentos puntuais
Neste contexto político, é importante sinalar a coherencia ideolóxica demostrada polo
nacionalismo galego, manifestando sen matices a súa aposta pola soberanía e a
superación do actual marco autonómico; fortaleza que contrasta coa renuncia da
esquerda española a facer concesión ningunha, que se aliña coa dereita española nunha
defensa expresa do imperio da lei e o orde constitucional. O BNG foi quen de poñer en
valor o seu compromiso cos intereses de Galiza ante o noso pobo, recuperando deste
xeito a súa presenza nas cortes en Madrid cun deputado; posición que permitiu poñer
na axenda política asuntos determinantes para a nosa nación.”

ACEPTADA

45. PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ELIMINACIÓN. Páx. 4, liña 11.
Eliminar “novamente”

ACEPTADA

20

46. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 4, liña 13
Substituír
“como a” por “na”
Por
“ascenso do BNG converténdose como a forza maioritaria”

ACEPTADA

47. A CORUÑA. Emenda de susbtitución. Páx. 4, liñas 12-14.
Substituír
“ Fronte a isto destaca o ascenso do BNG converténdose como a forza maioritaria da
oposición e a desaparición das forzas da “nova política” do hemiciclo do Hórreo.”
Por
“Fronte a isto destaca o ascenso do BNG, que se converteu na forza maioritaria da
oposición, e a desaparición de En Marea, Galicia en Común e Cerna do hemiciclo do
Hórreo”.

TRANSACCIÓN:
“Fronte a isto destaca o ascenso do BNG, que se converteu na forza maioritaria da
oposición, e a desaparición de En Marea e Galicia en Común do hemiciclo do Hórreo”.

Eliminación da referencia a Cerna posto que non tiñan representación propia no
hemiciclo.

48. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 4, liña 31.
Substituír
“emprego”.
Por
“postos de traballo”.

ACEPTADA
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49. O CONDADO-A PARADANTA Emendas de corrección. Páx. 4. Liña 32.
Substituír
“os ERTES e ERES”
Por
“os ERTE e ERE”.

ACEPTADA

50. PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 4, liña 35.
Engadir
“e social”
Após
“económica”

ACEPTADA

51. COMPOSTELA-ORDES. Emenda de engádega. Páxina 6, liña 1
Engadir un novo parágrafo:
“Introdución
A continuación, preséntanse unha serie de problemáticas e eidos de actuación, con
alternativas concretas para cada un dos ámbitos. Problemáticas, que no seu conxunto,
non teñen solución dentro da orde vixente, garante da perpetuación da dependencia do
noso país e a hexemonía do capital. Porén, as alternativas aquí recollidas, alén de
representar avances necesarios para a mocidade no inmediato, permiten evidenciar os
límites e contradicións do marco actual e poden servir de apoio para a socialización da
República galega, ligando o concreto co xeral e o inmediato co estratéxico”
Após: “2. Tese sectorial”

TRANSACCIÓN:

A continuación preséntanse unha serie de problemáticas e eidos de actuación con
alternativas concretas para cada un dos ámbitos. Problemáticas que, se ben no
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seu conxunto non teñen solución dentro da orde vixente, si que supoñen avances
necesarios para a mocidade no inmediato. Aliás, permiten evidenciar os límites
e contradicións do marco actual e poden servir de apoio para a socialización da
República galega, ligando o concreto co xeral e o inmediato co estratéxico.

52. A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 6, liñas 3-6.
Substituír
“A mocidade galega vive na actualidade unha situación de emerxencia cunhas taxas de
paro moi elevadas e amplas dificultades para acceder a un emprego cunhas condicións
laborais afastadas da inseguridade, incerteza, temporalidade e falta de garantías”
Por:
“A taxa de desemprego en Galiza segundo a EPA (Enquisa de Poboación Activa) no ano
2021 sitúa o paro xeral nun 12,4%, ascendendo ata o 33’7% nas persoas menores de 25
anos, e ata o 42,1% nas menores de 20. Estes alarmantes datos teñen a súa razón de ser
nas dificultades para acceder a un emprego digno, lonxe da inseguridade, a incerteza, a
temporalidade e a falta de garantías a longo prazo que oferta o actual mercado laboral.”

ACEPTADA

53. VIGO. Emenda de substitución. Páx. 6, liña 8 e 9.
Substituír
“das mozas e mozos”
Por
“da mocidade”

ACEPTADA

54. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 6, liña 9.
Substituír
“e”.
Por
“para”

ACEPTADA
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55. VIGO. Emenda de substitución. Páx. 6, liña 11.
Substituír
“mozos e mozas”
Por
“persoas”

ACEPTADA

56. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 6. Liña 9.
Substituír
“quase”
Por
“case”.
ACEPTADA

57. Comarca de Ourense. Emenda de substitución. Páx. 6, liña 21.
Substituír
“normalización do teletraballo”.
Por
“aparición dun teletraballo forzado e pouco organizado”.

TRANSACCIÓN:
“normalización dun teletraballo forzado e pouco organizado.

58. VIGO. Emenda de engádega. Páx. 6, liña 28.
Engadir
“Unidas”
Antes de
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“Podemos”.

ACEPTADA

59. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 6. Liña 31.
Engadir
“,”
Entre
“executar e” e “a maiores”.

ACEPTADA

60. LUGO SUL. Emenda de substitución. Pax 6, liña 32
Substituír
“Reforma Laboral de 2012 (do Partido Popular)”
Por
“Reforma Laboral de 2012, do Partido Popular,”

ACEPTADA

61. O CONDADO-A PARADANTA Emenda de substitución. Páx. 7. Liña 8.
Mudar
“o traballador”
Por
“as traballadoras”.

ACEPTADA
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62. OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de substitución . Páx. 7, liñas 7-17.
Substituír desde
“Se ben en casos concretos” até “as traballadoras”.
Por
“Se ben, en casos concretos, pode supor algunhas vantaxes para as traballadoras e para
o medio ambiente, tamén vén acompañado dunha serie de desvantaxes e riscos nos que
é preciso poñer o foco. O feito de partillar espazo para a vida persoal e laboral, pode
implicar problemas familiares ou persoais debido ao illamento social; ou xornadas
laborias moito máis extensas, ao non poder desconectar de forma completa. Esta
situación pode favorecer o abuso de substancias estimulantes como o café ou o tabaco.
Ademais, fomenta unha atomización da clase traballadora e dificulta a súa
sindicalización, debilitando a negociación colectiva e favorecendo a explotación.
Exemplo disto é o abuso de moitas empresas durante estes meses, forzando a un
teletraballo no que os custos adicionais (luz, internet, etc) cargaron sobre as
traballadoras.”

ACEPTADA

63. O CONDADO-A PARADANTA O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de
substitución. Páx. 7, liñas 9 a 17.
Substituír dende o punto e seguido.
Por
Ditos riscos abranguen dende o psicolóxico, debido ao impedimento da necesaria
desconexión do traballo, ao illamento social e a dilución das vidas laboral e persoal, até
o físico, que pode vir derivado de espazos e equipos de traballo non axeitados. Engadido
a isto, o concepto de accidente laboral pasa a estar nun plano abstracto do que non se
sabe que agardar por parte das mutuas privadas e as empresas, voltando deixar á clase
traballadora nunha nova encrucillada desprovista da suficiente protección. Por se non
for suficiente, os riscos de abuso de substancias estimulantes coma o café ou o tabaco
vense incrementados na mesma medida que aumenta a dificultade de sindicación por
mor da atomización, dificultando a negociación colectiva e favorecendo a explotación.
Todos estes factores colaboran cunha prolongación das xornadas laborais e cargando os
custos adicionais (luz, internet, medios dixitais) sobre as traballadoras. Por último, as
mulleres voltan sufrir o maior castigo do sistema, non só condenadas ao encerramento
domiciliario senón tamén á carga de teren que seguir lidando coa familia e os coidados
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da vivenda ao mesmo tempo que exercen o seu labor profesional, demostrando por
enésima vez o patriarcado existente na sociedade.

ACEPTADA

64. LUGO SUL. Emenda de substitución. Pax 7, liña 15
Substituír
“ vida laboral e persoal”
Por
“os ámbitos produtivo e reprodutivo e o persoal, sobre todo no caso das mulleres”

REXEITADA

65. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 7, liña 27.
Substituír
“pois”
Por
“xa que logo”.

REXEITADA

66. COMPOSTELA-ORDES. Emenda de corrección. Páxina 8. Liña 10-12
Substituír:
“Por último, debemos continuar traballando da man da nosa central sindical de
referencia, a CIG, alí onde sexa preciso, xa que é a mellor ferramenta para a formación e
a acción da que dispoñemos as traballadoras galegas”
Por:
“Por último, nun contexto de brutal precariedade para a mocidade traballadora galega,
unido ao individualismo e a atomización promovida polo capitalismo, entendemos que
é unha prioridade promover a sindicalización da mocidade traballadora, comezando
pola nosa propia militancia, nomeadamente nun contexto de ofensiva do capital contra
a clase obreira. Calquera moza en idade de traballar, aínda que non teña experiencia no
mundo laboral, pode afiliarse á CIG. Debemos facer fincapé con firmeza na necesidade
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do sindicato entre a mocidade fronte á indefensión provocada polo descoñecemento dos
nosos dereitos máis elementares e do funcionamento do mundo laboral, que reforza a
sobre-explotación a mans da patronal. Deste xeito, axudaremos a reforzar a capacidade
de intervención da CIG (que é o mellor referente sindical do que dispoñemos as
traballadoras galegas) no seo da mocidade”

TRANSACCIÓN:
Eliminar a frase “(que é o mellor referente sindical do que dispoñemos as traballadoras
galegas)”.

67. PONTEVEDRA-CALDAS e OURENSE-O
ELIMINACIÓN. Páx. 8, liña 12.

CARBALLIÑO.

Emenda

de

Eliminar “Para a correcta execución da actividade en materia de vivenda o Grupo
Nacional de Vivenda debe contar con traballo activo e coordinado que permita a
elaboración de campañas propias centradas na materia que trasladen as nosas
alternativas políticas.”

ACEPTADA

68. LUGO. Emenda de substitución. Páx 8, liña 13
Substituír
“vivenda”
Por
“emprego”

REXEITADA

69. PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de substitución. Páx. 10, liñas 27-28
Substituír
“Oposición, en termos xerais, á instauración do teletraballo pois este supón unha serie
de desvantaxes e riscos para as persoas traballadoras. “
Por
“Oposición aos abusos derivados do teletraballo, reducindo o seu uso só aos casos nos
que responda a un beneficio obxectivo e voluntario por parte do traballador, e
asegurando que sexa a empresa quen asuma todos os custos derivados para garantir
seguridade, saúde e tempos de lecer do traballador.”
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ACEPTADA

70. OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de substitución. Páx. 8, liñas 27-28.
Substituír desde “Oposición, en termos xerais” até “e riscos para as persoas
traballadoras”
Por
“Actualización da lexisalación e dos convenios colectivos para eliminar, de facto, os
riscos e inseguridades que implica o teletraballo.”

REXEITADA

71. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páxina 8 liña 27 e 28
Eliminar punto.

REXEITADA

72. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 8. Liña 35.
Engadir
“- Desterro, nas institucións en que teñamos presenza ou gobernemos como BNG, das
relacións encubertas e explotación laboral de mozas recén chegadas ao mundo do
traballo que supoñen os convenios de formación e outras prácticas (como FEUGA) e
impulso de planos de concienciación sobre os dereitos da mocidade no ámbito laboral.”
Após último elemento enumerado.

REXEITADA
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73. OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de engádega. Páx. 8, liña 36.
Engadir
“- Demanda de axudas e iniciativas públicas para a mocidade galega que lle permitan
traballar dignamente no rural e do rural.”
Após
“para a súa potenciación no país.”

ACEPTADA

74. A CORUÑA. Emenda de engádega. Páxina 8, liña 35 e páxina 9, liña 1
Engadir unha nova alternativa política entre “país.” e “2.2. Vivenda”:
“- Demanda dun maior impulso ao Banco Galego de Terras por parte da Xunta de Galiza.
Débese fomentar que todas as terras que non son traballadas pasen formar parte deste.
Ademais, a Xunta ten que elaborar plans de emprego baseados no propio Banco,
especialmente destinados á mocidade.”

REXEITADA

75. A CORUÑA. Emenda de eliminación. Páx. 9, liñas 9-12..
“Hoxe, esta precariedade non foi a menos, senón que aumentou en cuestións como a
temporalidade do traballo, o empobrecemento das condicións laborais ou a posibilidade
mesma de atopar un traballo, situación que se agrava aínda máis coa chegada da
COVID-19 e o seu enorme impacto no tecido económico do país.”

TRANSACCIÓN:
Para que o texto teña sentido é preciso eliminar ate “Alén desta situación”, no parágrafo
seguinte.

76. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de corrección. Páx. 9, liña 12
Engadir
“.”
Despois de
“país”
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ACEPTADA
77. LUGO SUL. Emenda de engádega. Pax 9, liña 35
Engadir : “e non na ocupación por pobreza”
Despois de: “nos okupas”

REXEITADA

78. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 9, liña 19.
Engadir
“Mais non contento con isto, o goberno español volta a dobregarse en favor dos intereses
privados avogando por unha redución nos impostos dos arrendadores en tornas de
regular o mercado con prezos xustos e accesíbeis para a clase traballadora.”
Após final da frase

ACEPTADA

79. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 9. Liña 35.
Mudar
“nos okupas”
Por
“nas persoas que recorren á ocupación”.

REXEITADA
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80. PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ELIMINACIÓN. Páx. 10, liña 15.
Eliminar “Ademais do continuo crecemento das rendas e a forte turistificación que non
fai máis que agravar esta situación, a imposición da axenda estatal mediante unha
campaña mediática sobre o problema da ocupación -que só afecta ao 0,003% das
vivendas do noso país- veu agravar esta situación e a defender a especulación
inmobiliaria ocultando o número de vivendas baleiras que hai no noso país cuxa maioría
están en mans dos bancos”.

REXEITADA

81. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 11, liña 9-12
Substituír
“Creación da Bolsa de Vivenda para estudantes por parte de concellos e universidades
galegas, unha ferramenta de acceso á vivenda pública que permita ás estudantes
desprazadas das súas localidades acceder a vivendas en réxime de alugueiro a prezos
accesíbeis e con condicións de habitabilidade dignas”
Por
“Desenvolvemento dunha regulación do alugueiro que permita

ás estudantes

desprazadas das súas localidades acceder a vivendas en réxime de alugueiro a prezos
accesíbeis e con condicións de habitabilidade dignas”

REXEITADA

82. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páxina 11 liñas 9 a 12
Eliminar todo.

ACEPTADA

32

83. A CORUÑA. Emenda de engádega. Páxina 11, liñas 19 e 20
Engadir unha nova alternativa política entre “País..” e 2.3. Lingua”:
“- Creación dun imposto galego sobre os inmóbeis inhabitados ou non utilizados
propiedade de persoas xurídicas”

ACEPTADA

84. A CORUÑA. Emenda de engádega. Páx. 11, liña 20.
Engadir:
“- Esixencia ás administracións do Estado da restauración dos bens inmobles sen uso, e
súa cesión para fins sociais.”
Após
“rural do noso País.”

ACEPTADA

85. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 11. Liña 25.
Substituír
“contábamos”
Por
“contabamos”.

ACEPTADA

86. ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 11, liña 26
Substituír
“os”
Por
“aos”
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En
“Ademais, os datos como que o galego”

ACEPTADA

87. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páx. 12. Liña 19.
Eliminar
“a”
entre “que atacan” e “calquera”.

ACEPTADA

88. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 12. Liña 26.
Engadir
“,”
Entre
“debe” e “outros”.

ACEPTADA

89. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páx. 13. Liña 4.
Eliminar “que”
Entre “senón” e “aludindo”.
ACEPTADA
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90. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 13. Liña 6.
Mudar
“en Galiza”
Por
“na Galiza”.
ACEPTADA

91. LUGO SUL. Emenda de engádega. Páx 13, liña 21
Engadir “proporcionando a axuda e formación necesarias para que, canto antes, estas
persoas pasen a utilizar o galego de xeito predominante” despois de “a lingua do noso
país”

REXEITADA

92. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 13. Liña 32.
Engadir, nun novo parágrafo,
“As militantes que representen a nosa organización publicamente deben coidar a
expresión na nosa lingua a nivel léxico, gramatical e fonético, colaborando na
desconexión do galego dos padróns do castelán e aproximándoo aos recursos do noso
sistema lingüístico, o galegoportugués”.

ACEPTADA

93. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páx. 13-14. Liñas 38 e 13.
Eliminación do enunciado que vai desde “Consideramos moi necesario” e “uso da nosa
lingua”.
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ACEPTADA

94. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páx. 14, liña 9
Suprimir “, de calidade e libres de manipulación”
REXEITADA

95. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 14, liña 30
Engadir “- Restauración da toponimia deturpada en todo o país.”

ACEPTADA

96. A CORUÑA. Emenda de eliminación. Páx. 14, liña 33.
“Tal como analizabamos en anteriores procesos asembleares”

ACEPTADA

97. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 15. Liña 1.
Substituír
“ao”
Por
“o” (entre “asentar” e “noso sector”).
ACEPTADA
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98. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de sustitución. Páxina 15. liña 9.
Sustituir
“Paralelamente desmanteláronse liñas vitais como as das áreas metropolitanas, a do
norte (FEVE) e a que nos conecta con Portugal”
Por
“Paralelamente desmanteláronse liñas vitais como as das áreas metropolitanas ou a do
norte (FEVE), e ninguneanse os proxectos de vias de alta velocidade entre Oporto e Vigo
en favor das liñas entre Portugal e Madrid.”

ACEPTADA

99. O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páx. 15. Liñas 12-16.
Eliminación de todo o parágrafo por repetición co parágrafo seguinte.

REXEITADA

100.

A CORUÑA. Emenda de eliminación. Páx 15. Liña 12

Eliminación do parágrafo que comeza na liña 12 xa que aparece repetido na liña 17.

REXEITADA

101.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de eliminación. Páx. 15, liñas 17-20

Eliminar dende “Non” ata “odisea”.

REXEITADA
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102.

AS MARIÑAS. Emenda de substitución.Páx.15, liñas 12-22.

Substituír
“Non moi lonxe da situación do transporte ferroviario, observamos como nos últimos
anos o transporte en autobús está sendo constantemente atacado. As liñas
interurbanas víronsereducidas en horarios e frecuencias, facendo o uso consciente das
mesmas unha odisea. Ademais, osilencio cómplice da Xunta de Galiza, permite esta
degradación do servizo e, no caso de Monbus, aeliminación do desconto á mocidade
nas viaxes.
Non moi lonxe da situación do transporte ferroviario, observamos que as liñas de
autobús non quedan atrás. As conexións son relativamente boas no eixo atlántico, mais
deixan moito que desexarco resto do país coa redución de horarios, viaxes moi longas e
prezos desorbitados, facendo que o uso consciente das mesmas sexa unha odisea. A
maiores, elimináronse os descontos de ida e volta e os vinculados ao “Carné Xove”,
incrementando a dependencia de vehículos privados para poder desprazarse.”
Por
“Non moi lonxe da situación do transporte ferroviario, observamos como nos últimos
anos o transporte en autobús está sendo constantemente atacado. As liñas interurbanas
víronse reducidas en horarios e frecuencias, convertendo o seu uso nunha odisea.
Ademais, o silencio cómplice da Xunta de Galiza, permite esta degradación do servizo
e, no caso de Monbus, a eliminación do desconto á mocidade nas viaxes. As conexións
son relativamente boas no eixo atlántico, mais deixan moito quedesexar no resto do
país (especialmente no rural) coa redución de horarios, viaxes moi longas e prezos
desorbitados. A maiores, elimináronse os descontos de ida e volta e os vinculados ao
“Carné Xove”, incrementando a dependencia de vehículos privados para poder
desprazarse.”

ACEPTADA

103.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN. Páx. 15. Liñas 12-22

Substituír
“Non moi lonxe da situación do transporte ferroviario, observamos como nos últimos
anos o transporte en autobús está sendo constantemente atacado. As liñas interurbanas
víronse reducidas en horarios e frecuencias, facendo o uso consciente das mesmas unha
odisea. Ademais, o silencio cómplice da Xunta de Galiza, permite esta degradación do
servizo e, no caso de Monbus, a eliminación do desconto á mocidade nas viaxes.
Non moi lonxe da situación do transporte ferroviario, observamos que as liñas de
autobús non quedan atrás. As conexións son relativamente boas no eixo atlántico, mais
deixan moito que desexar co resto do país coa redución de horarios, viaxes moi longas e
prezos desorbitados, facendo que o uso consciente das mesmas sexa unha odisea. A
maiores, elimináronse os descontos de ida e volta e os vinculados ao “Carné Xove”,
incrementando a dependencia de vehículos privados para poder desprazarse.”
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Por
“Non moi lonxe da situación do transporte ferroviario, observamos como nos últimos
anos o transporte en autobús está sendo constantemente atacado. As conexións son
relativamente boas no eixo atlántico, mais deixan moito que desexar no resto do país coa
redución de horarios e frecuencias, viaxes moi longas e prezos desorbitados, facendo
que o uso consciente das mesmas sexa unha odisea. Ademais, elimináronse os descontos
ao Carné Xoven e os de ida e volta, co silencio cómplice da Xunta de Galiza,
incrementando a dependencia de vehículos privados para poder desprazarse.”

REXEITADA

104.

OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de eliminación. Páx. 15, liñas 17-18.

“Non moi lonxe da situación do transporte ferroviario, observamos que a liñas de
autobús non quedan atrás.”

REXEITADA

105.

OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de engádega. Páx. 15, liña 23.

Novo parágrafo
“O emprego de medios de transporte sustentábeis e respectuosos como as bicicletas ou
o camiñar, continúa a ser dificultoso na meirande parte das cidades e vilas do noso País.
Continuamos vendo como o deseño urbarno e interurbano se centra na mobilidade en
vehículos particulares en vez de nas persoas, co impacto ecolóxico, en seguridade e
comodidade que isto implica.”

TANSACCIÓN
Substituír “medios de transporte” por “formas de mobilidade”

106.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páxina 16, liña 2

Substituír desde “turismo,” até “conectada coa metrópole”
Por
“turismo e á ausencia de calquera planificación centrada nos intereses galegos. Deste
modo, os poderes públicos están a negar ao medio rural unha plena interconectividade
dentro do conxunto do País”.

ACEPTADA
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107.

LUGO SUL. Emenda de substitución. Pax 16, liña 3

Substituír
“conectada coa metrópole”
Por
“conectada coas urbes e con outras zonas rurais”

REXEITADA

108.

A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 16, liñas 20-21.

Substituír
“Do mesmo xeito loitaremos pola eliminación das peaxes nas vías de alta capacidade,
por ser taxas discriminatorias.”
Por
“Do mesmo xeito loitaremos por unhas peaxes nas autoestradas que non sexan abusivas,
e que estean rexidas por criterios de vulnerabilidade económica, uso comercial e
particular, e contaminación. Acreditamos na necesidade de que o financiamento das
autoestradas derive directamente do uso que a poboación faga das mesmas, pois como
organización política ao servizo do ecoloxismo, avogamos polo transporte público como
alicerce de vertebración económico e social do noso país.”

REXEITADA

109.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 16, liña 29

Substituír
“pais”
Por
“país”
En
“todas as comarcas do pais deben ter”

ACEPTADA
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110.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 16, liña 29.

Engadir nova alternativa
“Impulso do uso da bicicleta e outros medios de transporte respectuosos co medio
ambiente, así como da existencia de vías adaptadas.”

ACEPTADA

111.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páxina 16, liña 30

Eliminar o guión (“-“) entre “conectarse” e “mediante”.

ACEPTADA

112.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 16, liña 36

Substituír
“Centralización”
Por
“Reorientación”

ACEPTADA

113.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 17, liña 3

Substituír
“Nacionalizar as empresas”
Por
“Facer públicos os servizos concesionados polas diferentes institucións”

REXEITADA
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114.

A CORUÑA. Emenda de engádega. Páx. 17. Liña 5.

Engadir:
“- Complementar a oferta de transporte público naqueles casos nos que o transporte
colectivo non é dabondo, con medios de transporte unipersoais accesibles e sustentábeis;
como poden ser bicicletas normais e eléctricas, patíns eléctricos ou motos eléctricas. O
servizo debería darse en réxime de aluguer con prezos populares e ser xestionado a
través de entes municipais que eviten a especulación privada.”
Após:
“concesionarias de infraestruturas do país.”

REXEITADA

DEBATE CONXUNTO: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
129.
TRANSACCIÓN das emendas 115, 117, 122, 124, 129.

115.

A MARIÑA. Emenda de engádega. Punto 2.5. Ensino. Páx. 17.

No punto referente ó ambito formativo, creo que debemos comezar a ter realmente en
conta á FP. Primeiro vai a universidade, despois o Bacharelato e despois, se iso, o resto.
Non se pode falar de educación superior esquecendo á FP superior, nin da media
centrándonos únicamente en Bacharelato (tamén está todo o período escolar obrigatorio
e as FP Básicas e Medias).
Creo que hai que loitar por todo o estudantado de Galiza Nova, e loitar porque as
crianzas galegas teñan unha educación digna e completa, inda que a nós xa nos pasara
ese barco.

TRANSACCIÓN das emendas 115, 117, 122, 123, 124. En documento Anexo.

116.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN . Páx. 17. Liña 6

Substituír
“2.5.1 Ensino Medio”
Por
“2.5.1 Análise da situación”
(e reorganización dos apartados seguintes)
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ACEPTADA

117.

O MORRAZO. Páxina 17, liña 5. Emenda de substitución.

Substituír todo o punto por:
2.5. Ensino
2.5.1 Ensino Medio
2.5.1.1. Análise da situación
A análise que faciamos na derradeira Asemblea Nacional mantén a súa vixencia na
actualidade, agravada aínda máis pola crise sanitaria da covid-19. O ensino público ten
sufrido distintos ataques que camiñan cara ao seu desmantelamento. Dentro disto a
redución dos orzamentos, a diminución do corpo docente e o aumento dos ratios
constitúen o día a día do ensino público na Galiza. Por outra banda, o actual modelo de
ensino persiste, en parte, ao gran esforzo docente e á autodefensa da comunidade
educativa fronte a un ensino concertado que apercibe grande cantidade de fondos
públicos e compite de forma desigual coa escola pública.
Mantense tamén o veto sobre a nosa lingua, sendo un 30% as materias impartidas en
galego; o que fai que unha de cada catro crianzas de menos de 15 anos sexan incapaces
de empregar o galego na súa vida cotiá, ademais de reforzar prexuízos que van ligados
ao auto-odio cara nós mesmas e á falta de consciencia como pobo. Os continuos ataques
españolizadores exercen unha opresión cultural nas etapas formativas chaves para a
xuventude galega; situación da que alertan diversos organismos e colectivos sociais,
entre eles o Consello de Europa, que recomenda unha educación integramente en galego
no ensino obrigatorio. A maiores, trasládase un marco de estudo totalmente alleo á
realidade nacional do País, que busca anular a consciencia nacional das mozas.
Nos centros de ensino non houbo avances na promoción cultural entre a mocidade;
relegando a responsabilidade no profesorado e no alumnado, como foi o proxecto dos
21 día en galego. Estas iniciativas fanse insuficientes ao seren os recursos dixitais na nosa
lingua -libros, música, etc- ferramentas inaccesíbeis ou pouco visíbeis. Isto prodúcese ao
ter centros de ensino destinados a xerar valor engadido en profesionais e non
coñecementos e inquedanzas culturais nas persoas.
O aumento de ratio de alumnado por aula, o feche de colexios rurais, a existencia de
probas de nivel anti-pedagóxicas e a falta de financiación cara a pública mentres se
subvencionan colexios privados e concertados (moitos deles vinculados á igrexa) fan que
se camiñe cara unha maior mercantilización do ensino; desatendendo os problemas de
abandono escolar e as dificultades económicas de moitas familias.
Por outra banda, a ABAU segue a representar un continuísmo e agravamento do modelo
xa implantado coa Selectividade. Esta de base, pretende constituír unha traba no acceso
universal aos estudos superiores e segue un formato antipedagóxico, elitista e
patoloxizador que non lograr representar unha base sólida para igualar ao conxunto das
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estudantes independentemente da súa procedencia, condición social ou realidade
persoal.
As promesas de reforma vense limitadas coa nova lei (LOMLOE) que máis alá de traer
uns avances moi limitados, como son a prohibición da segregación por sexo ou a
reincorporación de filosofía como obrigatoria no bacharelato de ciencias, fica moi lonxe
das nosas aspiracións. De novo unha lei centralista, sen capacidade de adaptarse á
realidade nacional galega que ignora completamente as nosas necesidades en materia
lingüística mais tamén na necesidade de contidos que ensinen a nosa realidade histórica
e social. Así como tamén abandona a necesidade de atender ao ensino nas áreas rurais
galegas.
Coa pandemia da COVID-19, constatamos o xa mencionado desmantelamento, á par da
incapacidade, improvisación e incompetencia do goberno da Xunta do Partido Popular
para estar á altura das circunstancias. Evidenciouse un modelo educativo anacrónico e
incapaz de solventar as problemáticas do momento, destacando o gran reto de reverter
a fenda tecnolóxica nomeadamente nas áreas rurais. A maiores, vimos de coñecer unha
nova reducción de profesorado, que situaría o ensino secundario con menos profesorado
que no 2019, profundando na política antisocial da Xunta de Núñez Feixoo.
Finalmente, podemos concluír que, a maiores, a crise socioeconómica e as súas
repercusións nas clases populares sumadas ao endurecemento nas medidas para a
obtención de bolsas, o descenso da contía outorgada por estas, a dificultade para estudar
fóra da vivenda familiar e o aumento do paro e a aplicación de ERTEs, constituirán unha
barreira e tal vez un abandono masivo da actividade académica das estudantes fillas das
clases traballadoras.
SITUACIÓN FP
O recurrente devalo da formación nos últimos tempos condiciona aos sectores sociais
mais precarizados, que teñen unha urxente necesidade de incorporarse ao mercado
laboral e unha forte dificultade económica para acceder aos estudos superiores. Neste
censo, a percepción social da formación profesional, especialmente no caso dos graos
medios e básicos, segue a responder ós prexuízos clasistas, que menosprezan ó
alumnado que opta por este tipo de formación.
O sistema de Formación Profesional sufriu varios cambios nestes últimos anos como
foron a creación da FP básica e da FP dual. Isto compaxínase co desmantelamento do
programa de Diversificación curricular e a retirada dos PCPI. Estas medidas obedecen a
uns intereses clasistas e crean un escenario onde se forza ao alumnado con máis
dificultades, ou ben a abandonar os seus estudos, ou, no mellor dos casos, a acceder a
unha formación coa que só terán acceso a postos con salarios reducidos e sen apenas
posibilidade de ascenso.
A creación da FP dual atende aos intereses das grandes empresas que buscan fornecerse
de man de obra barata. Na maioría dos casos, a formación nos centros de traballo non é
formación, senón unha incorporación directa do alumnado á cadea de produción. Así, o
capitalismo aprovéitase do alumnado con máis dificultades económicas e peores
resultados académicos, evidenciándose ademáis un desleixo total na oferta dos ciclos
formativos, que atenden aos intereses capitalistas no canto de atender ás necesidades do
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país. Noutros casos, ofértase unha formación moi especifica en materias moi concretas
que abre moi poucas oportunidades laborais e non aporta unha formación suficiente. En
resumo, caminando máis ainda cara un modelo de producción de man de obra
especializada, cunha total pasividade por parte do goberno da Xunta no control e na
supervisión que garanta a eficacia e a calidade na formación.
Debemos tamén prestar atención ao desmantelamento dos centros de formación no
rural. Esta situación provoca que moitas estudantes teñan graves dificultades para
estudar ao ter que desprazarse a unha cidade, xa non só polo gastos que supón senón
pola inexistencia dun transporte publico suficiente.
2.5.2 Ensino Universitario
2.5.2.1. Análise da situación
O ensino universitario presenta actualmente un paso intermedio na aplicación do
modelo 3+2. Aínda así, as estudantes enfróntanse ao pago de altas taxas para o acceso a
estudos superiores cuxa valía formativa é insuficiente para o mercado laboral e cuxa
calidade tense visto reducida pola insuficiente financiación do sistema universitario
público galego. Nunha ampla maioría dos casos, estes títulos requiren posteriores
formacións específicas ou mestrados con altos custos e escasa especialización real para
acceder ao mercado laboral; un mercado marcado pola alta temporalidade e
precariedade onde os postos de traballo aos que se accede non se corresponden co
escalafón formativo.
Os xa mencionados ataques aos sectores públicos conducen á luz verde por parte do
Partido Popular na Xunta de Galiza e o PSOE no goberno do Estado, á implantación da
primeira universidade privada na Galiza promovida pola Afundación de ABANCA,
nun camiño á privatización do ensino. Exemplo disto é a formación do profesorado na
Galiza cuxas prazas ofertadas e reguladas pola Consellería de Educación son superiores
ao número de prazas ofertadas polo SUG nos mestrados. Isto deriva nunha realidade:
ou se accede a unha formación de ámbito privado -e polo tanto se privatiza de forma
encuberta o ensino- ou se accede a unha formación en outras partes do estado, que nada
ten a ver coa realidade galega.
Por outra banda, a pandemia da COVID-19 veu marcada pola grande diferencia de
medidas tomadas entreas distintas universidades nun primeiro momento, mais
caracterizándose en todo o momento por ser determinada por cada profesor responsable
da materia en cuestión, mais alá das directrices ou acordos xerais trasladados desde as
distintas reitorías.
2.5.3 Valoración política
A actual situación tal como vimos analizando vertébrase en 2 eixos: por unha banda o
ámbito social ao que responde o ensino público e por outra, a realidade diferenciada que
representa o noso país (e polo tanto o noso ensino e a nosa sociedade). Todas as
situacións de precariedade, descenso da calidade, inoperancia e febleza do ensino
público nacen da vontade deliberada por parte dos distintos gobernos do Partido
Popular e do Partido Socialista de implantar un modelo de ensino no que o
neoliberalismo acceda directamente ás aulas. Neste modelo o ensino exerce un papel de
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ferramenta perpetuadora de desigualdades e chave para o fornecemento de man de obra
especializada e precarizada ao servizo da actual economía produtiva.
En resumo, o ensino público fica relegado aos estratos sociais máis baixos que deberán
atravesar barreiras para acceder a unha educación superior e cuxo encaixe no actual
marco socioeconómico é o da venda da súa forza de traballo como man de obra
especializada. Por outra banda, o ensino de carácter concertado ou privado representa a
alternativa rápida para a obtención de títulos superiores asociados a un futuro laboral
acorde ao escalafón social que logra pagar polos mesmos. Deste modo as clases
dominantes reprodúcense a si mesmas e ao seu status socioeconómico.
Isto tórnase máis complexo coa vertente nacional existente na Galiza como país
colonizado. A ausencia dun marco lexislativo propio e axustado á nosa realidade fai con
que tamén o ensino reproduza as estruturas coloniais do Estado español. Deste xeito, a
acción por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza mediante decretos como o do
plurilingüísimo, fan con que o proceso que representa o paso da mocidade polo ensino,
derive nun lavado da súa identidade galega. Exemplo disto é o descoñecemento da nosa
historia, da nosa lingua e da nosa cultura, bases necesarias para o noso sometemento
como pobo.
Na actualidade estes esforzos teñen tido os seus froitos: atopámonos cunha sociedade
individualista en maior grao aínda nos sectores xuvenís. Isto deriva na concepción do
ensino como un obxecto de mercado que supón un valor engadido na persoa que adquire
un título. Ademais, o resultado máis inmediato deste individualismo é a ausencia de
respostas colectivas a problemas colectivos. Deste xeito, o debate, o asociacionismo e a
contestación fronte aos problemas sistémicos viuse minguada derivando cara a actual
situación de debilidade do movemento estudantil. Isto sumado ás dinámicas
implantadas polo ciberactivismo e ao illamento forzado derivado da COVID-19, fai con
que o actual marco de traballo no ensino sexa extremadamente complexo e cunha tónica
de desmobilización xeral e pasividade. Isto vese acrecentado no ámbito universitario
onde a implantación de Bolonia e polo tanto impedimento da compatibilización dos
estudos superiores con calquera outra actividade fai con que as posibilidades de
organización do estudantado se vexan reducidas ao mínimo.
2.5.4 Liñas de traballo
Neste período debemos intensificar o noso traballo no ensino cunha periodicidade maior
do noso voceiro Lume ofrecendo alternativas políticas ao estudantado do ensino medio.
No referente ao ensino superior, debemos aumentar a nosa presenza nas facultades á
hora de realizar actividade pública.
Galiza Nova debe retomar a actividade proactiva en colaboración cos distintos axentes
presentes no Ensino, desde a CIG-Ensino, coma no seo da Plataforma Galega en Defensa
do Ensino Público, estando presentes en todos os conflitos que involucren a mocidade e
o conxunto do estudantado galego.
Debemos pular activamente tamén pola existencia dun movemento estudantil que xere
ritmos mobilizadores propios, centrados no País. Para isto, e sendo o estudantado parte
da mocidade, a nosa organización debe ser quen de achegarse ao problemas das
46

estudantes, aportando na busca de solucións satisfactorias para as estudantes en
calquera conflito.
A nosa acción debe servir para espallar o ideario nacionalista, sumando ás estudantes á
loita pola liberación social e nacional do noso País. Por tanto as estudantes organizadas
en Galiza Nova debemos ter como obxectivo, axudar a construír un movemento
estudantil democrático, aberto e que respecte a diversidade. Isto ten a súa expresión
orgánica en Erguer. Estudantes da Galiza, a nosa organización estudantil de referencia
dende a súa creación no ano 2016.
2.5.5 Alternativas políticas
- Defensa firme dun ensino público, e polo tanto gratuíto e non mercantilizado;
universal, permitindo a todo o mundo acceder a el; feminista, permitindo a educación
en igualdade; laico, mantendo lonxe das aulas dogmas relixiosos; e galego, o que implica
non só o fomento e uso da nosa lingua, senón tamén que permita o coñecemento da
realidade conxunta que conforma o noso País.
- Aposta por unha Lei Galega de Educación, realizada por e para o estudantado, o corpo
de docentes e as familias galegas, unha Lei propia que de adapte á nosa situación e que
vele polo noso idioma.

TRANSACCIÓN das emendas 115, 117, 122, 123, 124.

118.

CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 17, liña 34.

Substituír
“alumando”
Por
“alumnado”.

ACEPTADA

119.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de engádega. Páxina 18, liña 3.

Engadir un novo parágrafo:
“Partindo da dramática situación da nosa lingua na mocidade e sendo conscientes de
que non podemos agardar que as institucións autonómicas e españolas que apostan pola
súa aniquilación, sexan as que salven o galego, debemos pular por proxectos
comunitarios e populares como as escolas Semente. Isto é vital, para axudarmos a
reverter esta situación e contribuírmos ao avance da construción nacional, cun modelo
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de ensino autocentrado na nosa nación e que defenda principios de progreso social. Polo
tanto, esta aposta non é contraditoria coa defensa do ensino público galego, senón que
precisamente serve para proxectar o modelo de ensino que queremos, mentres non exista
un ensino público e galego digno de tal nome”
Após: “inquedanzas culturais nas persoas”.

TRANSACCIÓN:
“Sabendo da dramática situación da nosa lingua entre a mocidade e atendendo aos
constantes ataques que as institucións autonómicas e españolas lanzan contra ela,
debemos poñer en valor proxectos comunitarios e populares como as escolas Semente
que ofertan a posibilidade de non renunciar ao galego a centos de crianzas. Ademais,
espazos coma estes suporán un achegamento ao proxecto de ensino público galego que
queremos mentres non exista un digno de levar ese nome.”

120.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páx 18, liña 12.

Engadir unha coma despois de “Esta” e antes de “de base”

ACEPTADA

121.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páx 18, liñas 37-38.

Substituír
“das clases traballadoras”
Por
“da clase traballadora”.

ACEPTADA

122.

OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de substitución. Páx. 19, liña 12-20.

Substituír desde “Os xa mencionados ataques aos sectores públicos” até “que nada ten
a ver coa realidade galega”
Por
“Os xa mencionados ataques aos sectores públicos conducen á luz verde por parte do
Partido Popular na Xunta de Galiza e o PSOE no goberno do Estado, á implantación da
primeira universidade privada na Galiza promovida pola Afundación de ABANCA,
nun camiño á privatización do ensino. Un proxecto totalmente contrario á realidade
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galega. Ofrece grados en campos onde as universidades públicas cobren sobradamente
as necesidades das estudantes galegas e exclúese á lingua galega da docencia. Mentres,
a Xunta, nega a posibilidade de ampliar prazas ás universidade públicas alí onde é si hai
necesidades e continúa dando as costas á necesidade dunha financiación digna que
permita ás universidades desenvolver a súa misión educativa sen precariedade.
A situación é crítica xa que a creación dunha universidade privada afectaría tamén aos
xa nomeados escasos recursos das universidades publicas: coa desviación de fondos
públicos, perda da financiación privada nas investigacións públicas, éxodo de profesores
cara a privada por mellores contratos, maior descenso do alumnado, competencia
propagandística desleal, entre outras consecuencias que se engloban nunha estratexia
máis ampla de desmantelamento do ensino superior galego que leva anos a desenvolver
o Partido Popular dende a Xunta.
Exemplo disto é a formación do profesorado na Galiza cuxas prazas ofertadas e
reguladas pola Consellería de Educación son superiores ao número de prazas ofertadas
polo SUG nos mestrados. Isto deriva nunha realidade: ou se accede a unha formación de
ámbito privado -e polo tanto se privatiza de forma encuberta o ensino- ou se accede a
unha formación en outras partes do estado, que nada ten a ver coa realidade galega.”

TRANSACCIÓN das emendas 115, 117, 122, 123, 124.

123.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN . Páx. 19. Liñas 23-25

Substituír
“ mais caracterizándose en todo o momento por ser determinada por cada profesor
responsable da materia en cuestión, mais alá das directrices ou acordos xerais
trasladados desde as distintas reitorías”
Por
“e caracterizouse pola falta de coordinación e unha comunicación moi deficiente co
estudantado ao respecto das medidas adoptadas. Fomos ignoradas na toma de decisións
que nos afectaban directamente, e a falta de planificación e atención ás nosas
inquedanzas repercutiu directamente no noso benestar físico e psicolóxico.
A pandemia viu a diminuír aínda máis a calidade da universidade pública, que en
troques de ser un espazo garante do acceso ao coñecemento e da igualdade, afonda nas
desigualdades e pecha as portas ao ensino superior ás clases traballadoras.
Por último, observamos como se manteñen problemas que veñen de lonxe, como son
unha infraestruturas obsoletas, un sistema de bolsas insuficiente e de difícil acceso, unha
investigación precarizada ou a escasa presenza da nosa lingua no ambiente
universitario.”

TRANSACCIÓN das emendas 115, 117, 122, 123, 124.
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124.

OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de substitución. Páx. 20, liña 1-4.

Substituír desde “o ensino de carácter” até “status socioeconómico”
Por
“o proxecto de universidade privada que pretende implantar ABANCA a través de
Afundación, co beneplácito do Partido Popular, é un atentado en contra do ensino
público e da igualdade de oportunidades. Non podemos aceptar a venda de títulos
universitarios atendendo á capacidade económica de cadaquén, que responden á
reprodución das clases dominantes e do status socioeconómico destas. O dereito á
educación pública universal supón un piar imprescindíbel para construír unha
sociedade democrática. Sen uns servizos públicos para todos e todas non é posíbel
camiñar cara á construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria. Por iso, a educación
non debe converterse nunca nun negocio, nunha mercadoría máis. ”

TRANSACCIÓN das emendas 115, 117, 122, 123, 124.

125.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 20, liña 9

Substituír
“plurilingüísimo”
Por
“plurilingüismo”
En
“plurilingüísimo, fan con que o proceso”

ACEPTADA

126.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 20, liña 23

Substituír
“de Bolonia”
Por
“do plan Bolonia”
En
“a implantación de Bolonia”

ACEPTADA
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127.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 21, liña

14
Substituír
“de”
Por
“se”
En
“unha Lei que adapte á nosa situación”

ACEPTADA

128.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de engádega. Páx. 21, liña 15

Engadir novo punto:
“Impulso da formación en tecnoloxías libres no ensino onde sexa posíbel,
particularmente nas carreiras tecnolóxicas, favorecendo a libre circulación do
coñecemento e evitando o reforzamento de dependencias tecnóloxicas.”

TRANSACCIÓN das emendas 115, 117, 122, 124, 129.

129.
COMPOSTELA-ORDES. Emenda de corrección. Páx. 20, liña 35, até a liña 6
da páxina 21
Substituír:
“Debemos pular activamente tamén pola existencia dun movemento estudantil que xere
ritmos mobilizadores propios, centrados no País. Para isto, e sendo o estudantado parte
da mocidade, a nosa organización debe ser quen de achegarse aos problemas das
estudantes, aportando na busca de solucións satisfactorias para as estudantes en
calquera conflito. A nosa acción debe servir para espallar o ideario nacionalista,
sumando ás estudantes á loita pola liberación social e nacional do noso País. Por tanto
as estudantes organizadas en Galiza Nova debemos ter como obxectivo, axudar a
construír un movemento estudantil democrático, aberto e que respecte a diversidade.
Isto ten a súa expresión orgánica en Erguer. Estudantes da Galiza, a nosa organización
estudantil de referencia dende a súa creación no ano 2016.”
Por:
“No referente á situación actual do movemento estudantil galego, por unha banda,
debemos sinalar o seu estado actual de atomización, cun importante retroceso na
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capacidade de acción, mobilización e confrontación. Por outra banda, neste período foi
perdida a unidade de acción no seo do estudantado independentista galego, coa saída
dunha parte dos compañeiros que facían parte de Erguer. Estudantes da Galiza. Diante
desta situación crítica, debemos traballar activamente para a recuperación da unidade
de acción no seo do estudantado independentista galego e erguermos unha ferramenta
estudantil que realmente sexa o motor da loita estudantil na Galiza e o referente para o
conxunto do estudantado independentista galego, sen ficar limitado a ser o “brazo
estudantil” da nosa organización. Isto é vital, para axudarmos a sumar máis mozas para
a causa da liberación nacional e social do noso país, facéndolle fronte ao avance da
españolización e a ideoloxía liberal no seo do estudantado. Neste sentido, temos dúas
alternativas, que deberiamos definir nunha xornada nacional de debate sobre esta
cuestión, que deberá ser marcada con posterioridade a esta Asemblea Nacional:
-Continuar a apostar por Erguer. Estudantes da Galiza, para conseguir que exerza como
esa ferramenta unitaria para a que foi construída nos seus inicios e que sexa o motor da
loita estudantil na Galiza.
-Tendo en conta a perda de lexitimidade de Erguer. Estudantes da Galiza, deixar de
considerala como a nosa organización de referencia no eido estudantil”.

TRANSACCIÓN
No referente á situación actual do movemento estudantil galego, por unhabanda,
debemos sinalar o seu estado actual de atomización, cun importante retroceso na
capacidade de acción e mobilización. Diante desta situación crítica, debemos
traballar activamente para a recuperaciónda unidade de acción no seo do
estudantado independentista galego e pular por unha ferramenta estudantil que
realmente sexa o motor da loita estudantil na Galiza e o referente para o conxunto do
estudantado independentista galego, sen ficar limitado a ser o “brazo estudantil” da
nosa organización. Isto é vital, para axudarmos a sumar máis mozas para a causa da
liberación nacional e social do noso país, facéndolle fronte ao avance da
españolización e a ideoloxía liberal no seo do estudantado.

130.

COMARCA DA BARBANZA. Emenda de substitución. Páx. 21, liña 18-25.

Substituír
“Existindo xa antecedentes en Asia e Oceanía, en Agosto de 2018 aparecía o movemento
19 Fridays for the Future, após a viralización da activista Greta Thunberg. Este tomou 20
relevancia a nivel internacional, expandíndose e permitindo un espazo onde a 21
xuventude, nomeadamente as estudantes se manifestaban pola situación ecolóxica a 22
nivel global, o esgotamento de recursos, o cambio climático e o quecemento global. Se
23 ben as análises eran correctas, este movemento víase importado na nosa realidade,
sendo 24 promovido pola acción en redes sociais, cun traballo de base existente, mais de
pouco 25 implante, no que carecía unha perspectiva nacional para o caso da Galiza. ”.
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Por
“Ademáis do evidente e xa sospeitoso rol do ser humano no quecemento global e inicio
da era que podemos denominar Antropoceno, o IPCC da ONU lanzou este pasado 9 de
agosto do 2021 unha alerta vermella mundial, estamos ante cambios de temperatura
irreversíbeis e nun momento da historia natural do mundo no cal xa non podemos facer
nada por parar o derretimento dos glaciares.
Os movementos sociais en pro dun cambio de modelo productivo están sendo ignorados
polos medios, así como son obxetivo de falsas promesas políticas. O goberno do Estado
español promete mais non cumple, como moitos gobernos do mundo. Non estamos ante
unha situacion que cada quen poida facer o seu pola súa conta, pois sempre haberá unha
inmensa multitude cuias accións farán que os esforzos duns sexan nulificados. Este é un
movemento que precisa dunha implicación total por parte da poboación, unha
conciencia de que se isto non é detido, observaremos pasivamente como as
consecuencias climáticas e de saúde, xa non só para nós, senón para todas as especies do
planeta, son incrementadas exponencialmente.
Debe haber un relevo xeracional no eido da agricultura, un que favoreza unha transición
ecolóxica e un uso moito máis restrictivo de productos fitosanitarios e sulfatos. De igual
xeito, debe recuperarse o monte autóctono, un menor consumo de carne implicará unha
conversión ao agrarismo que favorecerá un menor uso de terreo para os cultivos,
deixando espazo para a natureza e para unha reharmonización do ser humano coa
mesma en troques da especie de guerra que parece ter iniciado.
Ante todo debe terse claro o seguinte, o capitalismo non pode absorver o ecoloxismo, só
a unha falsa degradación deste, pois o ecoloxismo non admite os métodos productivos
do capitalismo, este último ou é destruido por sí mesmo, ou caerá ante unha revolución
ecolóxica.
Alén do exposto, tornar o nosa mirada cara os océanos é algo que non se fai acotío.
Cando tratamos de estimar como afectan as nosas accións ao medio, mais sucede que o
que non vemos, moitas veces non o temos en conta. No caso dos océanos estamos ante
unha reacidificación que conleva que gran parte das especies mariñas que habitan nas
profundidas sexan vistas máis conmunmente en capas moito máis suferficias debido á
escasez de osíxeno das capas abisais. Lembremos que tres cuartas partes do osíxeno no
planeta ven dos bosques mariños, os cales á súa vez están desaparecendo, ao igual que
xa pasou en gran medida coa barreira de coral australiana.
Se ben é observable unha maior conciención por parte da xente de a pé, non acaba de
poñerse en práctica un plan real para reducir realmente estes efectos que veñen da nosa
maneira de habitar, nunca está de máis lembrar o significado das palabras para falar con
propiedade, estamos falando do fundamento, do “logos”, do noso habitar “oikos”;
estamos ante a ecoloxía”.

TRANSACCIÓNS das emendas 130 e 138
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131.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de corrección. Páx. 21, liña 26.

Substituír
“poderíamos”.
Por
“poderiamos”.

ACEPTADA

132.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 21, liña 30.

Engadir
“Ademais, tamén se nos vende unha forma de potenciar o ecoloxismo e coidar do
planeta principalmente a través de accións individuais, que se ben son importantes, non
afondan na cerna do problema: o sistema produtivo e as agresións ao medio provocadas
polo gran capital.”
En
“peso específico da mocidade”.

ACEPTADA

133.

LUGO. Emenda de substitución. Páx 22, liñas 26-32.

Substitución do parágrafo por:
“Por outra banda, nos últimos dous anos, e especialmente nos últimos meses, estase a
producir en todo o noso país un boom descontrolado de parques eólicos, favorecido
polos cambios do marco regulador enerxético estatal, as políticas europeas de fomento
das renovábeis e da chamada “transición verde”, e as mudanzas normativas promovidas
pola Xunta do PP, que lles dan todo tipo de facilidades á tramitación e aprobación destes
proxectos, aos que atribúen grandes beneficios en materia de desenvolvemento
económico e creación de emprego. Cando en realidade non reverterán tal beneficio
económico senón que contribuirán á destrución do noso patrimonio natural xa que o que
pretenden as empresas promotoras facer pasar grandes macroparques por pequenas
intervencións dividíndoas en anacos para evitar informes contrarios de impacto
ambiental.”

ACEPTADA
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134.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 22, liña 32.

Engadir
“En materia de loita ecoloxista cómpre salientar que recentemente vén de se facer
pública a sentenza da Audiencia Nacional que ditamina a ilegalidade da prórroga de
ENCE concedida polo goberno en funcións do Partido Popular. Este feito débese en
grande medida ao recurso interposto polo Concello de Pontevedra, a Asociación pola
Defensa da Ría (APDR) e GreenPeace. Aínda que dita sentenza non implica unha marcha
inmediata da pasteira para a recuperación do dominio público, débese considerar coma
unha vitoria popular logo de tantos anos de mobilizacións sen rectificar en ningún
momento a posición do nacionalismo”
En
“de emprego.”

TRANSACCIÓN
Substituír “GreenPeace” por “outras organizacións ecoloxistas”.

135.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de corrección. Páx. 22, liña 36.

Substituír
“implica”.
Por
“conleva”.

ACEPTADA

136.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 22, liña 36.

Substituír
“conlevs”
Por
“conleva”.

REXEITADA
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137.

LUGO SUL. Emenda de substitución. Pax 22, liña 40

Substituír
“a desocupación”
Por
“o éxodo”

ACEPTADA

138.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páxina 24 liña 6.

Engadir novo parágrafo
A evolución do cambio climático e as súas consecuencias fai máis urxente un cambio de
modelo productivo afastado das lóxicas do capital e que pule pola redución do gasto
enerxético. Tendo en conta a realidade do noso País é preciso fomentar os modelos de
produción en extensivo por seren mais saudables e poder chegar a xerar certo equilibrio
co medio, evitando deste modo o uso abusivo de pesticidas, insecticidas e herbicidas e
as grandes cantidades de enerxía necesarias para soster os ritmos de produción do
modelo intensivo. A produción en extensivo é mais respectuosa co medio e co benestar
animal, porén é preciso xerar circuítos de abastecemento de proximidade para que sexa
sostible. Por último, a implantación deste sistema implica un maior aproveitamento das
terras abandonadas, freando en consecuencia o despoboamento do rural, e polo tanto
dificultando a implantación de outras explotacións que deterioran o medio (minaría,
eólicos, eucaliptos, etc.) e os incendios forestais.
TRANSACCIÓN das emendas 130 e 138
A evolución do cambio climático e as súas consecuencias fai máis urxente un cambio de
modelo productivo afastado das lóxicas do capital e que pule pola redución do gasto
enerxético. Neste senso, debemos entender que o capitalismo non é un sistema sostíbel
para o planeta, ficando calquera expectativa de cambio real fóra das axendas dos actuais
gobernos neoliberais. Así, tanto a conservación de especies, sexa no medio terrestre ou
mariño, ao que apenas se presta atención, dependerá en calquera caso do traballo desde
coordenadas que cuestionen o actual modelo de produción, en chave popular, e de
maneira urxente ante a situación límite na que nos atopamos.
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Por isto, e tendo en conta a realidade do noso País é preciso fomentar os modelos de
produción en extensivo por seren mais saudables e poder chegar a xerar certo equilibrio
co medio, evitando deste modo o uso abusivo de pesticidas, insecticidas e herbicidas e
as grandes cantidades de enerxía necesarias para soster os ritmos de produción do
modelo intensivo. A produción en extensivo é mais respectuosa co medio e co benestar
animal, porén é preciso xerar circuítos de abastecemento de proximidade para que sexa
sostible. Por último, a implantación deste sistema implica un maior aproveitamento das
terras abandonadas, freando en consecuencia o despoboamento do rural, e polo tanto
dificultando a implantación de outras explotacións que deterioran o medio (minaría,
eólicos, eucaliptos, etc.) e os incendios forestais.

139.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN . Páx. 24. Liñas 7-8

Substituír
“pór fin á”
Por
“por fin a”

ACEPTADA

140.

OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de engádega. Páx. 24, liña 16.

Engadir
“dos residuos de cartelaría caduca, así como,”
Após
“Prestarase atención á xestión”

ACEPTADA

141.

AS MARIÑAS. Emenda de engádega.Páx. 24, liña 26.

Engadir
“- Aposta por un modelo enerxético baseado nas renovábeis; no que a enerxía estea
considerada un ben público galego e que repercuta en beneficio do país e da zona
na que se produce, respectando o patrimonio e sendo compatíbel coa actividade
socioeconómica da contorna.”
Após
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“- Xestión dos nosos propios recursos de xeito eficiente e sen prexudicar o medio,
mediante a adopción do modelo económico conducente a un futuro sen enerxías fósiles.
Esta afirmación afecta tamén á promoción activa dos medios de transportes colectivos,
do uso da bicicleta e de mellorar a mobilidade peonil das localidades.”

TANSACCIÓN das emendas 141 e 142

142.

A CORUÑA. Emenda de engádega. Páx. 24, liña 26.

Engadir:
“ – Remuda no xeito de produción da enerxía eléctrica, substituíndo os macrocentros de
produción illados, por producións máis próximas aos lugares de uso, adaptando de xeito
eficiente a produción e a demanda.
Avanzar na investigación e posta en marcha de sistemas de almacenamento sostenible
de enerxía eléctrica que permitan o uso en exclusivo de fontes de enerxía renovables. ”
Após
“localidades.”

TRANSACCIÓN das emendas 141 e 142
"- Aposta por un modelo enerxético baseado nas renovábeis; no que a enerxía estea
considerada un ben público galego e que repercuta en beneficio do país e da zona na que
seproduce, respectando o patrimonio e sendo compatíbel coa actividade socioeconómica
da contorna. Ademais, avanzar na investigación e posta en marcha de sistemas de
almacenamento sostenible de enerxía eléctrica que permitan o uso en exclusivo de fontes
de enerxía renovables."

143.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN. Páx. 24, liña 29-30.

Substituír
“e acadar así, finalmente, a deseucaliptización da Galiza”
Por
“e camiñar así, finalmente, cara á un proceso de deseucaliptización paulatina dos montes
galegos.”

ACEPTADA
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144.

A CORUÑA. Emenda de engádega. Páxina 24, liñas 29 e 30

Eliminar “ que inclúa a expulsión de ENCE da ría de Pontevedra e acadar así,
finalmente, a deseucaliptización da Galiza”.
Engadir unha nova alternativa política entre as liñas 30 e 31:
“Regulación das plantacións de monocultivo de eucaliptos, que deben ser
paulatinamente substituídas por outros modelos de uso económico amábeis co medio,
como a produción de castañas, froitas ou o uso gandeiro. Paralelamente, é preciso
desincentivar o negocio de extracción de eucalipto no País, nomeadamente mediante a
expulsión de ENCE da ría de Pontevedra.”

ACEPTADA

145.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN . Páx. 24. Liñas 35

Substituír
“nos 3R´s”
Por
“na economía circular”

ACEPTADA

146.
PONTEVEDRA-CALDAS/A CORUÑA. Emenda de ELIMINACIÓN. Páx. 25,
liña 1.
Eliminar “como única vía de garantir o futuro da mocidade na Galiza”

ACEPTADA

147.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 25, liña 3.

Engadir un novo punto:
“Impulso do comercio local e dos produtos quilómetro 0 para reducir o impacto
ecolóxico.”

ACEPTADA
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148.

A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 25, liña 8-12.

Substituír
“Protección e promoción dos sectores gandeiro/lácteo e pesqueiro naqueles casos que
sigan un modelo sostíbel, afastado da produción intensiva, e fomento do consumo de
produtos de proximidade no comercio local, reducindo o impacto ambiental que
representa todo o proceso.
Promoción e apoio da redución no consumo de produtos animais, con alternativas
sustentábeis e que axuden a potenciar e diversificar o sector agrario.”
Por
“Camiñar cara unha soberanía alimentar real e efectiva, baseada no consumo de
produtos de proximidade e sostíbeis que axuden a potenciar e diversificar o sector
alimentario.”

ACEPTADA

149.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 25, liña 9

Engadir
“agrario,”
Antes de
“gandeiro”

REXEITADA por aceptación da emenda 148

150.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 25, liñas 11 e

12
Substituír
“Promoción e apoio da redución no consumo de produtos animais, con alternativas
sustentábeis e que axuden a potenciar e diversificar o sector agrario”
Por
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“Promoción e apoio do consumo de produtos sustentábeis e que axuden a potenciar e
diversificar o sector agrario”

REXEITADA por aceptación da emenda 148

151.

LUGO SUL. Emenda de engádega. Pax 25, liña 15

Engadir
“e subxacentes”
Após
“visíbeis”

ACEPTADA

152.

LUGO SUL. Emenda de engádega. Pax 25, liña 22

Engadir
“e asimilación de características e elementos culturais alleos, nun”
Após
“homoxeneización”

REXEITADA

153.

LUGO SUL. Emenda de substitución. Pax 25, liña 27

Substituír
“como un “outro””
Por
“aculturalmente”

REXEITADA

61

154.

LUGO SUL. Emenda de engádega. Pax 26, liña 11

Engadir
“así como de crear ou manter unha identidade e memoria colectiva mediante a
escenificación do pasado no presente”
Despois de
“ditadura”

TRANSACCIÓN
Eliminar “mediante a escenificación do pasado no presente”

155.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 26, liña 35.

Substituír
“é”
Por
“e”.

ACEPTADA

156.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 27, liña 1

Substituír
“Literatura, arte e música”
Por
“Literatura, pintura e artes escénicas”

REXEITADA
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157.

LUGO. Emenda de engádega. Páx 27, liña 18.

Novo punto:
“Deporte
No contexto actual, o deporte tamén se ve afectado pola unificación cultural e a
globalización, existindo unha sorte de xerarquía na que son poucos os deportes que
levan a hexemonía e reléganse a un segundo plano a gran maioría das disciplinas
deportivas. Esta situación ten o seu impacto tamén no deporte galego, xa que mentres
aumenta o foco sobre os deportes hexemónicos, as actividades lúdicas e os deportes
populares de Galiza van desaparecendo.
Ademais, este é un ámbito machista no que se ven claramente as desigualdades que
sufrimos as mulleres nunha sociedade patriarcal: as deportistas ficamos nunha segunda
posición, infravaloradas, con grandes diferenzas salariais, tendo menos recursos para a
práctica deportiva, con moita menos repercusión nos medios audiovisuais e con
segregación por xéneros na maioría dos casos.
O deporte como ferramenta cultural serve polo tanto como motor de impulso de valores
neoliberais como o individualismo, ou o capital como único valor, creando referentes de
masas baseados nestes principios e facendo que estes valores se instalen moi cedo no
deporte de base, intoxicando o que debera ser unha actividade sa, lúdica e formativa
noutros valores. Porén, non podemos renunciar á capacidade do deporte como
plataforma social e saudábel para unha sociedade cada vez máis sedentaria e
individualista. Tamén temos que ter en conta de que o deporte é unha plataformá máis
onde transmitir unha mensaxe de conciencia nacional.
*Na asemblea comarcal pasaron as emendas 157 e 166 con intención de que se
transaccionen para a creación dun novo punto de deporte, independente de cultura e
lecer, con todos os seus apartados servindo as emendas como parte del.

TRANSACCIÓN
Eliminar “machista”

158.

LUGO. Emenda de engádega. Páx 27, liña 18.

Novo punto:
“Novas formas de consumir cultura.
Xa hai uns anos que se asentaron na poboación galega novas formas de consumir cultura,
estas son tanto as plataformas de visionado de contido audiovisual e musical (como
poden ser Netflix e Spotify), como as novas canles de streaming e creación de contido
(sobre todo Twitch e TikTok entre a mocidade). Estas novas ferramentas de difusión
cultural non deben ser esquecidas, xa que é como consume cultura a maior parte da
mocidade galega actualmente, e pode servir non sólo para achegar a nosa cultura a este
sector da sociedade senón tamén para dala a coñecer ao público fóra do país como xa
están a aproveitar outras nacións.”
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REXEITADA

159.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Páx. 27, liña 18.

Engadir:
“ Ciencia e Tecnoloxía
A producción científica, a tecnoloxía e a innovación teñen sido sectores castigados polos
recortes e as políticas neoliberais desde os gobernos do Estado e da Xunta de Galiza.
Nisto, é sintomática a inversión de 0,94 % do PIB en Galiza no ano 2018, que deriva
nunha situación de extrema precariedade na carreira investigadora e á denominada fuga
de coñecemento.
A carreira investigadora no noso país precisa de avanzar en 5 piares fundamentais: o
recoñecemento da labor investigadora, a estabilidade laboral, a igualdade de condicións
laborais, a regularidade nas convocatorias para a contratación e proxectos, e a
continuidade da carreira investigadora, garantindo a retención de talento e capital
humano.
Nese senso, cómpre o establecemento dunha alternativa que permita asentar un sector
punteiro, que impulse a economía e xere valor engadido. Para isto é necesaria unha
estrutura pública e con autonomía própia, para xestionar os fondos de inversión en favor
dos nosos intereses, e que responda ás necesidades da nosa sociedade.
A inversión e defensa dos sectores públicos, tanto a sanidade como a educación é un piar
fundamental neste proceso, especialmente a Universidade pública galega, que se ten
visto atacada en múltiples intentos de privatización. A maiores, o asentamento e
adaptación do descurso neoliberal na ciencia representa un enorme perigo, presentando
este sector como unha única fonte de emprendemento persoal e non como unha
ferramenta colectiva para acadar novos obxectivos como sociedade.”
Após
“figurando nos grandes festivais do noso país como excepción mais que como norma”.

ACEPTADA

160.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de engádega. Páx. 27, liña 18

Engadir novo subapartado en Cultura:
“Soberanía tecnolóxica
No actual mundo globalizado e sociedade da información, a soberanía tecnolóxica é
unha cuestión de primeiro orde para calquera país que aspire a vivir en relativa
independencia das grandes potencias. Cuestións como quen desenvolve o software e o
hardware, quen se encarga de mantelo e quen ten control sobre o seu funcionamento
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cobran cada día máis importancia. Empregar software privativo e tecnoloxías fechadas
na administración pública implica xerar unha forte dependencia coas empresas que
desenvolven estes produtos, que non só teñen na súa man non só o control dos nosos
dados, senón que en moitos casos implican de forma máis ou menos explícita a
privatización dos nosos servizos públicos. Isto agrávase cando estes contratos privados
fanse con grandes multinacionais con sede no estranxeiro (principalmente mais non só
os EUA), situación na que estes lazos de dependencia adquiren connotacións de puro
imperialismo tecnolóxico e cultural.
O desenvolvemento de tecnoloxías libres e baixo control público facilita a modificación
das mesmas en función das nosas necesidades, ademais de facilitar de forma
transparente a tradución destas mesmas á nosa lingua. No caso do software, o acceso
directo ao código non só permite detectar vulnerabilidades no mesmo, senón que nos
cubre as costas contra posíbeis portas traseiras (backdoors) instaladas polo fabricante ou
por terceiros países.
Como nacionalistas e antiimperialistas, a nosa obriga por tanto é pular polo
desenvolvemento de tecnoloxía propia con ferramentas libres, que nos permita poñer a
innovación ao servizo do pobo e non das grandes empresas tecnolóxicas.”

ACEPTADA

161.

PONTEVEDRA-CALDAS, emenda de ENGÁDEGA. Páx. 27, liña 18

Engadir un novo punto:
“Novas formas de difusión cultural.
Nos últimos anos vemos como as plataformas de difusión en streaming foron collendo
forma e asentándose na sociedade ata converterse nunha ferramenta máis do noso día a
día, máis aínda se cabe entre a mocidade. Cabe polo tanto destacar a existencia deste tipo
de medios de comunicación como unha forma máis de achegar cultura en galego tanto
á nosa sociedade como a nivel mundial.
Ademais, non podemos esquecer tampouco a existencia das plataformas de
retransmisión en directo, como Twitch ou os directos de Instagram, que sobre todo
durante a pandemia serviron para que as artistas do noso país puideran seguir
achegando a súa arte á sociedade.”

ACEPTADA

162.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páxina 27, liñas 23 a 26

Eliminar o salto de parágrafo entre a liña 23 e a 24.
Deixar unha liña de separación entre a liña 25 e a 26.
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ACEPTADA

163.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN . Páx. 27. Liñas 26-30

Substituír
“Por outro lado, a produción cultural do noso país amosa que hai suficiente
potencialidade para que as nosas artistas poidan desenvolver os seus proxectos mais
acaban por situalas nunha situación de resistencia precaria. Fronte a isto, desde Galiza
Nova debemos pular pola produción cultural galega e promover o coñecemento de
artistas noveis do noso país.”
Por
“Na actualidade son múltiples e diversos os proxectos individuais e colectivos de
creación artística e cultural (moda, literatura, fotografía, deseño, música, fanzines e
revistas, podcast...), impulsados en moitos casos por xente nova. As novas creadoras
atopan un espazo para desenvolverse lonxe dos circuítos culturais convencionais, a
través das redes sociais e apoiándose na autoxestión e a autoprodución. Mais esta
situación continúa marcada polas dificultades e a precariedade. Fronte a isto, dende
Galiza Nova debemos pular pola produción cultural galega e reclamar os espazos e
infraestruturas necesarias para promover e dar a coñecer as creadoras do noso país.”

ACEPTADA

164.

LUGO SUL. Emenda de engádega. Pax 27, liña 36

Engadir
“vinculadas á noción de identidade, afastadas dun modelo turístico e comercial que
mercantilizan o valor patrimonial galego, baleirándoo da súa natureza simbólica”
Despois de
“iniciativas”

ACEPTADA

165.

A CORUÑA. Emenda de engádega. Páx. 28, liña 10.

Engadir:
“-Aumento do orzamento destinado á creación artística en lingua galega.”
Após:
“movemento popular”.
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REXEITADA

166.

LUGO. Emenda de engádega. Páx 28 liña 23.

Engadir tres novos puntos:
-

-

Aposta pola recuperación das actividades e deportes populares galegos, co fin
de manter viva a nosa cultura e tradición popular no ámbito deportivo.
Reivindicación da recuperación ou creación de seleccións galegas en todos os
deportes, para internacionalizar as nosas equipas, dotándoas de maior soberanía
e posibilidade de participar nos campionatos internacionais.
Reivindicar o coidado dos clubes deportivos de carácter popular e local, poñendo
o foco nos clubes de deportes non exemónicos, os cales teñen unha difícil
subsistencia nestes tempos de crise.

*Na asemblea comarcal pasaron as emendas 157 e 166 con intención de que se
transaccionen para a creación dun novo punto de deporte, independente de cultura e
lecer, con todos os seus apartados servindo as emendas como parte del.

ACEPTADA

167.

LUGO. Emenda de engádega. Páx 28, liña 23.

Engadir dous novos puntos
-

Incentivación da creación literaria propia, con axudas á edición e impresión de
libros de creación no pais.
Difusión e incentivación de novos proxectos editoriais que crean contido en
galego mediante a tradución de obras ao noso idioma.

REXEITADA

168.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Páx. 28, liña 23.

Engadir dous novos puntos:
“Impulso dun Pacto Galego pola Investigación, que estableza e consolide a investigación
como un eixo vertebrador da economia, garantindo o financiamento e estabilidade do
sistema de I+D+i galego en todos os seus niveis.
Creación dunha Fundación Galega para a Investigación, ente público que potencie a
investigación, dinamizando a economia, xerando valor engadido e mellorando as
condicións do persoal investigador, e cun enfoque de país. ”
Após
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“tendo unha oferta ampla e variada que desfrutar no noso idioma”.

ACEPTADA

169.

COMARCA DA BARBANZA. Emenda de engádega. Páx 28 , liña 23.

Engadir un novo parágrafo
“Promover a cultura local, xa sexa en ámbito local ou comarcal por medio de diferentes
programas, como pode ser o actual programa en diversos concellos cos equivalentes ao
Música na Rúa ou Rúas Musicais”.

REXEITADA

170.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de engádega. Páx. 28, liña 23

Engadir novo punto:
“Fomento do uso de software libre na administración pública, e impulso do
desenvolvemento de ferramentas e tecnoloxías libres.”

ACEPTADA

171.

PONTEVEDRA-CALDAS, emenda de ENGÁDEGA. Páx. 28, liña 23

Engadir un novo punto:
"Demanda dun contido galego variado de xeito continuo nas plataformas de difusión en
streaming así como a posibilidade acceder a todos os seus contidos na nosa lingua, ben
subtitulados ou ben dobrados na mesma"

ACEPTADA

172.

A CORUÑA. Emenda de engádega. Páxina 28, liñas 23 e 24

Engadir unha nova alternativa política entre “idioma.” e “2.8. Feminismo”:
“- Demanda dun acceso libre e gratuíto á Internet, promocionado desde entidades
públicas como a Xunta de Galiza. Cómpre garantir que toda a poboación galega teña
capacidade de acceder á rede mediante axudas, actuacións sobre o mercado das
telecomunicacións, ou incluso a creación dunha empresa de telecomunicacións pública
e galega.”
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TANSACCIÓN
Substituír “Cómpre garantir” por “Garantindo”.

173.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 28, liña 23

Engadir
“- Fomento de liñas de apoio ao tecido cultural do país”
Despois do punto.

ACEPTADA

174.

A MARIÑA. Emenda de engádega. Punto 2.8. Feminismo. Pax. 28. Liña 24.

Engadir un punto máis no apartado de feminismo sobre a reivindicación dunha lei máis
flexible cara ás agresións sexuais na que se inclúan outros métodos menos abusivos de
proba.

REXEITADA

175.

LUGO SUL. Emenda de engádega. Pax 28, liña 27

Engadir
“,remunerados ou non,”
Despois de
“coidados”

REXEITADA

176.

A CORUÑA. Emenda de eliminación. Páx. 28, liña 28-31.

“É unha realidade social marcada por esta crise a que nos obriga a analizar detidamente
a realidade das mozas e mulleres galegas para as que esta situación terá,
indubidabelmente, un custe moito máis alto”
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REXEITADA

177.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN . Páx. 28. Liña 36

Substituír
“rematou cos feminicidios”
Por
“reduciu a violencia machista”

REXEITADA por aceptación da emenda 178

178.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páxina 28, liña 36

Substituír
“; demostrando que este illamento non rematou cos feminicidios senón máis ben, todo o
contrario”
Por
“. Isto é proba de que moitas mulleres se viron obrigadas a conviviren durante todo o
día co seu maltratador, aumentando os riscos de agresións machistas e feminicidios”.

ACEPTADA

179.

VIGO. Emenda de engádega. Páx. 28, liña 37.

Engadir
“aumentando a violencia dentro das casas e relegando isto de novo ao ámbito privado”.

ACEPTADA

180.

A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 29, liñas 3-7

Substituír
“Tanto o emprego remunerado e formal como o traballo de coidados non remunerado
de atención ás persoas en situación de dependencia ou o relacionado coas tarefas
domésticas continuaba a ser un asunto exclusivo das mulleres que levaba a un aumento
da precariedade con medidas, se cabe, máis devastadoras como o feche das escolas e a
desatención pública dos coidados.”
Por:
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“Os traballos de coidados e de tarefas domésticas, tanto os remunerados como os non
remunerados, continúan a ser un asunto case exclusivo das mulleres, e levas ademais
parello un aumento da precariedade pola desatención das administracións públicas de
ambos os dous ámbitos.

TRANSACCIÓN
“Os traballos de coidados e de tarefas domésticas, tanto os remunerados como os non
remunerados, continúa a ser un asunto case en exclusivo das mulleres que leva ademais
un aumento da precariedade pola desatención das administracións públicas que se
visibilizou co peche das escolas e a desatención pública dos coidados.”

181.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 29, liña 10.

Engadir
“A pandemia puxo claramente sobre a mesa a necesidade de poñer a vida e os coidados
no centro, así como visibilizou o papel que ocupamos as mulleres. Seguimos a facer
fronte ás agresións do sistema, en moitos casos intensificadas pola crise sanitaria,
económica e social. En todos os ámbitos da nosa vida exercemos unha batalla constante
contra a violencia: física, psicolóxica, sexual, económica, laboral, institucional...”
En
“persoal esencial. ” (Novo parágrafo)

REXEITADA

182.

VIGO. Emenda de engádega. Páx. 29, liña 23.

Engadir
“ que nestes últimos dous anos centrou as súas reclamacións e axenda política arredor
dos coidados como centro da vida”.

ACEPTADA

183.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de susbtitución. Páx. 29, liñas 27-35

Substituír
“Entendendo a relación de poder e a deshumanización que existe na compra do acceso
ao corpo dunha nena ou muller así como a perda da autonomía daquelas persoas que
outorgan dito acceso, a suposta liberdade fica anulada. En especial cando as mulleres e
persoas que realizan traballo sexual ou alugan o seu ventre son da clase traballadora, a
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meirande parte delas migrantes e con escasos recursos. Partindo desta base, os casos de
libre elección son residuais. Con todo mentres a abolición do traballo sexual é un
horizonte de loita que debe servir para definir a nosa estratexia, o camiño para acadalo
pasa polo deseño e aprobación de medidas e políticas que garantan unhas condicións de
vida dignas para as mulleres actualmente nesta situación”
Por
“Entendendo a relación de poder e a deshumanización que existe na compra do acceso
ao corpo dunha persoa así como a perda da autonomía daquelas persoas que outorgan
dito acceso, a suposta liberdade fica anulada. En especial cando as persoas que realizan
traballo sexual ou alugan o seu ventre son case na súa totalidade mulleres e nenas da
clase traballadora, a meirande parte delas migrantes e con escasos recursos. Partindo
desta base, os casos de libre elección son residuais. Con todo mentres a abolición do
traballo sexual é un horizonte de loita que debe servir para definir a nosa estratexia, o
camiño para acadalo pasa polo deseño e aprobación de medidas e políticas que garantan
unhas condicións de vida dignas para as persoas actualmente nesta situación.”

TRANSACCIÓN
“Entendendo a relación de poder e a deshumanización que existe na compra do acceso
ao corpo dunha persoa así como a perda da autonomía daquelas que outorgan dito
acceso, a suposta liberdade fica anulada. En especial cando as persoas que realizan a
prostitución ou alugan o seu ventre son case na súa totalidade mulleres e nenas da clase
traballadora, ameirande parte delas migrantes e con escasos recursos. Partindo desta
base, os casos de libre elección son residuais. Con todo mentres a aboliciónda prostitución
é un horizonte de loita que debe servir para definir a nosatáctica, o camiño para acadalo
pasa polo deseño e aprobación de medidase políticas que garantan unhas condicións de
vida dignas para as persoasque actualmente se atopan nesta situación.”

184.

A CORUÑA, Emenda de substitución, Páx. 29, liña 28.

Substituír
“...dunha nena ou muller”.
Por:
“das mulleres”

REXEITADA

185.

PONTEVEDRA-CALDAS, Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 29, liña 40

Engadir
“así como da sociedade galega”
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Após
O final da liña.

ACEPTADA

186.

A CORUÑA, Emenda de engádega, Páx. 30, liña 13

Engadir:
“e cualitativo”
Após
cuantitativo.

REXEITADA

187.

LUGO SUL. Emenda de engádega. Pax 30, liña 13

Engadir
“, mais en ocasións, baleiro de contido e cun corte neoliberal e burgués”
Despois de
“cuantitativo”

REXEITADA

188.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 30, liña 13.

Engadir
“o propio sistema fagocita e preverte este discurso, neutralizando o seu carácter
subversivo e reducíndoo a unha moda da que sacar proveito económico. Ademais”.
En
“Con todo”

REXEITADA
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189.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN . Páx. 30. Liña 22

Substituír
“Dado que se ten denotado unha resaca de cara á participación da mocidade do
feminismo organizado,”
Por
“Ao detectarmos unha participación moito menor da mocidade no feminismo
organizado,”

ACEPTADA

190.
A MARIÑA. Emenda de correción . Punto 2.8.4 Feminismo/ Alternativas
políticas. Páx. 30. Liñas 32 a 34.
Cambiar o apartado enteiro por “loitar contra a criminalización do traballo sexual e a
favor da súa regulación”.

REXEITADA

191.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páxina 30, liña 35

Engadir
“e”
Após
“profilácticos”

ACEPTADA

192.
A MARIÑA. Emenda de corrección. Punto 2.8.4. Feminismo / Alternativas
políticas. Páx. 31. Liña 1.
Cambiar
“implantación real da educación afectivo-sexual e feminista”
Por
“implantación real da educación afectivo-sexual diversa e feminista”.

ACEPTADA
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193.

VIGO. Emenda de engádega. Páx. 31, liña 19.

Engadir
“- Garantir o funcionamento dos CIMM.
- Equiparación das categorías laborais para reverter a fenda salarial.
- Garantir a conciliación.”

TRANSACCIÓN
Mover á liña 14 e substituír polo seguinte:
Impulso de plans de emprego para mulleres, que garantan a conciliación e que
busquen a equiparación das categorías laborais para reverter a fenda salarial.

194.

CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 31, liña 19

Engadir
“- Rexeitamento das liñas de pensamento trans-excluíntes existentes no seo do
feminismo”
Após fin do parágrafo.

TRANSACCIÓN
Substituír “liñas de pensamento” por “discursos”

195.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de engádega. Páx. 31, liña 31.

Engadir
“Amais disto, estamos a vivir unha intensa vaga de ataques LGBTfóbicos, como a recente
agresión dunha muller trans en Compostela, e mesmo asasinatos homófobos como o de
Samuel Luiz na Coruña”
Após
“...importante peso tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.”.

TRANSACCIÓN das emendas 195 e 196
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196.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 31, liña 33

Engadir
“Alén das constantes agresións físicas e verbais, tamén se detecta unha violencia cara
calquera símbolo ou elemento que atente contra a heternorma, como puidemos ver cos
ataques vandálicos a bandeiras LGBT, murais do orgullo ou outros elementos
reivindicativos”
En
“agresións racistas e ideolóxicas”.

TRANSACCIÓN das emendas 195 e 196
Tamén se detecta unha violencia cara calquera símbolo ou elemento que atente contra a
heternorma, como puidemos ver cos ataques vandálicos a bandeiras LGBT, murais do
orgullo ou outros elementos reivindicativos; ademais dun importante incremento nas
agresións verbais e físicas, e que, dramaticamente, tamén chegaron a ser determinantes
no asasinato dun mozo na Coruña este verán.

197.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de substitución. Páx. 32, liña 12

“ despatoloxización das identidades de xénero”
Por
“despatoloxización e autodeterminación de xénero”

ACEPTADA

198.

VIGO. Emenda de engádega. Páx. 32, liña 23.

Engadir
“ A organización fomentará a participación da militancia LGBT nas organizacións e
colectivos LGBT que existan a nivel comarcal ou local para achegar as posturas
organizativas no campo sectorial”.

TRANSACCIÓN das emendas 198 e 199

199.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de engádega. Páxina 32, liña 28.

Neste senso cómpre continuar afondando na colaboración con Avante LGBT+ e outras
organizacións LGBT de referencia, estreitando as comunicacións e partillando traballo.
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TRANSACCIÓN das emendas 198 e 199
Neste senso cómpre continuar afondando na colaboración con Avante LGBT+ e outras
organizacións LGBT de referencia, estreitando as comunicacións e partillando traballo.
Do mesmo xeito, tamén cómpre fomentar a participación da militancia nestas
organizaciónspara achegar as posturas organizativas no campo sectorial.

200.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de supresión. Páx. 33, liña 6-9

“É preciso incrementar a formación das profesionais que traballan nestas áreas e incidir
na despatoloxización e a erradicación de calquera forma de LGBTfobia das
administracións públicas.”
NOTA: Esta emenda vai vinculada coa seguinte e deben votarse en conxunto.

ACEPTADA

201.
COMPOSTELA-ORDES. Emenda de engádega. Páx. 33, liña 14 nun novo
parágrafo
–Demanda de formación obrigatoria en materia LGBT para todo o persoal público para
cuxas funcións sexa necesario, en especial todo aquel que atenda á cidadanía en
situacións de vulnerabilidade (persoal sanitario, forzas de seguridade, persoal de
servizos sociais, persoal penitenciario, persoal de residencias da terceira idade,
profesorado, etc.

ACEPTADA

202.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páxina 33, liñas 24 e 25

Eliminar o salto de parágrafo entre as liñas 24 e 25.

ACEPTADA

203.

LUGO SUL. Emenda de engádega. Pax 33, liña 31

Engadir
“sostíbeis”
Despois de
“alternativas”
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REXEITADA

204.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páxina 33, liña 37

Substituír
“encetou”
Por
“encetaron”.

ACEPTADA

205.

A CORUÑA. Emenda de correción . Páx. 34. Liña 19

Cambiar a coma final por un punto.

ACEPTADA

A CORUÑA. Emenda de engádega. Páx 34. Liña 30.
Engadir
“así como a creación do chamado Bono Cultural”
Despois de
“etc.”

ACEPTADA

206.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páxina 34 liñas 25 a

28.
Eliminar todo

REXEITADA
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207.

A BARBANZA. Emenda de engádega. Páx 34 , liña 32.

Engadir un novo parágrafo
“Favorecer un espazo para a lectura e formación no tempo libre de cada persoa, incitar
a un gusto pola aprendizaxe para levar unha vida plena e libre de coercións de como
gastar o noso tempo. Participación en clubes de lectura e debate nos que poida aprezarse
respeto e interese, deixando de lado egos innecesarios e nocivos para a comunidade que
queremos crear.”.

REXEITADA

208.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 34, liña 33

Engadir
“2. 11 Saúde
A covid-19 colocou en primeiro plano a cuestión da saúde e evidenciou a necesidade de
contar cun servizos de saúde públicos fortes. Fixemos fronte á pandemia cun sistema de
saúde saturado, con servizos e profesionais insuficientes e precarizados. Malia presumir
da súa boa xestión, o certo é que o goberno de Feijóo deixa un servizo galego de saúde
desfeito, con listas de espera eternas, falta de profesionais, eliminación de centros de
saúde e cun desleixo absoluto pola lingua galega.
Por outra banda, ao falarmos de saúde cómpre atender tanto a saúde física como mental.
O desleixo cara a esta última é un problema grave na nosa sociedade, e que golpea
directamente á mocidade. Cómpre abordar a saúde mental dende o público, traballando
na desestigmatización de todo tipo de doenzas. Para isto é indispensable dotar ao
sistema dos recursos e profesionais necesarios. Igualmente, é necesario atender á mellora
das condicións de vida materiais da mocidade galega, como condición indispensable
para acadar o noso benestar físico e mental.”

TRANSACCIÓN
2.11 Saúde


Análise da situación

A covid-19 colocou en primeiro plano a nosa saúde e evidenciou a necesidade de contar
cuns servizos públicos fortes. Fixemos fronte á pandemia cun sistema de saúde
saturado,con servizos e profesionais insuficientes e precarizados. Malia presumir da
súa boa xestión, o certo é que o goberno de Feijóo deixa un servizo galego de saúde
desfeito, caracterizado por unhas listas de espera eternas, a falta de profesionais, a
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eliminación decentros de saúde e un desprezo absoluto pola lingua galega.

Alén dos efectos na saúde física, a crise sanitaria reforzou as dinámicas alienantes e
illadoras dun falido Estado de Benestar relacionadas coas formas modernas de
sufrimentopsíquico na mocidade. Para corrixir está situación cómpre conseguir unha
melloría das condicións materiais pero tamén das estruturas de solidariedade popular
a través do asociacionismo, sindicalismo ou familiarismo antiautoritario.

Ademais, o desenvolvemento dun sistema de saúde mental realmente comunitaria con
maior dotación de profesionais e recursos é esencialmente necesario neste incremento
de malestar xeneracional. Na actualidade contamos cunha media de 3,5 psicólogos
clínicas por cada 100.000 habitantes en Galiza, mentres que a media na Unión Europea
é de 18 e de 26 nos países da OCDE. A lista de espera para a primeira consulta
especializada é de meses e nun contexto de crise e precariedade o benestar físico e
psíquico convértese nunluxo inaccesíbel para a mocidade do noso país.

Constatamos ademais como se saturan espazos alternativos que ofrecen atención
psicolóxica á xente nova, dada á escaseza de recursos do sistema público. Aconteceu
porexemplo na unidade de atención creada na USC a raíz da pandemia, que en moi
tempo funcionando recibiu centos de consultas do estudantado,


Valoración política

Logo de anos sufrindo a política de recortes e precarización do Partido Popular, a
sanidadepública vive unha situación límite, afectada profundamente pola pandemia.
Lonxe de reaccionar, o goberno de Feijóo continúa sen reforzar o sistema sanitario
e afonda no desmantelamento da atención primaria, negando o noso dereito á saúde
e acabando con servizos fundamentais.


Liñas de actuación

Cómpre reaccionar con forza ante a situación límite actual e demandar activamente un
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servizo galego de saúde digno. É indispensable dotar ao sistema dos recursos e
profesionais necesarios, que garantan un futuro para a sanidade pública.
É necesario tamén normalizar as experiencias das persoas con alteracións psíquicas
paraincluílas na sociedade. Compre así rachar con tabús e abordar dende o público os
problemas que existen na sociedade e que afectan nomeadamente á mocidade.


Alternativas políticas
o Aumento da dotación económica.
o Mellora da ratio de profesionais.
o Plan Galego de Saúde Mental.
o Desenvolver proxectos psicoeducativos na mocidade.
o Promocionar iniciativas comunitarias ou grupais dirixidas á mocidade.”
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EMENDAS Á TESE DE ACCIÓN ORGANIZATIVA
209.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN . Páx. 35. Liñas 16-17

Substituír
“Mais este contexto non pode limitar a nosa análise, senón que debemos pescudar que
outros factores están a limitar a correcta integración da nova militancia”
Por
“Cómpre ter en conta este contexto previo á hora de analizar a situación actual, así como
pescudar que outros factores dificultan a integración e a participación da nosa
militancia.”

REXEITADA

210.

A CORUÑA. Emenda de correción. Páx 35. Liña 24.

Mudar
“encentará”
Por
“iniciará”

ACEPTADA

211.

A CORUÑA. Emenda de correción. Páx 35. Liña 25

Cambiar
“co realización”
Por
“coa realización”.

ACEPTADA

212.

A CORUÑA. Emenda de corrección. Páxina 36, liña 3

Substituír
“políticas xenocidas”
Por
“nefastas políticas no rural”.
82

ACEPTADA

213.

A CORUÑA. Emenda de engádega. Páxina 37, liñas 9 e 10

Engadir entre “participemos.” e “3.1.3. A Dirección Nacional” o seguinte parágrafo:
“Por outra banda, a nosa organización ten que ser unha ferramenta de construción de
país nos concellos da Galiza rural, da man da acción política do BNG, tratando de
chegarmos a todas as mozas e de garantirmos que as propostas e necesidades destas
estean dentro do debate político. Neste senso, terminar coas políticas caciquís é un
obxectivo prioritario para revitalizar o medio rural, e é precisamente a xente nova a
ferramenta para mudar os gobernos que se aproveitan destas. A mocidade, tendo Galiza
Nova como referente político, debe ser o motor do cambio nacionalista na política local.”

ACEPTADA

214.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 37, liña 25.

Engadir
“3.1.4 Grupos de traballo nacionais
Coa fin de facilitar a colectivización do traballo, establécense unha serie de grupos de
traballo nacionais, abertos á participación de toda a militancia (previa inscrición) e
contarán coa participación activa das integrantes da Dirección Nacional. Cada grupo
está orientado a un ámbito de traballo específico, e estará coordinado pola
responsabilidade nacional encargada dese eido.
As funcións destes grupos son desenvolver campañas concretas e actuacións en cada
sector, trasladar as propostas elaboradas á Dirección Nacional e contribuír á realización
de traballo efectivo no seu ámbito de traballo correspondente.
Os Grupos de Traballo son:
a) Grupo Nacional de Vivenda
b) Grupo Nacional de...
c) G
d) G
e) G
f)
A Dirección Nacional poderá constituír outras comisións ou grupos de traballo que
considere oportuno á hora de ocuparse de tarefas nacionais concretas ou servir de apoio
para as responsabilidades nacionais. ”.
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En
“semanal e fluído”.

TRANSACCIÓN
3.1.4 Grupos de traballo nacionais
Co fin de facilitar a colectivización do traballo, establécense unha serie de grupos de
traballo nacionais, abertos á participación de toda a militancia (previa inscrición) e
contarán coa participación activa das integrantes da Dirección Nacional. Cada grupo
está orientado a un ámbito de traballo específico, e estará coordinado pola
responsabilidade nacional encargadadese eido.
As funcións destes grupos son desenvolver campañas concretas e actuacións en cada
sector,trasladar as propostas elaboradas á Dirección Nacional e contribuír á realización
de traballoefectivo no seu ámbito de traballo correspondente.
Os Grupos de Traballo abranguerán os sectores de traballo definidos estatutariamente
por Galiza Nova, aínda que a propia Dirección Nacional poderá constituír outras
comisións ougrupos de traballo que considere oportuno á hora de ocuparse de tarefas
nacionais concretasou servir de apoio para as responsabilidades nacionais.

215.

LUGO. Emenda de engádega. Páx. 38, liña 6.

Engadir:
“ Do mesmo xeito deberá ser prioritario ter actualizada e informada en todo momento
á Responsabilidade Comarcal sobre o tratamento do contido creado pola comarca para
difundir a nivel nacional, como pode ser o caso do material de difusión realizado con
motivo de campañas locais ou comarcais.”
Após
“garantir este fluxo de información constante”.

ACEPTADA

216.

A MARIÑA. Emenda de engádega. Punto 3.2. Afiliación. Pax. 38. Liña 7.

Engadir neste punto unha opción formativa para a xente que se incorpora á
organización como a entrega dun resumo das teses de Galiza Nova (opción papel ou
pdf) para que esta persoa teña unhas ideas básicas de como funciona e cal é liña
ideolóxica desta.
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REXEITADA

217.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de engádega. Páxina 38, liña 29.

Engadir un novo parágrafo:
“Finalmente, alén da expansión organizativa a nivel comarcal, a nivel nacional cómpre
mencionar a integración de Isca! no seo de Galiza Nova, un feito significativo que implica
a entrada de novos militantes e que contribuirá a que a nosa organización sexa máis
plural, así como ao fortalecemento da acción do nacionalismo e o independentismo
xuvenil, fronte ás graves problemáticas que afectan á mocidade galega”
Após:
“estean en proceso de constitución”

ACEPTADA

218.

A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 39, liña 14-38 e Páx. 40, liña 1-31

Substituír o punto 3.4 por:
“Cando se pretende ter algún tipo de impacto social ou político na realidade próxima,
resulta imprescindíbel coñecela para poder intervir e poder ofertar alternativas reais,
propostas realizábeis e baseadas, intrinsecamente como forza de esquerdas que é Galiza
Nova e o BNG, na reflexión crítica afastándose o máis posíbel do curtopracismo.
O fin último da formación en Galiza Nova non é proporcionar un discurso inmóbil e
caduco senón o fomento da mirada crítica como ferramenta de acción política, facer
visíbel o funcionamento do poder (político, económico, cultural e de clase) para
comprendelo, entendelo, democratizalo e, en derradeiro lugar, transformalo situando os
intereses da clase traballadora galega na cúspide da pirámide.
O nacionalismo galego quere e necesita militancia formada a nivel colectivo e persoal co
obxectivo de obter uns principios sólidos e unhas conviccións fortes. Isto é o que nos
permitirá analizar que sucede no mundo e en Galiza, explicar as nosas propostas e
posicións, e convencer sobre que as nosas alternativas son as que mellor garanten os
intereses do pobo galego.
Desde Galiza Nova temos que facer maior fincapé no aspecto formativo, dado que a
poboación na que focalizamos o noso traballo está no comezo da súa militancia política.
Isto permítenos ser unha organización viva, unha entidade dinámica que vai mudando
e se vai actualizando incorporando novas visións e novas realidades aos lentes cos que
o nacionalismo galego olla ao seu redor.
Con estes fins, a Responsabilidade Nacional de Formación encargarase de crear
contidos xerais e específicos que dean resposta ás necesidades da organización en cada
momento. Por outra banda tamén dará apoio loxístico e organizativo cando se precise
para que as comarcas teñan todas as facilidades de cara a realizar actividades destas
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características. Outra das súas funcións será a de coñecer outras actividades de
formación externas a Galiza Nova que sexan de interese para poñer en coñecemento da
militancia e simpatizantes. Así mesmo pulará por fomentar a colaboración con
asociacións e entidades do país con nexos ideolóxicos en común para a realización de
actos formativos conxuntos.
O fin último é a activación das comarcas no eido da formación, tanto con actos abertos
como se vén realizando até o de agora, como na realización de encontros comarcais da
militancia para debate sobre toda cuestión política ou orgánica de interese, sempre tendo
en consideración de ter unhas bases organizativas fortes onde a mocidade vexa un
espazo atractivo onde debater, expresarse e formarse. Tamén a nivel comarcal o
desenvolvemento de actos formativos coa colaboración do BNG resulta fundamental
para comprender a analizar os problemas máis próximos da mocidade.
Para iso é fundamental a implicación de todas as responsabilidades comarcais para
canalizar o traballo e a participación a toda a militancia. Galiza Nova terá a obriga, sen
excepcións, de fornecer á nova militancia ou cargos, de documentos con información
sobre as súas responsabilidades, obrigas e campos de actuación. Estes documentos, que
serán creados a través dunha comisión, deberán incluír información sobre o
funcionamento xeral de Galiza Nova e o BNG así coma doutros temas tendo en conta a
responsabilidade de cadaquén así como pautas de actuación e contactos para a
resolución de dúbidas. Esta información deberá ser, parcialmente e segundo o grao de
privacidade organizativa, pública e accesíbel na páxina web.”

ACEPTADA

219.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 40. Liña 22.

Engadir
“Para este cometido, evitarase a repetición de temas de formación e porase o esforzo en
debater asuntos sobre os que cómpre ter unha posición, empregando as xornadas
nacionais e comarcais para facer partícipe toda a militancia do deseño e debate dos
materiais e reforzando a familiaridade de todas as compañeiras co argumentario que
defenda as nosas teses en calquera espazo”.
Após final do parágrafo

REXEITADA

86

220.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx 43, liña 13.

Engadir
“Tamén se debe comezar a traballar na creación dun espazo de formación en materia
comunicativa aberto a toda a militancia, para dotala de ferramentas e técnicas básicas,
co obxectivo de mellorar as habilidades neste eido”
En
Novo parágrafo

ACEPTADA

221.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 43, liña 34.

Engadir
“Isto debe vir acompañado dunha adaptación eficaz á situación comunicativa e ás novas
plataformas que nos ofrecen unha canle de comunicación directa coa mocidade. A nosa
mensaxe, malia difundir unha análise correcta, vai ser moito menos efectiva se non
somos quen de superar formatos comunicativos que fican caducos. ”
En
“cuestións concretas”

TRANSACCIÓN
Isto debe vir acompañado dunha adaptación eficaz á situación comunicativa e ás novas
plataformas que nos ofrecen unha canle de comunicación directa coa mocidade. A nosa
mensaxe vai ser moito máis efectiva se somos quen de superar formatos comunicativos
quefican caducos.

222.

AS MARIÑAS. Emenda de engádega.Páx. 44, liña 17.

Engadir
“sempre que se poida garantir unha periodicidade axeitada na publicación de contidos”
Após
“Neste período debemos abrir a porta á creación de perfís comarcais de instagram”

ACEPTADA
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223.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN. Páx 44, liña 21-23

Substituír
“Isto débese a que temos que establecer uns mecanismos que garantan o uso dunha
linguaxe atractiva e directa en todo momento, así como o fixamento de horarios clave
onde a resposta sexa o máis alta posíbel.”
Por
“Esta situación de inestabilidade en canto ao impacto que somos capaces de xerar neste
espazo débese a que non temos mecanismos fixados para actuar en determinadas
ocasións. Neste sentido, cómpre empregarmos sempre unha linguaxe atractiva para
captar a atención do noso público. Tamén debemos fixar horarios clave de maior
incidencia e intentar subir o número de seguidoras de entre 14 e 30 anos.

ACEPTADA

224.

A MARIÑA. Emenda de correción. Punto 3.5. Comunicación. Pax. 45. Liña 3.

Cambiar
“temos que valorar a posibilidade de crear unha conta de TikTok”
Por
“ debemos apostar pola creación dunha conta de TikTok”.

ACEPTADA

225.

A CORUÑA. Emenda de correción. Páx 45. Liña 17

Mudar
“todavía”
Por
“aínda”.

ACEPTADA

226.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 45, liña 23

Substituír
“mocidade”
Por
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“Mocidade”
En
“Outra novidade do último mocidade”

ACEPTADA

227.

A CORUÑA. Emenda de correción. Páx 45. Liña 25

Eliminar un “que” repetido ao final da liña.

ACEPTADA

228.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páx. 45, liña 25

Suprimir “que” repetido.

ACEPTADA

229.

A CORUÑA. Emenda de substitución. Páx. 46, liña 36-37 e Páx. 47, liña 1-31.

Substituír o punto 3.7 por:
“Nos últimos tempos, a militancia de Galiza Nova aumentou de xeito considerábel,
reflexo de que a mocidade galega ve na opción política que representamos un proxecto
que realmente defende e aposta activamente por este sector da sociedade.
Para que a fronte patriótica continúe no seu avance, a participación da militancia de
Galiza Nova no seo do BNG faise imprescindíbel para o presente e futuro do proxecto
nacionalista, polo que o traballo militante neste sentido ten que orientarse a recuperar
espazos e gañar referencialidade para o BNG e consolidalo como unha ferramenta
verdadeiramente útil para o País.
No Bloque Nacionalista Galego, a militancia de Galiza Nova debe ser o motor para
desenvolver políticas nacionalistas en materia de mocidade alí onde teñamos
oportunidade, xa sexa nas diferentes asembleas, grupos de traballo nacionais do BNG
ou incluso na elaboración dos diferentes programas electorais. Mais tampouco debemos
circunscribir a nosa acción ao eido xuvenil, ao ser o BNG unha organización viva, na
nosa man tamén está achegar debates e análises feitos dentro de Galiza Nova ou aportar
novos enfoques a hora de desenvolver a nosa práctica política.
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No eido institucional, cabe destacar que Galiza Nova conta cun bo número de
representantes institucionais, nomeadamente as 3 deputadas do Parlamento de Galiza
electas o pasado ano 2020, a través das cales poderemos vertebrar unha política
nacionalista xuvenil que siga unha liña clara e común, adaptando as propostas
atendendo ás realidades específicas de cada localidade ou comarca. Neste sentido, faise
necesario un aumento do labor que debe desempeñar a Responsabilidade de Relacións
Institucionais, exercendo como garante de conexión entre as diferentes frontes nas que
se desenvolva o traballo que compete a este ámbito dentro de Galiza Nova. Ademais,
deben impulsarse espazos internos de debate e apoio para mellorar e fortalecer a nosa
liña de actuación institucional, alá onde sexa preciso, coa participación das nosas
representantes e de todas as compañeiras que queiran facelo. Deste xeito, estaremos
ampliando a nosa capacidade de incidencia directa na xuventude e axudando tamén ao
labor do BNG en materia de mocidade.
Por último, e do mesmo xeito que o BNG pode ser un punto de apoio para consolidar a
estrutura organizativa de Galiza Nova nas comarcas onde xa exista esta estrutura e para
creala onde non a haxa, o traballo e presencia de Galiza Nova pode servir para afortalar
organizativamente o BNG.”

ACEPTADA

230.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de eliminación. Páx. 47, liña 12

Suprimir “bastante”

REXEITADA

231.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de engádega. Páxina 47, liña 27:

“Porén, sendo relevante este papel institucional, as dirixentes de Galiza Nova,
nomeadamente as que fan parte da comisión permanente, deben ter as mans libres para
conducir o traballo político desta organización. Isto semella difícilmente compatíbel coa
posesión de cargos institucionais, que aínda que exercen un papel importante para o
desenvolvemento da política nacionalista, restan tempo e operatividade para o
desenvolvemento das tarefas propias de Galiza Nova, dando lugar a unha excesiva
dependencia dos ritmos eleitorais e institucionais”
Após:
“labor do BNG en materia de mocidade”
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REXEITADA

232.

A CORUÑA. Emenda de correción. Páx 47. Liña 30

Modificar
“presencia”
Por
“presenza”.

ACEPTADA

233.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de engádega. Páx. 48, liña 30

Engadir:
“Do mesmo modo, é imprescindible levar a cabo debates internos sobre cuestións
nas que precisamos posicionarnos para definir a nosa liña ideolóxica.Á parte do traballo
que Galiza Nova faga coas organizacións feministas do país,é igual de necesario que a
nosa militancia dedique esforzos en traballar internamente en materia de feminismo
para crear un espazo organizativo mixto cómodo para todas.”
Após
“a importancia da loita feminista dentro do nacionalismo.”

REXEITADA

234.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 48, liña 31.

Substituír
“É de vital importancia de novo neste período o traballo arredor do protocolo contra
agresións, que non será só unha cuestión formal senón que deberá atinxir ao completo
funcionamento mesmo da organización e ao xeito de entender a militancia.”
Por
“É de vital importancia para o futuro da nosa organización que se desenvolva un traballo
profundo e constante arredor do protocolo contra agresións, así como para xera
dinámicas que atinxan ao completo funcionamento da organización e ao xeito de
entender a militancia como un espazo seguro.
Isto ten que traer consigo necesariamente un debate profundo e unha actualización do
sentido e do funcionamento do espazo da Asemblea de Mulleres, de cara a contar cun
organismo cohesionado, inclusivo e funcional, que contribúa a acabar coas dificultades
que afrontamos as mulleres para desenvolver traballo político. ”
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ACEPTADA

235.

O CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 49. Liña 7.

Substituír
“un dos seus membros”
Por
“unha das súas integrantes”.

ACEPTADA

236.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de engádega. Páxina 49, liña 11

Engadir:
“Sen desprezar a importancia da intervención institucional e do papel do BNG nese eido,
Galiza Nova debe facer o seu propio traballo político autónomo e socializar o seu ideario
independentista e de esquerdas, sen subordinarse aos ritmos eleitorais e institucionais.”
Após:
“grupos de traballo nacionais do BNG”

REXEITADA

237.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ELIMINACIÓN. Páx. 49, liña 20.

Eliminar “recentemente recuperada”

ACEPTADA

238.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de substitución. Páxina 50, liñas 8-30.

Substituír todo o texto por:
“A constitución da Asemblea LGBT de Galiza Nova na súa XIV Asemblea Nacional veu
dar resposta ao que se considerou unha necesidade naquel momento, a ausencia dunha
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organización LGBT galega que puidese dar unha resposta social a todo o traballo deste
eido. Cinco anos máis tarde podemos ver como a realidade social mudou, coa aparición
de varias organizacións LGBT galegas cunha representación variable no territorio, sendo
Avante LGBT+, a nosa organización de referencia neste eido, unha das que presenta máis
asentamento e capacidade de xerar dinámicas centradas no País. Cómpre, polo tanto,
que tamén muden as nosas estruturas internas para adaptarnos a esta situación. Neste
senso, é preciso o noso traballo neste campo sexa apoiando o realizado por estas
organizacións, aínda que mantendo as propostas políticas para a mocidade que
caracterizan a Galiza Nova, de xeito análogo ao que sucede noutros sectores.”

REXEITADA

239.

ASEMBLEA DA EMIGRACIÓN. Emenda de substitución. Páx. 50, liña 14

Substituír
“pularan”
Por
“pularán”
En
“As Responsábeis Comarcais LGBT pularan pola incorporación”

ACEPTADA

240.
A MARIÑA. Emenda de engádega. Punto 3.11. Relacións interorganizativas e
movementos sociais. Pax. 51. Liñas 20 a 25.
Engadir neste apartado que Galiza Nova colabore coas asociacións LGTB e feministas no
lugar de ser as asambleas propias do partido as que organicen actividades desta índole
sen antes solicitar unha colaboración con estas. De non darse unha colaboración, si
poderían sacalas adiante as propias asambleas

REXEITADA

241.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de corrección. Páxina 51, liñas 28-35

Substituír:
“O maior reto a enfrontar é o confronto político ante as diferentes metodoloxías de
acción. Galiza Nova debe participar de todos aqueles espazos dos que participa a
mocidade mais sempre sendo fiel aos nosos principios organizativos e non aceptando
chantaxes interesadas que pretenden a ocultación dun dos nosos principios
93

fundamentais: a auto-organización como chave para a construción da República Galega.
Continuaremos favorecendo a unidade de acción mais priorizando sempre o traballo
propio de Galiza Nova e respectando a pluralidade que existe dentro da nosa
organización.”
Por:
“Ese compromiso coa unidade de acción, debe verificarse na práctica política, cunha
forma de actuar consecuente, construtiva e honesta, á altura dunha ferramenta como a
nosa, que aspira a ser o referente de masas para o conxunto da mocidade nacionalista e
independentista galega. Entendemos que a nosa organización e a nosa sigla, non é un
fin en si mesmo, senón unha ferramenta a través da cal, poderemos avanzar na loita
polos nosas metas políticas. Isto é, a nosa organización debe priorizar o avance da
socialización da mensaxe independentista, por riba do clásico corporativismo ou
chouvinismo da sigla, sen que iso implique ocultar ou desbotar a necesidade da autoorganización do noso pobo, contando con ferramentas como a nosa. Non debemos
esquecer, que a razón de ser da nosa organización, non é a súa autoreprodución, senón
exercer como unha ferramenta ao servizo da loita pola República galega”

REXEITADA

242.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de Engádega. Páxina 51, liña 35.

Engadir un novo parágrafo:
“Finalmente, achamos que é preciso superar algunhas das limitacións e carencias na
articulación do soberanismo galego no seu conxunto, pulando por un novo modelo de
coordenación do conxunto de iniciativas políticas, sindicais e sociais do campo
nacionalista e popular, algo que xa aparece recollido nas teses da pasada Asemblea
Nacional do BNG, onde un dos puntos que se sinalan en relación coa estratexia Avanza
Galiza, é o seguinte:
“Traballar para conformar un 'Anel nacionalista' ou espazo de coordinación e iniciativas comúns
das organizacións políticas, sindicais e sociais do nacionalismo”.
Trátase dunha necesidade para o noso movemento político, para que a direción política
do soberanismo galego, non fique reducida á maquinaria eleitoral e institucional, un
eido de traballo que tende a ser convertido nun fetiche, en moitas ocasións polo propio
metabolismo da fronte e o carácter inmediato desas tarefas. Do mesmo xeito, as loitas
sindicais e sociais tamén fican reducidas en moitas ocasións ao inmediato e cotián, polo
propio ritmo do día a día. Polo tanto, sen desbotar as necesarias ferramentas xa
existentes no seo do movemento nacionalista e popular, debemos pular por un espazo
de coordinación con capacidade para representar o conxunto de expresións das loitas
populares e institucionais do soberanismo galego, para darlles unha perspectiva
integral, axudarmos á definición dunha folla de ruta que integre o inmediato e concreto
dentro da loita pola República galega e ao mesmo tempo avanzarmos na construción
nacional e na creación de (contra)poder popular, en tódalas frontes.
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En definitiva, neste momento histórico o soberanismo precisa dun espazo de
interlocución das organizacións políticas, sindicais e sociais en que, en pé de igualdade,
tracemos unha estratexia conxunta que nos permita avanzar colectivamente, cada quen
desde o seu ámbito de intervención. Un espazo de confianza política no que os disensos
e consensos se acepten como parte da lóxica pluralidade de axentes que comparten un
obxectivo común nas diversas formas de intervir para conseguilo. Ese espazo debe ter
mirada longa, vocación estratéxica e capacidade de definir follas de ruta e transcender
as dinámicas nas que o urxente impide falar do importante.”
Após:
“dentro da nosa organización”

REXEITADA
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EMENDAS AOS ESTATUTOS
243.

A ESTRELA. Emenda á totalidade.

Por todo o texto en linguaxe neutro e onde non sexa posible en feminino inclusivo.

244.

A ESTRELA. Emenda á totalidade.

Corrixir a numeración das páxinas.

245.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 2, liña 11.

Separar as palabras “programade”.

246.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 2, liña 25.

Separar as palabras “deGALIZA”.

247.

VIGO. Emenda de substitución. Páx. 3, liña 2.

Substituír
“moza ou mozo”
Por
“persoa”.

248.

CONDADO-A PARADANTA. Emenda de substitución. Páx. 5, liña 17.

Substituír
“ h) Participar nos movementos de masas apoiados pola nosa organización.”
Por
“ h) Facer o posíbel por participar nos movementos de masas apoiados pola nosa
organización.”

249.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 3, liña 4.

Separar as palabras “estesEstatutos”.

250.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 3, liña 40.

Separar as palabras “nonpode”.
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251.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 3, liña 48.

Separar as palabras “osConsellos”.

252.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 3, liña 58.

Separar as palabras “osdebates”.

253.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 4, liña 3.

Separar as palabras “GALIZANOVA”.

254.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 4, liña 8.

Eliminar a separación entre puntos.

255.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 5, liña 5.

Separar as palabras “nonsignifique”.

256.

COMPOSTELA-ORDES. Emenda de substitución. Páxina 5, artigo 12.

Substituír o texto do artigo nomeado por:
“A Asemblea Nacional ou, no seu caso, a Dirección Nacional, poderán nomear unha
Comisión de Garantías ou de resolución de conflitos. Estará integrada por 5 persoas:
unha delas designada pola Asemblea Nacional de Mulleres, e as catro restantes
escollidas pola Dirección Nacional en base ás propostas elaboradas polas Asembleas
Comarcais.”

257.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 5, liña 33.

Separar as palabras “temporalaté”.

258.

A ESTRELA. Emenda de substitución. Páx 5, liña 50.

Substuír
“é obrigatoria constituila nun prazo de 2 meses despois da Asemblea Nacional”.
Por:
“deberán”
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259.

A ESTRELA. Emenda de engádega. Páx 5, liña 51.

Engadir
“que non formen parte da Dirección Nacional, nin das candidaturas presentadas ”
Após
“por 5 persoas”.

260.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 6, liña 10.

Coherencia lingüística, cambiar “dados” por “dadas”.

261.

LUGO. Emenda de substitución. Páx. 6, liña 12

Substituír
“habendo ser convocada”
Por
“debendo ser convocada”

262.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 6, liña 22.

Separar as palabras “Nacionalsaínte”.

263.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 6, liña 25.

Separar as palabras “eestes”.

264.

AS MARIÑAS. Emenda de substitución.Páx 6, liñas 36 e 37.

Substituir
"ordenadamente pola listaxe de suplencia da Asemblea Nacional"
Por
"pola seguinte persoa da lista correspondente".

265.

A ESTRELA. Emenda de substitución. Páx 6, liñas 36-37.

Substituír
“ordenadamente, pola listaxe de suplencia das representantes da Asemblea Nacional”.
Por
“pola seguinte persoa da lista correspondente”.
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266.

VIGO. Emenda de substitución. Páx. 6, liña 36 e 37.

Substituír
“ordenadamente, pola listaxe de suplencia da Asemblea Nacional”
Por
“pola seguinte persoa designada pola lista pola que foi electa”.

267.
COMPOSTELA-ORDES. Emenda de engádega.
Páxina 6, liña 38, artigo 22.
Engadir un novo parágrafo:
“As persoas que integren a Permanente, máximo órgano executivo de Galiza Nova, non
deben ostentar outras responsabilidades que impidan a súa dedicación aos labores
executivos da organización”
Após:
“representantes da Asemblea Nacional”

268.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 6. Liña 38

Engadir
“e de Proxección Pública”
En
“Responsábel de Comunicación”

269.

OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de engádega. Pág. 6, linha 38. (art.22)

Engadir
“Para o bo desenvolvimento das funcións executivas da Comisión Permanente, as
persoas que a integren non deben ostentar outras responsabilidades que impidan a súa
dedicación ao traballo da Comisión.”
Após
“Publicacións e Responsábel de Comunicación.”

270.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 6, liña 40.

Separar as palabras “renderácontas”.

271.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 6, liña 45.

Cambiar o primeiro “e” por unha “,”.
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272.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 6, liña 49.

Separar as palabras “orientacióndefinida”.

273.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 6, liña 51.

Separar as palabras “daOrganización”.

274.

LUGO. Emenda de substitución. Páx. 7, liña 2

Engadir
“e a responsabilidade da Asemblea LGBT”
Despois de
“Mulleres”

275.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 7, liña 18.

Separar as palabras “escollidasde”.

276.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 7, liña 24.

Separar as palabras “ordede”.

277.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 7, liña 25.

Engadir “a” após “que” para ter coherencia lingüística.

278.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 7, liña 25.

Separar as palabras “aSecretaría”.

279.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 7, liña 26.

Separar as palabras “SecretaríaXeral”.

280.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de ENGÁDEGA. Páx. 7. Liña (37.1)

Engadir
“Son funcións da persoa Responsábel de Comunicación e Proxección Pública:
-Coordinar os aspectos que se refiran á proxección pública da organización xunto á
persoa encargada do SNP.
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-Establecer un diálogo e unha cooperación coa Responsabilidade de Comunicación do
BNG para accións e cuestións concretas.
-Coordinar o Grupo de Comunicación de Galiza Nova, do que pode participar a
militancia que así o solicite.

281.

COMPOSTELA-ORDES Emenda de substitución. Páxina 7, artigo 22.

Substituír o texto do artigo nomeado por:
“Art. 22.- A Comisión Permanente está formada por 11 persoas, 10 delas serán escollidas
de forma directa pola Asemblea Nacional e corresponderán coas 10 primeiras da
candidatura á Dirección Nacional.
No caso de haber varias listas para a Dirección Nacional, a cada unha delas
corresponderanlle un número de postos dos 10 a cubrir na Comisión Permanente
directamente proporcional ao número de votos obtidos, e 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 encabecen as dúas listas máis votadas.
A Responsábel Nacional da Asemblea de Mulleres incorporarase á Comisión
Permanente e á Dirección Nacional con voz e voto.
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
Formación, Responsábel de Relacións Internacionais, Responsábel de Publicacións e
Responsábel de Comunicación”

282.

A ESTRELA. Emenda de engádega. Páx 7, liña 28.

Engadir o seguinte parágrafo
“Cando unha representante cause baixa da Comisión Permanente o seu posto cubrirase
con outra persoa designada pola lista pola que foi electa pero sempre formando parte da
candidatura presentada na Asemblea Nacional.”

283.

VIGO. Emenda de engádega. Páx. 7, liña 28.

Engadir
“Cando unha representante cause baixa da Comisión Permanente o seu posto cubrirase
con outra persoa designada pola lista pola que foi electa mais sempre formando parte
da candidatura presentada na Asemblea Nacional.”
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284.

A ESTRELA. Emenda de engádega. Páx 7, liña 32.

Engadir o seguinte parágrafo
“Ningunha representante da Comisión Permanente poderá ocupar unha
Responsabilidade Comarcal dentro de Galiza Nova, nin tampouco unha
Responsabilidade Local ou Comarcal dentro do BNG. Tampouco poderá ocupar ningún
cargo electo por ir nunha candidatura do BNG e de darse esta circunstancia causará
baixa inmediatamente da Comisión Permanente.

285.

VIGO. Emenda de engádega. Páx.7, liña 32.

Engadir
“Ningunha representante da Comisión Permanente poderá ocupar unha
responsabilidade comarcal dentro de Galiza Nova e tampouco unha responsabilidade
local ou comarcal dentro do BNG. Tampouco poderá ocupar ningún cargo electo por ir
nunha candidatura do BNG e de darse esta circunstancia causará baixa inmediata da
Comisión Permanente.”

286.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Páx. 7, liña 37.

Engadir:
“ Art. 28. A Secretaría Xeral e a Responsabilidade de Organización non poderán ser
desempeñadas por unha persoa que ostente a máxima representación doutra
organización política, agás o Bloque Nacionalista Galego.”
Após
“directrices docapítulo V destes Estatutos.”. Esta enmenda provocará a modificación da
numeración dos artigos posteriores.

287.

A CORUÑA. Emenda de Engádega. Páx 7, liña 39.

Engadir:
“e Formación Profesional”
Após
“Universidade”

288.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 7, liña 42.

Separar as palabras “entrereunións”.

289.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 7, liña 45

Separar as palabras “todosos”.
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290.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 7, liña 46.

Completar o apartado d).

291.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 7, liña 48.

Separar as palabras “aoperatividade”.

292.

CONDADO-A PARADANTA. Emenda de engádega. Páx. 7, liña 48.

Engadir
“ l) Patrimonio
m) antifascismo”
Após
“ i) Asociacionismo”

293.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 7, liña 52

Separar as palabras “orelacionado”.

294.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 7, liña 55.

Separar as palabras “dastransferencias”.

295.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 7, liña 57.

Separar as palabras “daspotestades”.

296.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 7, liña 59.

Separar o punto ñ) do n).

297.

PONTEVEDRA-CALDAS. Emenda de SUBSTITUCIÓN. Páx. 8. Liñas 1-7

Substituír
“As Asembleas Comarcais reuniranse cunha periodicidade ordinaria de dous 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 nivel 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.”
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Por
“As Asembleas Comarcais tentarán reunirse cunha periodicidade ordinaria de dous
meses ou de forma extraordinaria cando así o vexa oportuno a dirección comarcal ou a
petición de canda menos 2/3 da militancia. As Asembleas Locais poderán reunirse no
espazo de tempo que se estime necesario sen solapar cuestións xa tratadas ou que
correspondan ao ámbito comarcal. Terán como funcións debater e analizar a situación
da localidade, da comarca ou a nível nacional así coma elaborar ou propoñer liñas de
traballo a desenvolver pola organización en calquera dos eidos nos que se poida
implicar. A Asemblea Local e a Comarcal compóñense por todas as persoas militantes
da zona á que se circunscribe”

298.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 8, liña 1.

Eliminar a separación entre puntos.

299.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 9, liña 4.

Separar as palabras “puntosb)”.

300.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx. 9, liña 4.

Corrixir a numeración do artigo, refírese o artigo 21 e non o 20.

301.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 9, liña 33.

Separar as palabras “proxectode”.

302.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 9, liña 34.

Corrixir “función” por “funcións” para ter coherencia lingüística.

303.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 9, liña 37.

Separar as palabras “docapítulo”.

304.

COMPOSTELA-ORDES Emenda de engádega. Páxina 9, artigo 28.

Engadir ao remate do nomeado artigo:
“Para o desenvolvemento destas áreas sectoriais, poderán constituírse grupos de
traballo sectoriais abertos á participación da militancia, agás no caso de Feminismo onde
este grupo de traballo se englobará na Asemblea de Mulleres, e no caso de LGBT onde
estará limitado ás persoas LGBT. A responsabilidade destes grupos de traballo
escollerase entre as integrantes da Dirección Nacional.”
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305.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 10, liña 5.

Separar as palabras “naGaliza”.

306.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 10, liña 19.

Separar as palabras “aAsemblea”.

307.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 10, liña 29.

Separar as palabras “serácoñecido”.

308.

A ESTRELA. Emenda de eliminación. Páx 11, liña 5.

“súa”.

309.

A ESTRELA. Emenda de substitución. Páx. 11, liña 6.

Substituir
“as militantes”.
Por
“as mulleres e persoas non binarias de Galiza Nova que así o soliciten.”

310.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 11, liña 6.

Engadir “.” o final da frase.

311.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 11, liña 30.

Separar as palabras “Locaisque”.

312.

COMPOSTELA-ORDES Emenda de supresión. Páxina 12, capítulo V.

Supresión de todo o capítulo.

313.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 12, liña 4.

Separar as palabras “eidoen”.

314.

A ESTRELA. Emenda de eliminación. Páx 12, liña 4.

“súa”.
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315.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 12, liña 8.

Separar as palabras “odesexen”.

316.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 12, liña 12.

Por a maiúscula a “asemblea”.

317.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 12, liña 27.

Separar as palabras “AsAsembleas”.

318.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 12, liña 30.

Separar as palabras “Locaisque”.

319.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 13, liña 15.

Separar as palabras “comarcalno”.

320.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 13, liña 21.

Separar as palabras “financeirosda”.

321.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 13, liña 22.

Separar as palabras “daDirección”.

322.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 13, liña 23.

Separar as palabras “estadofinanceiro”.

323.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Artigo 56. Páx. 13, liña 25.

Engadir
“trimestralmente”
En
“contas da Orgaización”

324.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 13, liña 31.

Por a maiúscula a “dirección”.
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325.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Artigo 58. Páx. 13, liña 32.

Engadir
“trimestralmente”
En
“do cumprimento dos obxectivos neste campo”

326.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Páx. 13, liña 34.

Engadir:
“ O orzamento anual, así coma un informe sobre a situación financeira da organización,
serán presentados perante as Asembleas Comarcais anualmente.”
Após
“período do exercicio económico de referencia.”

327.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 13, liña 37.

Separar as palabras “recadadasnun”

328.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Artigo 59. Páx. 13, liña 39

Engadir
“ou Comarcal”
Após
“Local”

329.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 13, liña 40.

Correxir “engrosas” por “engrosar” para ter coherencia lingüística.

330.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Artigo 59. Páx. 13, liña 41

Engadir
“ou Comarcal”
Após
“Local”
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331.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Páx. 13, liña 45.

Engadir:
“ Art. 61. A distribución das recadacións derivadas da venda de diversos elementos
provistos por Galiza Nova nacional repartirase na porcentaxe determinada pola
Responsabilidade de Finanzas, ca posterior aprobación por parte da Dirección Nacional.
Os ingresos obtidos de material sufragado totalmente pola caixa das Asembleas Locais
ou Comarcais, ou cuxa elaboración corra a conta destas de forma íntegra, serán no 100%
da propia localidade ou comarca.”
Após
“Caixa nacional en cada trimestre.”. Esta enmenda provocará a modificación da
numeración dos artigos posteriores.

332.

BAIXO MIÑO. Emenda de subtitución. Páx. 13, liña 46.

Substituír
“A distribución das cotas recadadas ”
Por
“ A contía a recadar a través das cotas”.
En
“A distribución das cotas recadadas está en función do número”

333.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Artigo 61. Páx. 13, liña 49.

Engadir
“Local ou Comarcal”
Após
“da Asemblea,”

334.

BAIXO MIÑO. Emenda de subtitución. Artigo 62. Páx. 13, liña 52.

Substituír
“dotarase de”
Por
“terá acceso a”.
En
“A permanente dotarase dun inventario de bens e patrimonio.”
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335.

A ESTRELA. Emenda de engádega. Páx 16, liña 11.

Engadir
“, e ligazón telemática”
Após
“lugar”

336.

A ESTRELA. Emenda de substitución. Páx 16, liña 12.

Substituír
“En segunda convocatoria media hora”
Por
“Automaticamente nun cuarto de hora”.

337.

VIGO. Emenda de engádega. Páxina 16, liña 26.

Após o Capítulo VIII
“CAPÍTULO IX: DA COMISIÓN DE GARANTÍAS
Artigo 71. A Comisión de Garantías é o órgano encargado de velar polo respecto ás
normas de funcionamento de Galiza Nova e polos dereitos das afiliades e afiliados, a
democracia interna e a resolución de conflitos. A súa función é ditaminar se as sancións
ou medidas disciplinarias aplicadas se axustan aos principios organizativos e aos
presentes estatutos..
Artigo 72. A CG é un órgano colexiado que se rexe polos principios de independencia e
imparcialidade.
Artigo 73. A CG está integrada por 5 persoas: unha designada pola Asemblea Nacional
de Mulleres, outra pola Asemblea Nacional LGBT, e as tres restantes escollidas pola
Dirección Nacional en base ás propostas elaboradas polas Asembleas Comarcais.
Artigo 74. Nas resolucións da Comisión de Garantías será necesario o voto afirmativo
dunha maioría cualificada dos 2/3 dos membros do organismo
Artigo 75. No caso de que se lle abra un Proceso de Investigación a unha integrante da
CG, esta quedará automaticamente suspendida das súas funcións ate que se resolva o
proceso. No caso de sanción, causará baixa da CG.
Artigo 76. As integrantes da Comisión de Garantías non poden facer parte de ningún
outro organismo da organización nin ostentar ningún cargo de responsabilidade na
Asemblea Comarcal. As integrantes da CG non poden ser liberadas da organización.
Artigo 77. As funcións da Comisión de Garantías son:
a) Interpretar os presentes Estatutos e as Tese vixentes.
b) Garantir os dereitos das persoas afiliades.
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c) Resolver os recursos aos expedientes disciplinarios.
CAPÍTULO X. DOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN
Artigo 78. A Comisión de Investigación é o órgano encargado de resolver as denuncias
presentadas na organización. Ante a presentación dunha denuncia a Dirección
Nacional conformará unha Comisión de Investigación para a resolución do conflito.
Artigo 79. A CI está integrada por 3 persoas designadas pola Dirección Nacional e
pertencentes a comarcas distintas das persoas implicadas para garantir a
imparcialidade.
Artigo 80. As integrantes da Comisión de Investigación non poden facer parte de
ningún outro organismo da organización nin ostentar ningún cargo de
responsabilidade na Asemblea Comarcal. As integrantes da CI non poden ser liberadas
da organización.
Artigo 81. As funcións da Comisión de Investigación son:
a) Basearse nos presentes Estatutos e as Tese vixentes para realizar a investigación.
b) Garantir os dereitos das persoas afiliadass.
c) Velar pola democracia interna e garantir o correcto funcionamento da organización
conforme aos presentes estatutos.
d) Velar pola aplicación do Protocolo contra as violencias machistas e lgtbifóbicas.
Artigo. 82. Do procedemento de investigación
a) Calquera militante de Galiza Nova pode solicitar a apertura dun Proceso de
Investigación poñéndose en contacto coa Dirección Nacional remitindo unha solicitude
de apertura dunha investigación relatando a relación de feitos que a motivan. Este
trámite realizarase por escrito por correo postal ou por correo electrónico.
b) Aquelas persoas ás que se lle abra un Proceso de Investigación ficarán
automaticamente suspendidas de militancia ate a resolución da investigación por parte
da Dirección Nacional.
c) Unha vez recibida a solicitude a CI deberá notificar ás persoas afectadas de xeito
escrito a apertura do Proceso de Investigación.
d) A CI poderá ademais solicitar a comparecencia das persoas interesadas. Ante
calquera asunto que chegue á CI esta comisión demandará das persoas interesadas
informes e/ou alegacións que deberán ser entregadas á comisión no prazo máximo de
15 días desde a solicitude.
e) O prazo para a resolución dos procesos de investigación será dun mes desde a
apertura e será comunicada por escrito ás persoas interesadas.
f) A CI poderá propoñer sancións ao fin do proceso de investigación segundo os
presentes estatutos.
g) A CI elaborará un informe após a finalización da investigación para trasladar á
Dirección Nacional no cal se recollerá de xeito pormenorizado o procedemento e , de
habela, a proposta ou propostas de sancións.
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CAPÍTULO XI: DO RÉXIME DISCIPLINARIO
Artigo 83 Calquera actuación atentatoria contra os principios de Galiza Nova ou do
BNG ou calquera violación flagrante do seu ordenamento estatutario será motivo de
sanción, atendendo á súa gravidade.
Artigo 84. A Dirección Nacional é o órgano competente para ditaminar as sancións.
Artigo 85. Galiza Nova rexerase no réxime de dereitos e obrigas dos/as seus/súas
afiliados/as polos mesmos principios xenéricos que rexen no BNG, adaptados ao seu
ámbito específico de actuación. En caso de conflito competencial entre os órganos do
BNG e Galiza Nova, resolverá o Consello Nacional do BNG.
Artigo 86. As sancións poderán ser leves, graves ou moi graves.
Artigo 87. Das sancións
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.
As sancións serán ditaminadas pola Dirección Nacional como máximo órgano de
Dirección entre períodos asemblearios.
En virtude da gravidade dos actos que se sancionen as medidas que se poderán adoptar
son:
a) Advertencia da sanción.
b) Censura.
c) Destitución dos cargos que ocupa, no seu caso. Esta destitución terá carácter
temporal até que se reúna o órgano que o elixiu.
d) Suspensión da militancia.
f) Expulsión de GALIZA NOVA.”

A APROBACIÓN DESTA EMENDA SUPORÍA A ELIMINACIÓN DOS ARTIGOS:
8, 9, 10 E 12
Art. 8 (Recóllese no punto “Das Sancións”)
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.- (Recóllese no punto “Das Sancións”)
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Os acordos e sancións serán tomados polos órganos de dirección dun nivel 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.
En virtude da gravidade dos actos que se sancionen as medidas que se poderán adoptar
son:
a) Advertencia da sanción.
b) Censura.
c) Destitución dos cargos que ocupa, no seu caso. Esta destitución terá carácter temporal
até que se reúna o órgano que o elixiu.
d) Suspensión da militancia.
f) Expulsión de GALIZA NOVA.
Art. 10.
“Os acordos sinalados no artigo anterior poderán ser recorridos diante do órgano
inmediatamente superior ao que tomou o acordo e, en última instancia, diante da
Dirección Nacional. En calquera caso, este proceso non significa a paralización do acordo
tomado até que haxa unha resolución superior.”
Art 12. (Recóllese no punto “Da Comisión de Garantías”)
“A Asemblea Nacional ou, no seu caso, a Dirección Nacional, poderán nomear unha
Comisión de Garantías ou de resolución de conflitos. Estará integrada por 5 persoas:
unha designada pola Asemblea Nacional de Mulleres, outra pola Asemblea Nacional
LGBT, e as tres restantes escollidas pola Dirección Nacional en base ás propostas
elaboradas polas Asembleas Comarcais”

338.

A ESTRELA. Emenda de corrección. Páx 15, liña 3.

Separar as palabras “Organizaciónda”.
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EMENDAS AO PROTOCOLO
339.

A ESTRELA. Emenda á totalidade.

Cambiar “LGTBI” por “LGBT” en todas as variantes

ACEPTADA

340.

OURENSE-O CARBALLIÑO. Emenda de correição. Todo o documento.

Modificar
“LGTBI” e “LGBTIfóbicas”
Por
“LGBT” e “LGBTfóbicas”

ACEPTADA

341.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega ao protocolo. Páx. 1, liña 1.

Engadir:
“prevención e (...)”.
En:
Título após “para a (...)”.

ACEPTADA

342.

VIGO. Emenda de substitución. Páx. 1, liña 7.

Substituír
“non mixtas”
Por
“non mixtas e soberanas”.

REXEITADA
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343.

BAIXO MIÑO. Emenda de substitución ao protocolo. Páx. 2, liña 13.

Engadir:
“previr e recoñecer”.
En:
“recoñecer e combater”.

ACEPTADA

344.

VIGO. Emenda de substitución. Páx. 2, liña 29.

Substituír
“tocamentos”
Por
“abuso, agresión sexual”.

ACEPTADA

345.
BAIXO MIÑO. Emenda de correción e engádega ao protocolo. Páxs. 2-3. Liñas
36-38 e 1-3, respectivamente.
Engadir:
1-. “Que é unha agresión?
1.1-. Violencias físicas: Todas aquelas lesións físicas de calquera tipo infrinxidas de
forma intencionada por parte dunha ou varias persoas a outra/s causándolle/s danos.
Exemplos: Poden ser directas se consisten nun contacto físico mediante queimaduras,
labazadas, malleiras, asfixias etc.; ou indirectas como o lanzamento de obxecto preto da
vítima ou contra ela.
1.2-. Violencias sexuais: Inclúen aquelas agresións que buscan someter ou denigrar á
persoa a través da súa sexualidade.
Exemplos: Poden ir desde o acoso sexual, tocamentos ou condutas sexuais non
desexadas, violacións, sexting etc.
1.3-. Violencias psicolóxicas: Calquera conduta tanto verbal como non verbal a través
de posturas, xestos, olladas, movementos corporais etc., que tenten humillar ou
mistificar entre outras. A humillación consiste en, ademais de restar validez ás
afirmacións ou decisións dunha persoa, ignorar a súa presencia, negárselle a
posibilidade de opinar etc. En moitas ocasións, nin tan sequera se escoita a outra persoa
ou non se responde ás súas preguntas ou opinións; considérase que simplemente non
ten capacidade para opinar ou emitir ideas ou xuízos que poidan ser aceptables. Por
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outra banda, a mistificación é unha ferramenta discursiva que serve para xerar ideas
e/ou representacións falsas; mediante esta pódense confundir, deturpar, esconder ou
encubrir factos ou dinámicas. A mistificación pódese dirixir directamente contra a
persoa agredida ou ser empregada para controlar as ideas e opinións duns determinado
ambiente social.
Exemplos:
-Humillación: facer a unha persoa de menos, tratala como inmadura, oporse
constantemente aos seus pensamentos e decisións, menosprezala, ignorala, tomar
decisións sen consultala etc.
-Mistificación: manipular, deturpar, tratar de mentireira a outra persoa, deixar de
interesarse por ela, celos etc.
1.4-. Violencias económicas: É o uso da violencia a través do control ou acceso da persoa
a recursos económicos e materiais.
Exemplos: impedila de traballar de forma remunerada, apropiarse dos seus recursos ou
impedirlle acceder a recursos comúns, endebedar a outra persoa etc.
1.5-. Violencias ambientais: Resultado da destrución do ambiente da persoa, o seu
contexto, as súas cousas, etc. Este tipo de violencia asociase á violencia social, que se
centra no deterioro das relación da persoa e no seu illamento. Preténdese deste xeito que
a persoa perda todo o contacto con amizadas, familiares, compañeiros de traballo etc.
Esta violencia fai difícil que a persoa consiga saír dunha relación violenta, pois fáltalle
unha rede social coa que compartir o que lle acontece, que a apoie ou lle de a axuda
precisa.
Exemplos: romper obxectos, non respectar o correo ou as conversas privadas nin os
espazos íntimos da persoas, maltratar animais, impedir o descanso facendo ruído etc.
1.6-. Violencia vicaria: Ten como obxectivo danar á muller a través dos seus seres
queridos, nomeadamente, ás súas fillas. En moitos casos acada o seu grao máis elevado
de crueldade co asasinato desas persoas (fillos e fillas, nai, pais, parella actual etc.).
1.7-. Feminicidio ou asasinatos LGBTfóbicos.
2-.Consecuencias das agresións machistas:
Ademais das lesións física que a violencia física produce e as súas secuelas, a propia
OMS elabora un catálogo de problema de saúde polo impacto psicolóxico do abuso, sexa
físico ou de calquera outro tipo. Eses problemas son:
Físicos

Síndrome
crónica

Sexuais
reprodutivos
de

dor

Fibromialxia

e

Disfuncións sexuais
Aborto practicado en
condicións perigosas

Transtornos dixestivos
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Psíquicos (emocionais
e de conducta)
Abuso
drogas

de

alcol

e

Depresión e ansiedade

Síndrome
irritable

de

colón

Transtornos de hábitos
alimentares e do sono

Suicidio

Sentimentos de culpa e
vergoña
Fobias e transtorno do
pánico
Inactividade física
Baixa autoestima
Transtorno de estrés
postraumático
Comportamento
suicida e autolesións
Comportamentos
sexuais de risco

É importante saber cales son as consecuencias das agresións machistas para poder actuar
como amortecedoras dos efectos anteriormente descritos e establecer mecanismos de
apoio na defensa e superación das mesmas.
3-.As violencias machistas e LGBTIfóbicas no seo do movemento xuvenil de
esquerdas.
As violencias machistas e LGBTIfóbicas no seo das organizacións políticas de esquerdas
teñen un impacto dobre nas mulleres e persoas LGBTI, xa que, ademais dos efectos que
comportan na saúde e no benestar das persoas os distintos tipos de violencia
anteriormente mencionados, sumáselle a dificultade de tornar evidente que os propios
compañeiros de miltancia non son persoas exentas de determinados mandatos e
conductas patriarcais e LGBTIfóbicas.
Neste sentido, a dificultade de visibilizar e denunciar estas agresións é dobremente
custosa, xa que a iso engádenselle a resistencia por parte de moitas persoas do
movemento de recoñecer a existencia de actitudes machistas en compañeiros que se
definen como “aliados”.
Outro mecanismo que se pode activar fronte a un caso de violencia machista e que é
preciso traballar desde as organizacións feministas, é o derivado do medo e inseguridade
doutras persoas a poder atoparse na mesma situación ou a poder exercer violencia
machista ou LGBTIfóbica. Con isto, actívanse mecanismos de protección en relación ao
agresor por parte doutros homes ou persoas cisheterosexuais.
4-.Que se entende por prevención?
A prevención das agresións machistas e LGBTIfóbicas é imprescindible para
conseguirmos construír uns espazos de militancia libres de violencias machistas e porén,
unha sociedade xusta e igualitaria. Neste sentido, a prevención debe potenciar a
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erradicación das relación xerárquicas e dos exercicios de autoridade impostos polo
cisheteropatriarcado.
Por tanto, é importante que as acción vaian máis alá de traballar para a identificación e
detención das violencias machistas e LGBTIfóbicas, construíndo espazos onde
transformar as relacións. Para acadar este obxectivo, é preciso traballar na deconstrución
das relacións de poder actuais, baseadas no dominio, control e abuso de poder dos
homes sobre as mulleres e das persoas cisheterosexuais sobre as persoas diverxentes coa
cisheteronorma.
Neste sentido, pódense levar a cabo distintas acións:
Prevención
primaria

Reducir a taxa de incidencia das agresións machistas e
LGBTIfóbicas no seo da organización tentando diminuír a
probabilidade
de
que
ocorran,
transformando
paralelamente a forma de relacionármonos.

Prevención
secundaria

Reducir a taxa de prevalencia, o número de casos
existentes, tentando detectalos de forma precoz e
intervindo sobre eles.

Prevención
terciaria

Procurar que non fiquen secuelas (ou que estas sexan as
menos posibles), construíndo espazos seguro e de apoio
dentro da organización, que acollan de forma eficaz as
queixas e demandas das militantes sobre este tipo de
violencias, e lles den unha resposta positiva.

Algunhas propostas de liñas de traballo e accións para a prevención pasarían pola
formación en perspectiva feminista, formación específica en violencias machistas e
LGBTIfóbicas, traballar na promoción de dinámicas igualitarias na toma de decisións e
a participación, revisar as nosas prácticas do día a día, creación e apoio a grupos de
autodefensa feminista, creación e fortalecemento de redes de apoio mutuo, traballo para
o empoderamento feminista etc.
Após: “utilidade eminentemente práctica.” En liña 35, páx. 2 e ata. “b. Aspecto a ter en
conta á hora de analizar e abordar unha agresión”.

ACEPTADA

346.

VIGO. Emendas de substitución. Páx. 5, liña 16.

Substituír
“vítima”
Por
“agredida”.
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ACEPTADA

347.

VIGO. Emendas de substitución. Páx. 5, liña 22.

Substituír
“vítima”
Por
“agredida”.

ACEPTADA

348.

VIGO. Emenda de supresión. Páx. 5, liñas 37.

Suprimir desde “e” até “ela.”.

ACEPTADA

349.

BAIXO MIÑO. Emenda de engádega. Páx 6, liña 6.

Engadir:
Pauta de actuación
Paso 0. Denuncia
-A agredida, testemuña ou coñecedora comunica a alguén que forme parte da
organización o sufrido, presenciado ou coñecido. No caso de Galiza Nova, a
denuncia presentarase ante algún membro da Dirección Nacional.
-A persoa que tramita a denuncia informa ao espazo de militancia da persoa agresora
da denuncia interposta. No caso de Galiza Nova, conformarase unha Comisión de
Investigación para a resolución do conflito.
-Sempre se manterá o anonimato da persoa agredida.
-A persoa denunciada queda en suspensión de militancia ata que a Comisión
Investigadora comunique o contrario.
-A Comisión de Investigación tratarase dun órgano colexiado que se rexirá polos
principios da independencia e imparcialidade.
Esta reflectirá o caso e o seu
proceso nunha ficha de avaliación e seguimento.
-A Comisión de Investigación será un grupo no que a persoa agredida sempre terá
respaldo e poderá contar con este sempre que o precise. Debe pular pola seguridade
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da agredida durante todo o proceso, incluíndo que non se cree un ambiente
intimidatorio por parte de aliadas a persoa agresora.
Paso 1. Análise do caso.
Nesta fase do proceso de actuación a Comisión de Investigación analizará a versión da
persoa agredida e indagarase na versión do persoa presuntamente agresora. Finalmente
a Comisión de Investigación valorará as medidas a tomar e no caso de Galiza Nova, será
a Dirección Nacional a que ditamine unha sanción.
-Versión da agredida: recollerase tras a formación da CI. A agredida debe ser consciente
de que todas as persoas que forman parte do CI teñen que dispor da información sobre
os feitos. A CI fará un primeiro encontro coa vítima onde se lle explicará o protocolo,
informaráselle do proceso e recollerase a historia.
-Versión da persoa agresora: A pesar de practicamente non existir denuncias falsas, non
é excluída a necesidade de establecer un espazo no proceso no cal a persoa denunciada
poida expor a súa versión dos feitos.
Para recoller a súa versión fárase unha entrevista coa denunciada. O seu relato e
posicionamento ante a situación de violencia terase en conta para determinar as medidas
a tomar e se hai ou non agravantes na situación. Para facelo, ademais do seu relato, terase
en conta se a persoa colabora, recoñece os feitos ou se pola contra hai unha negación etc.
Todo isto, permitirá ter unha visión máis ampla do acontecido e á vez, servirá para
detectar se hai indicio de non veracidade do relato nalgunha das persoas implicadas.
Na meirande parte dos casos, a persoa agresora opta por unha posición victimista e
tratará cos seus medio facer crer que non se cometeu tal agresión. Por isto, os obxectivos
da entrevista serán fundamentalmente:
-Explorar posibles situación de violencia a partir de conflitos que poida reportar a persoa
denunciada.
-Explorar a conciencia que ten a persoa denunciada do problema da violencia e as súas
consecuencias.
-Motivar á persoa denunciada para iniciar un proceso de revisión de privilexios.
Ademais das dúas versións das partes implicadas, a CI pode contar coa información
proporcionada por terceiras persoas para a valoración. Após isto, a CI reunirase e
pensará que medidas se terán que tomar para abordar o caso en base á información
recibida.
A continuación, a CI formulará un informe con todo o recollido e a Dirección Nacional,
aplicará unha sanción que será exposta ás partes implicadas.
Esta primeira fase non se pode alongar máis dun mes e no caso das situacións máis
graves de violencia, tentarase incluír a resolución de todo o caso dentro deste mes de
período.
Paso 2. Resolución do caso.
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Unha vez analizado o caso e tomadas as decisións de que medidas se levarán a cabo,
procederase a comunicar as mesmas ás partes implicadas e falarase cos axentes que se
consideren adecuados.
Se se considera necesario, informarase a outros espazos de activismo político e social no
que participe a persoa agresora. En ningún caso se fará público o caso xa que isto podería
alterar gravemente a intimidade da agredida.
Esta fase 2 de resolución do caso non se ten que alongar máis de dúas semanas.
Paso 3. Seguimento do caso.
Unha vez analizado e resolto o caso de violencia, será preciso que a organización faga
un seguimento para ver como evoluciona o traballo coa persoa agresora e o estado da
persoa agredida.
A organización fará un seguimento periódico, cada 3 meses aproximadamente, que
servirá para garantir que nin a persoa agresora nin outros axentes tomaron represalias
contra a persoa agredida.
O proceso non se ten que eternizar e estímase que en casos de violencia media-alta onde
non hai unha expulsión definitiva, o tempo de vixencia das medidas será dun ano
mínimo.
Unha vez finalizado o período inicialmente establecido, farase unha avaliación do estado
da cuestión para ver se o caso se pode dar por resolto ou se hai que ampliar o prazo de
traballo.
Após: “medidas oportunas.” na liña 5.

ACEPTADA

350.

VIGO. Emenda de substitución. Páx. 6, liña 14.

Substituír
“sexistas”
Por
“machistas”.

ACEPTADA
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Anexo Transaccións:
ENSINO:
2.5.1.1. Análise da situación
A análise que faciamos na última Asemblea Nacional mantén a súa vixencia na
actualidade, agravada aínda máis pola crise sanitaria da Covid19.

O ensino público ten sufrido distintos ataques que camiñan cara ao seu
desmantelamento. Dentro disto a redución dos orzamentos, a diminución do corpo
docente e o aumento dos ratios constitúen o día a día do ensino público na Galiza. Por
outra banda, o actual modelo de ensino persiste, en parte, ao gran esforzo docente e á
autodefensa da comunidade educativa fronte a un ensino concertado que apercibe
grande cantidade de fondos públicos e compite de forma desigual coa escola pública.

Mantense tamén o veto sobre a nosa lingua, sendo un 30% as materias impartidas en
galego; o que fai que unha de cada catro crianzas de menos de 15 anos sexan incapaces
de empregar o galego na súa vida cotiá, ademais de reforzar prexuízos que van ligados
ao auto-odio cara nós mesmas e á falta de consciencia como pobo. Os continuos ataques
españolizadores exercen unha opresión cultural nas etapas formativas chaves para a
xuventude galega; situación da que alertan diversos organismos e colectivos sociais,
entre eles o Consello de Europa, que recomenda unha educación integramente en galego
no ensino obrigatorio. A maiores, trasládase un marco de estudo totalmente alleo á
realidade nacional do País, que busca anular a consciencia nacional das mozas. Nos
centros de ensino non houbo avances na promoción cultural entre a mocidade;
relegando a responsabilidade no profesorado e no alumnado, como foi o proxecto dos
21 día en galego. Estas iniciativas fanse insuficientes ao seren os recursos dixitais na nosa
lingua -libros, música, etc- ferramentas inaccesíbeis ou pouco visíbeis. Isto prodúcese ao
ter centros de ensino destinados a xerar valor engadido en profesionais e non
coñecementos e inquedanzas culturais nas persoas.

O aumento de ratio de alumnado por aula, o feche de colexios rurais, a existencia de
probas de nivel anti-pedagóxicas e a falta de financiación cara a pública mentres se
subvencionan colexios privados e concertados (moitos deles vinculados á igrexa) fan que
se camiñe cara unha maior mercantilización do ensino; desatendendo os problemas de
abandono escolar e as dificultades económicas de moitas familias.
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Por outra banda, a ABAU segue a representar un continuísmo e agravamento do
modelo xa implantado coa Selectividade. Esta de base, pretende constituír unha traba no
acceso universal aos estudos superiores e segue un formato antipedagóxico, elitista e
patoloxizador que non lograr representar unha base sólida para igualar ao conxunto das
estudantes independentemente da súa procedencia, condición social ou realidade
persoal.

As promesas de reforma vense limitadas coa nova lei (LOMLOE) que máis alá de traer
uns avances moi limitados, como son a prohibición da segregación por sexo ou a
reincorporación de filosofía como obrigatoria no bacharelato de ciencias, fica moi lonxe
das nosas aspiracións. De novo unha lei centralista, sen capacidade de adaptarse á
realidade nacional galega que ignora completamente as nosas necesidades en materia
lingüística mais tamén na necesidade de contidos que ensinen a nosa realidade histórica
e social. Así como tamén abandona a necesidade de atender ao ensino nas áreas rurais
galegas.

Coa pandemia da COVID-19, constatamos o xa mencionado desmantelamento, á par da
incapacidade, improvisación e incompetencia do goberno da Xunta do Partido Popular
para estar á altura das circunstancias. Evidenciouse un modelo educativo anacrónico e
incapaz de solventar as problemáticas do momento, destacando o gran reto de reverter
a fenda tecnolóxica nomeadamente nas áreas rurais. A maiores, vimos de coñecer unha
nova reducción de profesorado, que situaría o ensino secundario con menos profesorado
que no 2019, profundando na política antisocial da Xunta de Núñez Feixoo.

Finalmente, podemos concluír que, a maiores, a crise socioeconómica e as súas
repercusións nas clases populares sumadas ao endurecemento nas medidas para a
obtención de bolsas, o descenso da contía outorgada por estas, a dificultade para estudar
fóra da vivenda familiar e o aumento do paro e a aplicación de ERTEs, constituirán unha
barreira e tal vez un abandono masivo da actividade académica das estudantes fillas das
clases traballadoras.

SITUACIÓN FP
O recurrente devalo da formación profesional nos últimos tempos condiciona aos
sectores sociais mais precarizados, que teñen unha urxente necesidade de se
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incorporaren ao mercado laboral e unha alta dificultade económica para acceder aos
estudos superiores. Neste senso, a percepción social da formación profesional,
especialmente no caso dos graos medios e básicos, segue a responder a prexuízos
clasistas, que menosprezan o alumnado que opta por este tipo de formación.

O sistema de Formación Profesional sufriu varios cambios nestes últimos anos como
foron a creación da FP básica e da FP dual. Isto compaxínase co desmantelamento do
programa de Diversificación curricular e a retirada dos PCPI. Estas medidas obedecen a
uns intereses clasistas e crean un escenario onde se forza ao alumnado con máis
dificultades, ou ben a abandonar os seus estudos, ou, no mellor dos casos, a acceder a
unha formación coa que só terán acceso a postos con salarios reducidos e sen apenas
posibilidade de ascenso.

A creación da FP dual atende aos intereses das grandes empresas que buscan fornecerse
de man de obra barata. Na maioría dos casos, a formación nos centros de traballo non é
formación, senón unha incorporación directa do alumnado á cadea de produción. Así, o
capitalismo aprovéitase do alumnado con máis dificultades económicas e peores
resultados académicos, evidenciándose ademáis un desleixo total na oferta dos ciclos
formativos, que atenden aos intereses capitalistas no canto de atender ás necesidades do
país. Noutros casos, ofértase unha formación moi especifica en materias moi concretas
que abre moi poucas oportunidades laborais e non aporta unha formación suficiente.

En resumo, camiñando máis aínda cara un modelo de producción de man de obra
especializada, cunha total pasividade por parte do goberno da Xunta no control e na
supervisión que garanta a eficacia e a calidade na formación.

Debemos tamén prestar atención ao desmantelamento dos centros de formación no
rural. Esta situación provoca que moitas estudantes teñan graves dificultades para
estudar ao ter que desprazarse a unha cidade, xa 32 non só polo gastos que supón senón
pola inexistencia dun transporte publico suficiente.

2.5.2 Ensino Universitario
2.5.2.1. Análise da situación
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O ensino universitario presenta actualmente un paso intermedio na aplicación do
modelo 3+2. Aínda así, as estudantes enfróntanse ao pago de altas taxas para o acceso a
estudos superiores cuxa valía formativa é insuficiente para o mercado laboral e cuxa
calidade tense visto reducida pola insuficiente financiación do sistema universitario
público galego. Nunha ampla maioría dos casos, estes títulos requiren posteriores
formacións específicas ou mestrados con altos custos e escasa especialización real para
acceder ao mercado laboral; un mercado marcado pola alta temporalidade e
precariedade onde os postos de traballo aos que se accede non se corresponden co
escalafón formativo.

Os xa mencionados ataques aos sectores públicos conducen á luz verde por parte do
Partido Popular na Xunta de Galiza e o PSOE no goberno do Estado, á implantación da
primeira universidade privada na Galiza promovida pola Afundación de ABANCA,
nun camiño á privatización do ensino. Exemplo disto é a formación do profesorado na
Galiza cuxas prazas ofertadas e reguladas pola Consellería de Educación son superiores
ao número de prazas ofertadas polo SUG nos mestrados. Isto deriva nunha realidade:
ou se accede a unha formación de ámbito privado -e polo tanto se privatiza de forma
encuberta o ensino- ou se accede a unha formación en outras partes do estado, que nada
ten a ver coa realidade galega.

A situación é crítica xa que a creación dunha universidade privada afectaría tamén aos
xa nomeados escasos recursos das universidades publicas: coa desviación de fondos
públicos, perda da financiación privada nas investigacións públicas, éxodo de profesores
cara a privada por mellores contratos, maior descenso do alumnado, competencia
propagandística desleal, entre outras consecuencias que se engloban nunha estratexia
máis ampla de desmantelamento do ensino superior galego que leva anos a desenvolver
o Partido Popular dende a Xunta.

Por outra banda, a pandemia da COVID-19 viu marcada pola grande diferencia de
medidas tomadas entreas distintas universidades nun primeiro momento, mais
caracterizándose en todo momento por ser determinada por cada profesor responsable
da materia en cuestión, mais alá das directrices ou acordos xerais trasladados desde as
distintas reitorías; cunha falta de coordinación e comunicación co estudantado, sendo
ignoradas na toma de decisións nas medidas que nos afectaban directamente
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repercutindo desta maneira no noso benestar físico e psicolóxico.

Por último, observamos como se manteñen problemas que veñen de lonxe, como son
unha infraestruturas obsoletas, un sistema de bolsas insuficiente e de difícil acceso, unha
investigación precarizada ou a escasa presenza da nosa lingua no ambiente
universitario.

2.5.3 Valoración política

A actual situación tal como vimos analizando vertébrase en 2 eixos: por unha banda o
ámbito social ao que responde o ensino público e por outra, a realidade diferenciada que
representa o noso país (e polo tanto o noso ensino e a nosa sociedade). Todas as
situacións de precariedade, descenso da calidade, inoperancia e febleza do ensino
público nacen da vontade deliberada por parte dos distintos gobernos do Partido
Popular e do Partido Socialista de implantar un modelo de ensino no que o
neoliberalismo acceda directamente ás aulas. Neste modelo o ensino exerce un papel de
ferramenta perpetuadora de desigualdades e chave para o fornecemento de man de obra
especializada e precarizada ao servizo da actual economía produtiva.

En resumo, o ensino público fica relegado aos estratos sociais máis baixos que deberán
atravesar barreiras para acceder a unha educación superior e cuxo encaixe no actual
marco socioeconómico é o da venda da súa forza de traballo como man de obra
especializada.

Por outra banda, o ensino de carácter concertado ou privado atenta en contra do ensino
público e da igualdade de oportunidades. Non podemos aceptar a venda de títulos
universitarios atendendo á capacidade económica de cadaquén, que responden á
reprodución das clases dominantes e do status socioeconómico destas. O dereito á
educación pública universal supón un piar imprescindíbel para construír unha
sociedade democrática. Sen uns servizos públicos para todos e todas non é posíbel
camiñar cara á construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria. Por iso, a educación
non debe converterse nunca nun negocio, nunha mercadoría máis.
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Isto tórnase máis complexo coa vertente nacional existente na Galiza como país
colonizado. A ausencia dun marco lexislativo propio e axustado á nosa realidade fai con
que tamén o ensino reproduza as estruturas coloniais do Estado español. Deste xeito, a
acción por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza mediante decretos como o do
plurilingüísimo, fan con que o proceso que representa o paso da mocidade polo ensino,
derive nun lavado da súa identidade galega. Exemplo disto é o descoñecemento da nosa
historia, da nosa lingua e da nosa cultura, bases necesarias para o noso sometemento
como pobo.

Na actualidade estes esforzos teñen tido os seus froitos: atopámonos cunha sociedade
individualista en maior grao aínda nos sectores xuvenís. Isto deriva na concepción do
ensino como un obxecto de mercado que supón un valor engadido na persoa que adquire
un título. Ademais, o resultado máis inmediato deste individualismo é a ausencia de
respostas colectivas a problemas colectivos. Deste xeito, o debate, o asociacionismo e a
contestación fronte aos problemas sistémicos viuse minguada derivando cara a actual
situación de debilidade do movemento estudantil. Isto sumado ás dinámicas
implantadas polo ciberactivismo e ao illamento forzado derivado da COVID-19, fai con
que o actual marco de traballo no ensino sexa extremadamente complexo e cunha tónica
de desmobilización xeral e pasividade. Isto vese acrecentado no ámbito universitario
onde a implantación de Bolonia e polo tanto impedimento da compatibilización dos
estudos superiores con calquera outra actividade fai con que as posibilidades de
organización do estudantado se vexan reducidas ao mínimo.

2.5.4 Liñas de traballo
Neste período debemos intensificar o noso traballo no ensino cunha periodicidade
maior do noso voceiro Lume ofrecendo alternativas políticas ao estudantado do ensino
medio. No referente ao ensino superior, debemos aumentar a nosa presenza nas
facultades á hora de realizar actividade pública. Debemos incluír tamén no ensino
superior a FP superior e intensificar a nosa presenza e traballo nesta área, pois é unha
rama formativa moi importante que cursa un grande número de galegas.
Galiza Nova debe retomar a actividade proactiva en colaboración cos distintos axentes
presentes no Ensino, desde a CIG-Ensino, coma no seo da Plataforma Galega en Defensa
do Ensino Público, estando presentes en todos os conflitos que involucren a mocidade e
o conxunto do estudantado galego.
Debemos pular activamente tamén pola existencia dun movemento estudantil que xere
ritmos mobilizadores propios, centrados no País. Para isto, e sendo o estudantado parte
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da mocidade, a nosa organización debe ser quen de achegarse ao problemas das
estudantes, aportando na busca de solucións satisfactorias para as estudantes en
calquera conflito.
A nosa acción debe servir para espallar o ideario nacionalista, sumando ás estudantes á
loita pola liberación social e nacional do noso País. Por tanto as estudantes organizadas
en Galiza Nova debemos ter como obxectivo, axudar a construír un movemento
estudantil democrático, aberto e que respecte a diversidade. Isto ten a súa expresión
orgánica en Erguer. Estudantes da Galiza, a nosa organización estudantil de referencia
dende a súa creación no ano 2016.

2.5.5 Alternativas políticas
- Defensa firme dun ensino público, e polo tanto gratuíto e non mercantilizado;
universal, permitindo a todo o mundo acceder a el; feminista, permitindo a educación
en igualdade; laico, mantendo lonxe das aulas dogmas relixiosos; e galego, o que implica
non só o fomento e uso da nosa lingua, senón tamén que permita o coñecemento da
realidade conxunta que conforma o noso País.
- Aposta por unha Lei Galega de Educación, realizada por e para o estudantado, o corpo
de docentes e as familias galegas, unha Lei propia que de adapte á nosa situación e que
vele polo noso idioma.
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