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ANÁLISE SOCIOPOLÍTICA

1. A COVID-19 como crise mundial
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 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.
Esta crise veu ratiﬁcar a subordinación de gobernos e estados ás estruturas supranacionais que levan promovendo políticas neoliberais desde o nacemento do concepto como tal. Fronte á xestión da crise por parte de países como
China, Vietnam, Nova Zelandia, 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 riba 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 a nosa saúde non só física, senón tamén mental e afondou aínda
máis na situación de precariedade laboral que vivimos a xuventude a nivel mundial. Na mocidade, a pandemia tivo efecto inmediato na educación (non todas
puideron 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 os investimentos millonarios dos erarios públicos
-4-

no desenvolvemento e produción das mesmas xa que se realizou a expensas de
saber que quen é máis e máis pronto paga, antes recibirá vacinas. En segundo
lugar, o posíbel mantemento e mutación do virus a nivel mundial, xa que se non
hai unha distribución uniforme das doses, de nada serve inmunizar 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.
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). Desde Galiza
Nova entendemos que 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.

2. Contexto político internacional
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 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 como Biden defenden en
todo momento o mesmo proxecto imperialista norteamericano, con diferenzas
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.
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No tocante á América latina, vimos dun período de altos e baixos 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 Lenin 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) e que poden incluír o magnicidio do presidente de Haití. Nesta liña cómpre
salientar a agudización das inxerencias e agresións contra Cuba, desenvolvidas
a través dunha importante campaña mediática que busca unha presunta intervención humanitaria, ao tempo que se mantén o bloqueo contra a illa.
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, aínda que o resultado foi totalmente
desigual. 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, e acabaron por lograr o
inicio dun proceso constituínte que derrubou a Constitución herdada da ditadura
de Pinochet.
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. Tamén continúa aberto o conﬂito no Sáhara occidental, cunha escalada de represión por parte do goberno marroquí. Outras nacións
como Irán ou Afganistan atravesan asemade momentos convulsos, nos que non
se poden obviar as inxerencias imperialistas. No caso desta última, acabamos
de asistir á toma do poder polos talibáns, o que supón o agravamento da situación e supón un exemplo dos efectos que o imperialismo ten na rexión, ao ser o
apoio e ﬁnanciamento dos grupos terroristas. Cómpre tamén prestar atención
ao que está a acontecer no continente asiático nos últimos anos, facendo ﬁncapé ademais na importante ocultación que sofren estes territorios, alimentando
deste xeito as visións coloniais e imperialistas do mundo. A evolución dos estados denominados populares ou o auxe do movemento obreiro son aspectos que
requirirán de análises máis profundas no futuro.
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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.

3. Unión Europea
A Unión Europea é unha estrutura xurídico-política ao servizo dos intereses do capital transnacional, onde a defensa dos dereitos das clases populares
non ten cabida. Por este motivo, entendemos que non existe marxe para unha
Europa social e dos pobos dentro da UE. Exemplo disto é o caso grego, onde
unha forza aparentemente rupturista que comezara prometendo auditar e negociar a débeda coa UE, rematou por facer recortes por non cuestionar os alicerces
deste organismo nin a saída do Euro. Neste sentido, en liña coa posición histórica do soberanismo galego, defendemos a superación da UE pola imposibilidade
de manter a soberanía nacional e unha planiﬁcación económica para as maiorías sociais no seu seo.
Nos últimos anos, é de destacar o aumento de apoios cara a forzas de
extrema dereita, que se nutren precisamente de persoas desempregadas e excluídas, así como de xente moza que non ve satisfeitas as súas expectativas
laborais e con poucas perspectivas de futuro no sistema, prometendo solucións
doadas a problemas complexos. Os medios de comunicación social serviron de
altofalante para popularizar a súa mensaxe, baseada no ataque á inmigración e
a dereitos sociais tan básicos como a diversidade sexual e de xénero. Esta extrema dereita ten hoxe presenza nos parlamentos da meirande parte dos estados
da UE, e en sete gobernos.

4. Estado español
A monarquía española, e con ela o réxime político español, atópase nunha
crise de imaxe. Os múltiplos escándalos pola corrupción da Casa Real e a fuxida
da xustiza do rei emérito traducíronse nunha caída na súa popularidade e, se
ben a institución non se atopa nun perigo real de desaparición, si que está máis
cuestionada a súa utilidade entre a poboación que hai uns anos. Esta situación
coincide cun contexto de endurecemento represivo do propio estado en resposta ao escenario aberto polo Procés, en que importantes sectores de distintos
pobos do estado poñen en cuestión o réxime xurdido da Transición.
Tal e como o nacionalismo galego viña analizando nas últimas décadas,
isto vén a reforzar máis unha vez a idea de que é a loita das nacións sen estado a
principal vía para provocar unha fenda no sistema político español, agudizando a
contradición principal que suporá a caída do réxime: a contradición nacional en-7-

tre soberanía dos pobos e imperialismo español. Porén, tamén nos mostra que
este réxime non caerá sen ofrecer batalla por todas as vías posíbeis, tales como
a xudicialización da política, a criminalización do nacionalismo e da protesta social, ou a promoción de opcións electorais abertamente fascistas que exerzan a
represión de forma directa e sen matices.
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 réxime do 78. O BNG foi
quen de poñer en valor o seu compromiso cos intereses da 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 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.
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5. Galiza
O panorama político na Galiza volve debuxarnos unhas institucións nas
mans do Partido Popular ao manter a maioría absoluta após os últimos comicios. 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. Este ascenso pode explicarse polo gran traballo organizativo realizado, mais tamén por unha desaparición de facto do resto da oposición. No tocante aos resultados electorais cómpre sinalar o feito de que forzas máis alzadas
polos medios de comunicación desde Madrid continúan a manterse fóra dos
órganos lexislativos, paralelamente ao apoio social residual que teñen no noso
País. Non obstante, si que foron quen de recuperar vellos debates como o cuestionamento á normalización lingüística ou ao papel do autogoberno que esixen
dun profundo traballo de clariﬁcación e afortalamento do ideario nacionalista.
A crise económica mundial comezada no 2008 e que se prolongou durante toda a década supuxo un dobre golpe para Galiza, por non termos estruturas de estado nin unha economía autocentrada, coa croniﬁcación de problemas
coma a emigración xuvenil, o envellecemento da poboación, a desertización do
territorio ou a destrución de sectores estratéxicos. Esta crise rematou por concentrar a riqueza e aumentar as desigualdades económicas e sociais, supoñendo o empobrecemento de grandes capas de poboación.
Mais, aínda sumidos na crise sanitaria que supón a COVID-19, podemos
albiscar a crise económica que virá tras ela. Os indicadores económicos permitían intuír unha ralentización do crecemento económico que se estaba a producir antes da chegada do coronavirus. E sumado a isto, a grande destrución de
postos de traballo que supuxo o estado de alarma, os ERTE e ERE que tiveron
lugar e o peche xeneralizado de empresas veñen traer unha situación dramática
para a situación do emprego no noso país. Será traballo imprescindíbel deste
novo período manter unha máxima alerta neste campo para evitar as medidas
regresivas en materia económica e social.
A xestión da crise sanitaria no noso país estivo caracterizada pola fuxida
das responsabilidades do goberno galego, totalmente encantado coa recentralización executada polo estado, e cunha dose continuada do uso da propaganda
e dos medios públicos galegos para dar unha sensación de boa xestión e de
control excelente do virus.
Se ben é certo que, mediante unha comparativa numérica, o noso país
non foi dos máis afectados da nosa contorna pola COVID-19, isto non foi unha
cuestión de boa xestión por parte do goberno galego. As características propias
do noso país, tales como a dispersión poboacional, a non existencia dun sistema
de transporte colectivo de uso masivo, ou a baixa mobilidade interior e exterior
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en comparación con outros territorios, contribuíron a que os niveis de infección
non fosen tan altos.
Mais despois de máis dunha década de recortes na sanidade e da privatización da práctica totalidade dos servizos externos dos hospitais públicos, foron
as xornadas laborais intensivas con moito sobreesforzo do persoal sanitario e o
labor das profesionais de actividades tan esenciais como a alimentación ou os
coidados, quen conseguiu salvar a milleiros de persoas dunha situación que foi
devastadora para moitas familias galegas.
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TESE SECTORIAL

A continuación preséntanse unha serie de problemáticas e eidos de actuación con alternativas concretas para cada un dos ámbitos. Problemáticas
que, se ben no 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.

1. Emprego
Análise da situación
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.
Este contexto desfavorábel tradúcese na imposibilidade de alcanzar
unha independencia económica de facto, coa que ser quen de pór en marcha os
proxectos vitais da mocidade para construír un futuro propio. Tradúcese tamén
na case obriga de escoller o camiño da emigración. Na última década emigraron
da Galiza 216.413 persoas con idades comprendidas entre os 16 e 54 anos, das
que 79.529 tiñan de 16 a 29 anos, por falta de oportunidades laborais no noso
país. Unha emigración forzada para tentar optar a un traballo nunhas condicións
menos precarias que nos permitan alcanzar a emancipación económica. A xente
moza que si teñen traballo fano, nunha amplísima porcentaxe, con tipoloxías de
contratos temporais tanto a xornada completa como en xornada parcial, sendo
esta última a que está a medrar dun xeito dramático.
A chegada da crise da COVID-19 non ﬁxo máis que agravar a situación
a nivel laboral da mocidade galega. A pandemia veu precarizar aínda máis os
traballos das mozas deste país, afondando na temporalidade e parcialidade dos
contratos laborais. Ademais, a aceleración das novas formas de explotación,
como as falsas autónomas ou a normalización dun teletraballo forzado e pouco
organizado, xeraron aínda máis precariedade nas condicións de traballo da mocidade galega alén de producir consecuencias nocivas para a saúde mental e
física das traballadoras.
A maiores, o goberno autodenominado “máis progresista da Historia de
España” non executou a gran maioría das súas promesas electorais, excepto o
ingreso mínimo vital, cunhas condicións de acceso case imposíbeis de cumprir
e a eliminación do despido por enfermidade.
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O acordo de goberno PSOE – Unidas Podemos vendía entre outros: un
novo Estatuto dos Traballadores, a derrogación da reforma laboral de 2012, a
revisión dos contratos formativos, a recuperación de dereitos laborais... Todas
estas cuestións quedaron sen executar e, a maiores, o Ministerio de Traballo
de Unidas Podemos empregou unha medida instaurada coa Reforma Laboral
de 2012 do Partido Popular como foron os ERTEs. Os ERTEs foron un arma de
dobre fío pois a moitas empresas multinacionais fóronlle concedidos ERTEs que
non necesitaban e moitas outras solicitáronos mentres mantiñan as traballadoras nos seus postos, obrigadas a traballar mentres os empresarios aforraban
cartos.
Por outro lado, moitas persoas descubriron meses despois que os ERTEs,
a pesar do que se vendeu nun inicio, só cotizaban para a Seguridade Social mentres que non xeraban dereito a paro; situación que foi revertida de xeito retroactivo demasiado tarde. Esas mesmas empresas pasados os 6 meses de acollerse
aos ERTEs, comezaron a anunciar EREs que suporían a perda de milleiros de
empregos en todo o estado.
Neste escenario de pandemia medrou un fenómeno laboral que até agora
era moi minoritario: a ﬁgura do teletraballo. Se ben, en casos concretos, pode
supor algunhas vantaxes para o persoal traballador e para o medio ambiente,
tamén vén acompañado dunha serie de desvantaxes e riscos, tanto a nivel individual como colectivo, nos que é preciso pór o foco.
Ditos riscos abranguen desde o psicolóxico, debido ao illamento social e
a dilución dos ámbitos produtivo e reprodutivo e o persoal – sobre todo no caso
das mulleres – até o físico, que pode vir derivado de espazos e equipo 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 abondo, os riscos de abuso
de substancias estimulantes como 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 a clase traballadora.
Valoración política
Vivimos nun país que segue deﬁnido polo atraso económico con respecto
aos países da súa contorna, pero no que as familias investiron na formación
das xeracións máis novas coa expectativa dun progreso social. Debido a que
este medre de persoas formadas é maior do que o avance da economía galega
noutros aspectos que lle permitisen sacar proveito dese talento, é inevitábel o
agravamento do éxodo de poboación cara rexións que si demandan este tipo
de profesionais. Deste xeito, Madrid e outras metrópoles que xa parasitaban a
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nosa economía, volven ser buracos negros, absorbendo agora, ademais, a nosa
poboación e todo o valor que as persoas emigradas levan consigo.
Estamos pois, ante un agravamento da alarmante situación laboral en que
vive a mocidade galega. Nun contexto de crise industrial sen precedentes, unha
dependencia cada vez maior do sector servizos e o retroceso nos dereitos laborais das traballadoras, é preciso un plan de choque para garantir un emprego
digno para a nosa mocidade e un futuro digno para Galiza.
A condición periférica e subordinada da economía galega, a destrución de
parte importante da base produtiva, a precariedade no emprego e a ausencia de
políticas ambiciosas de igualdade e fomento da conciliación están na base do
devalo demográﬁco do país e do aumento da emigración. Tamén a destrución
de emprego xerada pola pandemia comeza a ter unha importancia crucial para a
mocidade galega, xa que son moitas as mozas deste país que traballan de forma
temporal e precaria no sector servizos.
Liñas de actuación
Galiza Nova debe destinar máis esforzos á creación de liñas de traballo
propias que respondan ás necesidades da mocidade traballadora galega. Para
isto é vital dotármonos das ferramentas teóricas e prácticas precisas para chegar dun xeito útil e atractivo ás mozas asalariadas ou autónomas.
Debemos seguir contestando de todos os xeitos posíbeis os abusos da
patronal, a acción e propia existencia das ETTs, e calquera acción lesiva contra
a mocidade traballadora galega. Para iso, desde Galiza Nova buscaremos levar
a cabo máis traballo político a prol dun emprego digno para as mozas galegas.
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 persoa moza en
idade de traballar, aínda que non teña experiencia no mundo laboral, pode aﬁliarse á CIG. Debemos facer ﬁncapé con ﬁrmeza na necesidade 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 no seo da mocidade.
Alternativas políticas
Esixencia ao goberno do Estado español a derrogación das reformas laborais existentes, as cales atentan contra as nosas clases populares.
Aposta pola creación dun marco de relacións laborais galego, que recoñeza a Galiza como nación e que actúe sobre as nosas realidades es-14-

pecíﬁcas, único xeito de camiñar cara a melloras sociais e laborais na
Galiza, fóra das imposicións do Estado central.
Eliminación das ETTs e de calquera axente privado de intermediación laboral. Este labor recaerá sobre o servizo público de emprego.
Equiparación dos dereitos laborais e da remuneración das prácticas e dos
contratos de formación coma calquera outra actividade laboral.
Oposición, en termos xerais, á instauración do teletraballo, reducindo o
seu uso só aos casos nos que responda a un beneﬁcio obxectivo e
voluntario por parte da traballadora, e asegurando que sexa a empresa
quen asuma todos os custos derivados para garantir seguridade, saúde e tempos de lecer desta persoa traballadora.
Defensa dun SMI dunha contía que permita á mocidade vivir con dignidade, rematando coas situacións que obrigan á emigración xuvenil
galega.
Creación dun Plan de Emprego Xuvenil que garanta a inserción laboral da
mocidade cunha oﬁcina de emprego competente.
Desenvolvemento de iniciativas para a recuperación das investigadoras
que emigraron así como demanda da digniﬁcación do sector da man
de máis investimento por parte da Xunta de Galiza para a súa potenciación no país.
Desterro, nas institucións en que teñamos presenza ou gobernemos
como BNG, das relacións encubertas e explotación laboral de mocidade recén chegada 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.
Demanda de axudas e iniciativas públicas para a mocidade galega que lle
permitan traballar dignamente no rural e do rural.
Aposta pola recuperación de superﬁcie agraria útil, así como a reordenación do territorio para o seu aproveitamento de xeito multifuncional e
sustentábel a través de modelos asociativos, con unidades de xestión
e forestal. A través dun novo Plan de Desenvolvemento do Rural, a Xunta de Galiza terá que artellar medidas efectivas para a incorporación da
mocidade nas explotacións agrogandeiras e permitir o relevo xeracional, ademais de actualizar e reactivar o Banco de Terras.
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2. Vivenda
Análise da situación
O acceso á vivenda é un dereito fundamental que debe ser garantido pola
administración pública. Como mocidade galega vemos como ese dereito nos
é negado de xeito constante e consciente. O acceso á vivenda é un piar fundamental á hora de poder emanciparse e acadar un mínimo de estabilidade e
autonomía.
No anterior proceso asembleario, analizabamos a imposibilidade, para a
mocidade galega, do acceso a unha vivenda por mor da situación de precariedade absoluta a nivel laboral que vivimos.
Neste último período interasembleario vimos observando a aparición e
consolidación dun proceso de xentriﬁcación nas cidades e vilas do país, que ligado á proliferación masiva de alugueiros vacacionais, fan que a oferta de vivendas
en réxime de aluguer ou venda caia de xeito considerábel e que os prezos dos
alugueiros aumenten até cotas completamente inaccesíbeis para a mocidade
galega. Este modelo baseado na lóxica consumista do turismo masivo só contribúe a intensiﬁcar aínda máis o impacto económico da pandemia nas zonas urbanas. Mais non contento con isto, o goberno español volta dobregarse en favor
dos intereses privados avogando por unha redución nos impostos das persoas
arrendadoras en tornas de regular o mercado con prezos xustos e accesíbeis
para a clase traballadora.
Na Galiza existen actualmente, ao redor de 330.000 vivendas baleiras, na
súa maioría propiedade de entidades bancarias. Isto acontece mentres atopar
unha vivenda en alugueiro é unha tarefa moi complicada para a mocidade e para
o pobo galego no seu conxunto.
Coa situación da COVID-19 e a crise económica derivada da mesma, dirixímonos a un período caracterizado por unha dramática destrución de emprego,
facendo aínda máis difícil do que xa é o acceso do pobo á vivenda, especialmente na mocidade. Como consecuencia, podemos observar na actualidade a posta
en marcha dunha estratexia mediática no noso país consistente en fabricar unha
crise de okupación nos medios de comunicación. Este fenómeno non é inocente,
senón que ten a clara vontade de crear un estado de opinión na sociedade que
poida xustiﬁcar futuras leis deseñadas para facilitar despexos, é dicir, priorizar
e protexer o dereito á propiedade dos bancos e grandes propietarias mentres
se atacan os dereitos básicos da clase traballadora. Isto, ademais, beneﬁcia as
empresas de seguridade privada, que aproveitan a falsa mensaxe da “okupación”
para obter os cartos da clase traballadora. Debemos evitar caer no discurso do
sistema que pon o foco nas persoas que recorren á ocupación e manter unha
liña centrada nas causas reais do conﬂito, que son a precariedade, o desemprego e a especulación coa vivenda.
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Por outra banda, continúa o abandono masivo do rural ligado á importante
caída da poboación activa no sector agrario. Isto tense producido na meirande
parte dos países de Unión Europea mais, na Galiza, o éxodo deuse nun período
de tempo moito máis curto. A día de hoxe son da orde de milleiros os núcleos
rurais abandonados mentres que máis do 70% da poboación se concentra en
zonas urbanas, cidades, áreas metropolitanas e algunhas cabeceiras comarcais.
Valoración política
Precisamos que o acceso á vivenda sexa unha realidade para a mocidade
galega e para o conxunto da sociedade do noso país. Precisamos despregar
iniciativas que poñan ﬁ n á especulación e que penalicen a posesión de vivenda
baleira, ben sexa polos bancos, por grandes empresas ou por persoas que posúan segundas residencias en desuso.
Desde as administracións públicas deben despregarse iniciativas que garantan o acceso a unha vivenda digna a un prezo non desorbitado tanto nas zonas urbanas como rurais. É por iso que precisamos unha mudanza nas políticas
no noso país que sitúe as clases populares galegas no centro da súa acción e
que non protexa os intereses de grandes propietarias, das entidades bancarias e
das grandes empresas.
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 defender a
especulación inmobiliaria ocultando o número de vivendas baleiras que hai no
noso país cuxa maioría están en mans dos bancos.
Liñas de actuación
Desde Galiza Nova debemos continuar achegando propostas políticas
para facilitar o acceso á vivenda mediante a realización de campañas especíﬁcas dirixidas á mocidade. As campañas poderán ter carácter nacional, comarcal
ou local, partindo sempre desde unha análise en clave de país. A metodoloxía e
obxectivos concretos serán deﬁnidos en relación co contexto nacional, comarcal
ou local.
Para garantir a execución destas campañas, o Grupo Nacional de Vivenda
deberá ter un carácter proactivo e elaborar propostas para trasladar á Dirección
Nacional. Así mesmo, poderá elaborar iniciativas políticas que poidan trasladarse ao eido institucional, ben a través das compañeiras de Galiza Nova con cargos institucionais ou ben a través do BNG.
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Alternativas políticas
Crear un Banco Galego de Vivenda, unha institución pública constituída
pola Xunta de Galiza en colaboración dos concellos, co obxectivo de
administrar e xestionar vivendas baleiras e poñelas en aluguer.
Reforma da lexislación hipotecaria para permitir a dación en pagamento
como ferramenta de liquidación e condonación total da débeda hipotecaria.
Constitución do Fondo Social da Vivenda como instrumento ﬁnanceiro
público ao servizo do desenvolvemento de políticas de vivenda, tanto
en réxime de aluguer como en réxime de compra, cos colectivos con
maiores diﬁcultades de acceso á vivenda como principais beneﬁciarias. Inclusión das f ncas en estado de abandono e sen un proxecto de
rehabilitación a curto prazo neste Fondo Social de Vivenda.
Creación, por parte da Xunta de Galiza, dunha Bolsa de Vivenda Pública
como ferramenta que garanta o acceso á vivenda en réxime de alugueiro ás estudantes desprazadas desde as súas localidades a outras
zonas do País a través de prezos accesíbeis, atendendo aos criterios
socioeconómicos de cada estudante e con condicións de habitabilidade dignas.
Impulso da rehabilitación de vivendas e espazos degradados tendo en
conta o seu elevado número en vilas e cidades para a súa posta en
venda ou aluguer con prezos regulados.
Desenvolvemento dunha política activa de fomento de recuperación e
conservación de vivendas no medio rural, acompañada de dotación
de servizos públicos e de alternativas económicas, que permita un
proxecto de vida digno no rural do noso País.
Creación dun imposto galego sobre os inmóbeis inhabitados ou non utilizados propiedade de persoas xurídicas.
Esixencia ás administracións do Estado da restauración dos bens inmóbeis sen uso, e a súa cesión para ﬁns sociais.

3. Lingua
Análise da situación
Seguen a pasar os anos e o galego continúa nunha clara situación de discriminación fronte ao castelán. A día de hoxe seguimos a ver como a nosa lingua
continúa a perder falantes, especialmente se nos centramos nas capas máis
mozas da sociedade galega.
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Son moitos os estudos, informes e enquisas coas que xa contabamos
que nos falaban da crítica saúde da lingua do noso país. Ademais, aos datos
como que o galego só é a lingua do 21% dos nenos entre 5 e 9 anos ou que o 35%
da mocidade nacida nos 90 non ten ningún referente lingüístico en galego na súa
familia hai que lle sumar as conclusións dos traballos máis recentes.
Entre estes traballos podemos citar o Informe do Consello de Europa que
alerta claramente de como a actual lexislación educativa en canto ao uso das
linguas non garante a aprendizaxe do galego na Galiza, advertindo de que se
seguen sen eliminar as limitacións do ensino en galego a pesar dos avisos reiterados.
Outro estudo relevante que nos deixa claro cal é o panorama do galego na
mocidade é a Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán
do alumnado de 4º da ESO que aﬁrma rotundamente que o 35% do alumnado
castelanfalante remata a ESO cunha escasa competencia en galego.
Finalmente, é importante poñer enriba da mesa a enquisa do IGE de 2019
sobre o coñecemento e uso do galego. Nesta enquisa sobresae un dato arrepiante como que 23,9% das crianzas galegas de entre 5 e 14 anos recoñece non
saber falar galego, un dato que tamén nos ten que alertar sobre o futuro que está
por vir e que precisamos mudar.
Por último, é necesario sinalar a pouca presenza do galego nos lugares
onde está a mocidade, situación particularmente agravada polo efecto do Decreto de Plurilingüísmo e da ausencia prolongada ao longo do tempo dunha oferta
de ocio e cultura en galego, un feito que ﬁxo que moitas mozas vivisen a súa
infancia e adolescencia cun escaso contacto coa lingua propia deste país. Aínda
así, cómpre salientar a aprobación no Parlamento da Iniciativa Xabarín impulsada pola MPNL que traerá consigo a creación dunha canle de contidos para
crianzas integramente en galego.
Valoración política
A importancia e o valor que ten a nosa lingua son máis que sabidos, ben
por ser o trazo identitario do noso país, ben por ser parte da nosa cultura ou o
máis importante, por ser simplemente a nosa lingua. Por todos estes motivos e
máis, a defensa do noso idioma debe ser un dos aspectos máis importantes da
actividade política de Galiza Nova.
Esta defensa a día de hoxe é máis necesaria, xa que ademais da perda de
falantes, hai que ter en conta o constante crecemento dos discursos españolistas que atacan calquera nación que mostre aspectos diferenciados do ideal da
España uniforme. Estes discursos, ademais de aumentar a súa presenza, tamén
ampliaron o espectro político desde onde son emitidos, debido a que ademais
das xa habituais forzas políticas da dereita e ultradereita españolas, temos que
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engadir a aparición destas mensaxes galegófobas nas novas esquerdas ultraespañolistas e xacobinas.
É certo que, polo de agora, este tipo de organizacións están a ter unha
difícil chegada a Galiza, algo que se debe, entre outros moitos motivos, ás características sociais, políticas e electorais do noso país, mais a realidade política
pode mudar moi rápido como levamos vendo nos últimos anos e a resposta a
estas mensaxes de odio debe ser unánime.
Liñas de traballo
Desde Galiza Nova debemos ter claro que nos atopamos ante unha situación delicada que require de intelixencia, comprensión e esforzo. Neste sentido
consideramos fundamental introducir cambios no xeito de comunicarnos coa
mocidade galega se realmente queremos acadar melloras na normalización da
nosa lingua.
Historicamente a mensaxe do nacionalismo á hora de expandir a idea da
normalización do galego estivo e, en moitas ocasións, aínda está relacionada
coa rebeldía ou co feito de opoñerse a algo, identiﬁcando o falar galego como
un xesto de desobediencia e de comportamento revolucionario. É evidente que a
realidade sociolingüística galega provoca que dar o paso a falar galego se converta nun acto de rebeldía, mais a día de hoxe este xeito de comunicar podería
darse por amortizado.
É importante trocar os xeitos de normalizar a nosa lingua, non soamente
relacionándoo cun aspecto de rebeldía, senón aludindo tamén dun xeito máis
directo ás potencialidades que ten o galego para unirnos como pobo, xerando orgullo por ter lingua propia e sobre todo incidindo na normalidade do feito de falar
galego na Galiza. Esta mensaxe, polo tanto, debe ser máis amábel facéndolle ver
á mocidade galega que para falar galego só é necesario ter vontade, mostrando
así que todo o mundo o pode facer e dar o paso e afondando na idea de que o
galego nunca separa, senón que sempre une.
Outro proceso importante que estamos a presenciar é o do “neofalantismo”. O feito de que o número de persoas castelanfalantes estean a cambiar por
iniciativa propia para o galego é unha necesidade e unha oportunidade que a
sociedade galega non pode deixar escapar, xa que estamos a falar posibelmente
da maior esperanza para a supervivencia da nosa lingua no futuro. Deste xeito
non podemos facer outra cousa que non sexa apoiar a toda a xente que dea o
paso e animar ás persoas a través de campañas a que comecen a empregar o
galego, sexa cal sexa o seu nivel e sexa cal sexa o ámbito.
De igual maneira, desde Galiza Nova debemos ter unha actitude menos
belixerante coas persoas que se acheguen á nosa organización falando en castelán, entendendo ben a diversidade de contextos sociolingüísticos que puideron
vivir e actuando como motor para que esta xente dea o paso a falar a lingua do
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noso país, proporcionando o acompañamento e axuda necesarios para que, canto antes, estas persoas pasen a utilizar o galego con normalidade e naturalidade.
Evidentemente tamén temos que sinalar quen son os culpábeis da situación que estamos a vivir, incidindo na política lingüística do Partido Popular que
despois de máis de dez anos de aplicación xa mostra datos evidentes das súas
consecuencias. Por este motivo, é moi necesario acompañar, apoiar e traballar
ao carón de todo tipo de organizacións e asociacións que defendan o galego,
como por exemplo a Mesa pola Normalización Lingüística, entre moitas outras.
A militancia que represente a nosa organización publicamente debe coidar a expresión na nosa lingua a nivel léxico, gramatical e fonético. Ademais,
traballarase na desconexión do galego dos padróns do castelán aproximándoo
aos recursos do noso sistema lingüístico, o galego-portugués.
Do mesmo xeito, non podemos renunciar a que se cumpran certas medidas como a necesidade de manter o coñecemento do galego como requisito indispensábel para acceder a un posto de traballo na Administración pública para
garantir que os nosos dereitos lingüísticos poidan ser respectados.
Afondaremos tamén na realización de campañas fomentando a galeguización dos nomes e a restauración dos apelidos, así como a restitución da toponimia deturpada como mecanismo para lograr unha maior autoestima como
pobo.
Finalmente, cómpre sinalar que a día de hoxe existen varias estratexias
de normativización da lingua galega, entre as que destacan a norma ILG-RAG,
actualmente aprobada pola Real Academia Galega, e a norma AGAL, que procura
a reintegración do galego no tronco lingüístico galego-portugués.
Alternativas políticas
Aposta ﬁrme por unha maior creación de material cultural en galego, con
incentivos á creación e á divulgación, así como da tradución á nosa
lingua de obras creadas noutros idiomas.
Defensa dos medios de comunicación, existentes e por existir, públicos e
en galego, de calidade e libres de manipulación. O uso do idioma deberá estenderse tamén á publicidade.
Maior relación co mundo da lusofonía, defendendo a integración de Galiza nese espazo lingüístico como necesidade estratéxica, favorecendo
o intercambio cultural cos países de fala portuguesa e o desenvolvemento de toda a potencialidade da nosa lingua.
Campañas de apoio e promoción do “neofalantismo” entre a mocidade
galega.
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Reclamación da posibilidade de empregar o galego en todas as redes sociais.
Defensa da posta en práctica da Lei Paz Andrade para promover un maior
coñecemento da lingua portuguesa e das culturas lusófonas.
Incremento da participación nos proxectos de tradución libre en plataformas informáticas.
Desenvolvemento de campañas de normalización do uso do galego nos
servizos informáticos.
Aposta pola completa inmersión lingüística en galego durante todas as
etapas de estudo.
Defensa da necesidade do impulso das tecnoloxías de Intelixencia Artiﬁcial en galego.
Aposta polo desenvolvemento do galego en todos os espazos que historicamente e na actualidade lles son negados. Véxase a ciencia, as
tecnoloxías, xustiza, sanidade, videoxogos e un longo etcétera.
Promoción das campañas de restauración dos nomes e apelidos deturpados.
Restauración da toponimia deturpada en todo o país.

4. Transporte e mobilidade
Análise da Situación
A rede de infraestruturas e liñas de transporte público de Galiza continúa
carecendo de planiﬁcación nacional que a faga coherente e axude a vertebrar o
conxunto do País. Mais ben, o seu enfoque é o de representar un nicho de negocio para grandes empresas, que obteñen beneﬁcios millonarios dunha necesidade esencial como é a mobilidade.
Este modelo obriga a depender de vehículos privados para se desprazar
na maioría dos casos, condición aínda máis indispensábel no actual contexto de
aumento das necesidades de mobilidade, tanto no eido laboral como no académico. Isto impide en grande parte da mocidade a independencia persoal alén de
contribuír á xa difícil tarefa de asentar o noso sector de idade fóra das cidades
e das súas contornas. Isto únese tamén á redución ou eliminación do servizo
nocturno nalgunhas cidades, onde a case ausencia total do mesmo representa
incluso un risco de cara ao actual modelo de ocio nocturno, obrigando a depender de vehículo particular para o desprazamento de volta.
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As liñas ferroviarias son o principal expoñente do caos no que se atopa
este servizo público. O estado formulou unha rede de alta velocidade radial e
moi custosa, pensada para cubrir as necesidades da elite madrileña, con billetes
máis caros e menos paradas intermedias. Paralelamente desmanteláronse liñas
vitais como as das áreas metropolitanas ou a do norte (FEVE) e desaténdense
os proxectos de vías de alta velocidade entre Porto e Vigo en favor das liñas entre Portugal e Madrid. A intención é deixar morrer as liñas de servizo público e de
proximidade e priorizar as de maior prezo ou, como moito, as que unen grandes
cidades.
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 que desexar 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.
O emprego de formas de mobilidade 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 urbano e interurbano se centra na mobilidade en vehículos particulares en lugar de nas persoas,
co impacto ecolóxico, en seguridade e comodidade que isto implica.
En último lugar está a pésima xestión da Xunta de Galicia e dos distintos
gobernos do Estado da concesión da AP-9, onde se negocian subidas de prezo a
cambio de ﬁnanciar obras de ampliación das que se obtén rédito político. Estas
actitudes tiveron a súa contestación social con especial intensidade nos pasados dous anos. Neste sentido, e grazas á presenza do BNG no Congreso dos
Deputados, logrouse un acordo por parte do PSOE da gratuidade e transferencia
da competencia da AP-9.
Finalmente, no que respecta ao transporte público persiste a inacción política, unha escasa coordinación entre administracións e un uso partidista das
concesións públicas. E de todas elas é responsábel de regular e supervisar a
Xunta de Galiza, quedando patente a súa incapacidade para cubrir as necesidades de desprazamento da poboación.
Valoración Política
A accesibilidade e vertebración do País é un paso necesario para poder
conectarnos con outras nacións do noso entorno. A obsoleta infraestrutura dos
transportes públicos contrasta co sobredimensionamento das autoestradas (en
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especial as que conducen á Meseta), cos portos exteriores de Ferrol e da Coruña
ou cun sistema de aeroportos non funcional.
Podemos concluír que este modelo responde a unha concepción da mobilidade orientada ao 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. Trátase dun
modelo de perpetuación da especulación, marcado pola inoperatividade entre
institucións, o illamento poboacional e cunha falta de implantación derivada da
total ausencia de iniciativa política.
Liñas de Traballo
A nivel municipal son excepcionais os casos nos que a cuestión da mobilidade se abordou de xeito prioritario e transversal. As campañas locais e comarcais son chave para conectar coa mocidade das nosas localidades, podendo
realizarse actos moi diversos en función do conﬂito: desde os clásicos repartos
ata ocupacións de vías de tren, de ser o caso.
A escala nacional existe a posibilidade de desenvolver actividade arredor
da ausencia de tren pensado por e para as galegas e da estafa das concesións
de autobús. En consonancia coas teses sobre ecoloxismo, estudarase a oposición a novas agresións ao noso territorio pola implantación de megainfraestruturas pensadas en Madrid.
A nosa defensa da mobilidade sustentábel e racional debe implicar uns
hábitos responsábeis nos desprazamentos da militancia. Sempre que sexa posíbel, débese actuar de xeito exemplarizante en canto ao uso de vehículos privados. Cando non haxa outra alternativa de transporte público, nos desprazamentos por motivos organizativos debe tentarse partillar carro. Do mesmo xeito
loitaremos pola eliminación das peaxes nas vías de alta capacidade, por seren
taxas discriminatorias.
Alternativas Políticas
Defensa da extensión a toda Galiza dun sistema coordenado e intermodal
de transportes colectivos públicos, que minimice a necesidade de uso
de vehículos particulares.
Creación en todas as cidades e vilas de cadanseu sistema metropolitano
regular que conecte zonas rurais e urbanas e que ofreza billetes únicos
e tarifas económicas para a mocidade.
Impulso do uso da bicicleta e outros medios de transporte respectuosos
co medio ambiente, así como da existencia de vías adaptadas.
Ao mesmo tempo, todas as comarcas do país deben ter posibilidade real
de conectarse mediante unha rede nacional de infraestruturas e transportes pensada en función dos ﬂuxos de desprazamentos de persoas
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e mercadorías, sen perder de vista a función social destes investimentos, mesmo cando non se obteñan beneﬁcios económicos inmediatos.
Isto incluiría a creación do Galtren, unha entidade pública que xestione
de xeito eﬁciente e sustentábel os servizos ferroviarios que pasen por
Galiza.
Reorientación do urbanismo no benestar das persoas e non supeditado á
circulación rodada. Neste sentido a mocidade precisa de espazos de
residencia, traballo e de encontro seguros e ben comunicados mediante transporte público, ciclovías ou camiños peonís.
Facer públicos os servizos concesionados polas diferentes institucións e
subrogar ás persoas profesionais das diversas concesionarias de infraestruturas do país.

5. Ensino
5.1 Ensino Medio
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
-25-

foi o proxecto dos 21 días 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.
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.
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 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 resolver as problemáticas do momento, destacando o gran reto de reverter a fenda tecnolóxica nomeadamente
nas áreas rurais. A maiores, vimos de coñecer unha nova redución de profesorado, que situaría o ensino secundario con menos profesorado que no 2019, profundando na política antisocial da Xunta de Núñez Feixóo.
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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 do estudantado procedente das clases traballadoras.
Situación FP
O recorrente 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 senso, a percepción social da formación profesional, especialmente no caso dos graos medios e básicos, segue a responder
ós prexuízos clasistas, que menosprezan ao 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 estudantado
con máis diﬁcultades económicas e peores resultados académicos, evidenciándose ademais 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 especíﬁca en materias moi concretas que
abre moi poucas oportunidades laborais e non proporciona unha formación suﬁciente. En resumo, camiñando máis aínda cara a un modelo de produción 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 unha boa parte do estudantado
teña 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.
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5.2 Ensino Universitario
Análise da situación
O ensino universitario presenta actualmente un paso intermedio na aplicación do modelo 3+2. Aínda así, o estudantado 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 chanzo 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 entre as distintas universidades nun primeiro momento, mais caracterizándose en todo o momento por ser determinada por cada
docente responsábel da materia en cuestión, mais alá das directrices ou acordos
xerais trasladados desde as distintas reitorías.
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
-28-

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 á posición 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 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 tiveron 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 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 do plan Bolonia e polo tanto impedimento da compatibilidade dos
estudos superiores con calquera outra actividade fai con que as posibilidades de
organización do estudantado se vexan reducidas ao mínimo.
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
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sendo o estudantado parte da mocidade, a nosa organización debe ser quen de
achegarse aos problemas estudantís, na busca de solucións satisfactorias para
o estudantado en calquera conﬂito.
A nosa acción debe servir para espallar o ideario nacionalista, sumando
o estudantado á loita pola liberación social e nacional do noso País. Por tanto a
militancia estudantil organizada 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 desde a súa creación no ano 2016.
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 se
adapte á nosa situación e que vele polo noso idioma.
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
tecnolóxicas.

6. Ecoloxismo
Análise da situación.
Existindo xa antecedentes en Asia e Oceanía, en Agosto de 2018 aparecía
o movemento Fridays for the Future, após a viralización da activista Greta Thunberg. Este tomou relevancia a nivel internacional, expandíndose e permitindo un
espazo onde a xuventude, nomeadamente o estudantado, se manifestaba pola
situación ecolóxica a nivel global, o esgotamento de recursos, o cambio climático e o quecemento global. Se ben as análises eran correctas, este movemento
víase importado na nosa realidade, sendo promovido pola acción en redes sociais, cun traballo de base existente, mais de pouco implante, no que carecía
unha perspectiva nacional para o caso da Galiza.
Como resultado, poderiamos entender que a sociedade se atopa, de forma xeral, máis concienciada con respecto ao uso dos recursos a escala global,
así como máis crítica fronte ao actual modelo de produción. Porén, son escasas
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as ocasións nas que este xerme camiña cara a un posicionamento político e
cara á militancia en defensa da terra, mais que si atopa un peso especíﬁco na
mocidade. 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. Como todo, isto é susceptíbel
de ser produto, motivo polo que grandes grupos empresariais responsábeis de
grande parte das emisións teñen levado a cabo campañas para a produción de
produtos verdes, nunha estratexia de mercado.
Así mesmo, os grandes tratados e convencións arredor da cuestión ambiental non representaron mudanza ningunha, xa que os diferentes Estados –
nomeadamente aqueles responsábeis da maioría das emisións – continúan
primando un modelo de produción que permita obter excedente suﬁciente para
pagar multas, ou directamente incorren en fraude mediante a compra de emisións a outros países, nun espectáculo vergoñento.
Galiza
A situación actual do medio ambiente da Galiza é, en grande parte, o resultado da dependencia do noso País respecto do Estado español e da Unión Europea. Isto ten como aplicación as políticas extractivistas e de espolio dos nosos
recursos por parte de grandes multinacionais. Nesta relación colonial é onde se
enmarcan as actividades que atacan directamente o noso medio ambiente, entre outras a explotación dos recursos mineiros e enerxéticos ou a eucaliptización
do País. Paralelamente, o actual sistema de produción é imposíbel de soster se
non é a costa da destrución do noso medio natural, e con este, de todos os aproveitamentos e modelos de vida alternativos que del xorden. Neste sentido, a contaminación atmosférica, o uso desapropiado dun recurso non renovábel como
é o solo e os incendios forestais que arrasan periodicamente o noso País, son o
resultado dun sistema de produción que apenas busca o excedente económico
por enriba de calquera outro valor alternativo, e que padecemos polo encaixe da
Galiza baixo a forma de fonte para a sobreexplotación dos nosos recursos.
Actualmente, preséntansenos problemas xa anteriormente analizados,
mais que continúan de actualidade como son todos aqueles derivados da explotación dos nosos recursos naturais para a produción de enerxía (encoros, aeroxeradores, etc.) que contan cun alto impacto ambiental. Así mesmo, a ampliación
de novos parques empresariais, a continuidade dun modelo industrial sen transición enerxética xusta para a sociedade galega, a desaparición da posibilidade
de investimento no rural por falta de iniciativas políticas de difícil encaixe fóra
do turismo fan con que a situación de estrés, uso ineﬁciente e descontrolado
que sofre o noso medio ambiente sexa cada vez maior. Isto representa grandes
ataques para a nosa fauna e ﬂora, cada vez máis presionadas e en situación de
retroceso ou perda irreparábel por unha política medioambiental non regulada
ou planiﬁcada.
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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.
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 outras organizacións ecoloxistas. 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.
Valoración Política
No que respecta ao uso dos solos, a eucaliptización da Galiza, promovida
pola permanencia de ENCE na ría de Pontevedra e pola liberalización do sector
da biomasa non só implica unha paulatina destrución masiva de postos de traballo, senón que como especie piróﬁta, favorece os graves incendios forestais
que asedian o noso País todos os anos. Isto, sumado á falta de axudas, protección e plans de uso alternativo do solo, conxuntamente co envellecemento da
poboación, caída demográﬁca e emigración, fan con que o éxodo rural supoña
un uso inadecuado dos solos, o que deriva na perda de especies autóctonas e de
diversidade en favor duns intereses económicos foráneos a Galiza.
A anteriormente mencionada onda expansiva do sector eólico medra ao
abeiro da chamada “transición enerxética” e das políticas fronte á emerxencia
climática, que promoven a substitución de fontes de enerxía fósil por fontes renovábeis como a hidráulica, a eólica ou a fotovoltaica. Estas empresas e estratexias de “desenvolvemento verde” conﬁguran o marco ideolóxico da “economía
verde”, ou, o que é o mesmo, do capitalismo depredador que ve no verde, no
ecolóxico, no sustentábel, no renovábel, unha grande fonte de negocio. Tras deste xigantesco “pelotazo” están grandes fondos de investimento e grandes oligopolios, que procuran a máxima rendibilidade e un fantástico lavado da imaxe: o
lavado en verde. Non debemos esquecer que son estes grupos económicos e
o sistema capitalista os principais responsábeis da crise ambiental, do espolio
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dos recursos naturais e da destrución do planeta. Como se ve, o sistema é tan
renovábel como as enerxías.
Por un lado, o Partido Popular, desde a Xunta da Galiza, leva 12 anos de
mudanzas normativas até a actual lei de implantación de iniciativas empresariais, coñecida como “lei de depredación”. Ademais, tamén existe un proxecto
de lei en tramitación parlamentar urxente de “simpliﬁcación administrativa e reactivación económica de Galiza”. Esta tramitación lévase a cabo cunha total e
absoluta falta de transparencia e de participación. Unha situación agravada pola
diﬁcultade de acceder á documentación e para socializala debido ás restricións
de mobilidade e de reunión provocadas pola pandemia da COVID-19.
Como resultado, isto supón un ataque á autonomía municipal e á capacidade dos concellos para planiﬁcar e ordenar os usos do territorio e o desenvolvemento económico, podendo ademais incorrerse en fraude de lei pola fragmentación artiﬁcial en varios proxectos de parques que en realidade son unha unidade,
xa que ademais do emprazamento comparten infraestruturas de transformación
e evacuación da enerxía. Esta división en proxectos menores ten como ﬁnalidade
axilizar a tramitación e evitar avaliacións de impacto ambiental máis esixentes.
Por outra banda a perda de diversidade é xa notoria segundo a propia
Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta, a extinción de decenas
de especies e a situación en risco de extinción por outras tantas vén mostrar que
as políticas de conservación son insuﬁcientes. Mentres, é necesario un traballo
de concienciación e aumento de fondos destinados ao control e recuperación
de ecosistemas, mais que dependen dunha vontade política que coloque o noso
medio natural por riba de intereses económicos.
En deﬁnitiva, tal como analizabamos en anteriores procesos asembleares,
Galiza é un territorio colonizado, degradado e espoliado ao servizo do capital
transnacional. A falta de medidas de ordenación do territorio pensadas desde
aquí que equilibren desenvolvemento e sustentabilidade, supón un dano imperdoábel ao noso medio natural e, polo tanto, un condicionamento do futuro da
mocidade na Galiza.
Liñas de Traballo
O ecoloxismo debe formar parte do discurso transversal de Galiza Nova
e do nacionalismo. É prioritario defender con claridade a necesidade de facer
fronte ás agresións ao noso medio e non caer no lema baleiro do crecemento
económico como ﬁn. A defensa dun modelo ambientalmente xusto é a mellor
garantía de desenvolvemento e dunha mellora nas condicións de vida da clase
traballadora galega.
A evolución do cambio climático e as súas consecuencias fai máis urxente un cambio de modelo produtivo afastado das lóxicas do capital e que pule
pola redución do gasto enerxético. Neste senso, debemos entender que o capi-33-

talismo 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.
Por isto, e tendo en conta a realidade do noso País, é preciso fomentar
os modelos de produción en extensivo por seren mais saudábeis 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 e este modelo non
afecta a outros ecosistemas, porén é preciso xerar circuítos de abastecemento
de proximidade para que sexa sostíbel. 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.
Neste período debemos pór en práctica o analizado en anos anteriores, logrando por ﬁn a colaboración co tecido asociativo en defensa do medio ambiente, ben sexan organizacións referenciais como ADEGA ou plataformas de índole
cívica, promovendo tanto a actividade orgánica conxunta como a participación
da militancia de Galiza Nova nestes colectivos.
Aínda sendo conscientes de que o silencio mediático do nacionalismo
obriga en moitas ocasións a redobrar esforzos no uso da cartelaría e nos repartos, tenderemos a executar as campañas que requiran uso do soporte papel con
racionalidade e xustiﬁcando con obxectividade as dimensións das tiraxes que
se realicen. Prestarase atención á xestión dos residuos de cartelaría caduca, así
como doutros residuos que xera a actividade diaria da nosa organización.
Nos últimos anos e após analizar en anteriores procesos asembleares
a necesidade de afondar no coñecemento do noso territorio, a realización de
actividades como roteiros ou visitas a enclaves naturais ten sido unha mellora
patente, camiño no que debemos continuar.
Alternativas Políticas
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.
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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.
Ademais, avanzar na investigación e posta en marcha de sistemas de
almacenamento sostíbel de enerxía eléctrica que permitan o uso en
exclusivo de fontes de enerxía renovábeis.
Investimento nunha maior prevención de incendios forestais, contando
cun pacto de País para a ordenación forestal e usos do monte galego.
Regulación das plantacións de monocultivo de eucaliptos, que deben ser
paulatinamente substituídas por outros modelos de uso económico
amábeis co medio. Paralelamente, é preciso desincentivar o negocio
de extracción de eucalipto no País, nomeadamente mediante a expulsión de ENCE da ría de Pontevedra.
Defensa da ampliación dos espazos protexidos como vía de protección
activa do medio natural. O patrimonio natural e paisaxístico é parte
da nosa identidade e o único xeito viábel de non perdelo é creando
as ferramentas de xestión adecuadas no marco dunha ordenación do
territorio responsábel.
Aposta por un modelo de xestión de residuos baseado na economía circular e no impulso da compostaxe que supere o modelo de SOGAMA
por ineﬁcaz, esgotado e contaminante, con estratexias como o punto
de incineración cero ou un Plan Galego de Compostaxe.
Defensa do respecto e o benestar animal, cunha aposta polas modiﬁcacións legais necesarias para que se prohiba a realización de touradas
e outros espectáculos con animais. Pularase por garantir uns dereitos
mínimos, para evitar situacións anómalas como a caza indiscriminada
ou o uso de animais de compañía como mercadoría.
Impulso do comercio local e dos produtos quilómetro 0 para reducir o
impacto ecolóxico.
Camiñar cara a unha soberanía alimentar real e efectiva, baseada no consumo de produtos de proximidade e sostíbeis que axuden a potenciar
e diversiﬁcar o sector alimentario.
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7. Cultura
Análise da situación
A nosa cultura é o conxunto de expresións visíbeis e subxacentes que nos
permite identiﬁcarnos como pobo. Nela compréndese todo o patrimonio material e inmaterial producido polo pobo galego ao longo da historia.
Coñecer o noso patrimonio cultural, nun sentido amplo do termo, permítenos ser máis conscientes da nosa historia e, dese xeito, é un piar fundamental
para a construción da nosa identidade. Na actualidade a posta en valor da cultura e da historia da Galiza por parte da mocidade do noso país é insuﬁciente.
Nun modelo global de sociedade no que a tendencia é cara á homoxeneización e nun contexto nacional dun país asoballado política e culturalmente
cada vez tórnase máis difícil poñer en valor a nosa cultura. Desde os diferentes
elementos do sistema capitalista inocúlase o desprezo á diversidade identitaria
e cultural, imperando o individualismo e os intereses particulares. Neste contexto, a defensa da existencia política e cultural do pobo galego vese constantemente atacada como un “outro” fronte á identidade española. Ao mesmo tempo, o
modelo do Partido Popular na Xunta de Galiza só serve para acentuar o desleixo
cara a nosa cultura, relegándoa apenas a unha interpretación nostálxica da mesma.
Alén de todo isto é importante ter en conta os efectos nocivos que tivo
a COVID-19 para o sector da cultura no noso país, atacando dun xeito directo
a todos os postos de traballo que xera este sector, ben sexa literatura, teatro,
audiovisual, música e un longo etcétera. Esta situación provoca que o xa eivado
sector cultural galego estea nunha situación de maior urxencia ao non poder facer fronte ás consecuencias económicas da COVID-19 e ao non contar co apoio
necesario por parte da Xunta de Galiza.
Historia e memoria
Do mesmo xeito, existe un imperante descoñecemento da historia do
noso país, contraposto co estudo no ensino público do relato histórico español,
partindo da base de que España é unha nación con continuidade no tempo. No
ensino público invisibilízase sistematicamente a historia de Galiza e impedindo á
mocidade do noso país o seu coñecemento. Ao mesmo tempo, ﬁguras relevantes a nivel político- ideolóxico son relegadas a unha interpretación meramente
cultural, desposuíndoas do seu valor histórico como ﬁguras de análise política.
Por outro lado, existe tamén un amplo descoñecemento en materia de
memoria histórica bloqueando unha análise profunda sobre os efectos do franquismo e da represión da ditadura, así como de crear ou manter unha identidade
e memoria colectiva. A día de hoxe é difícil atopar fontes ﬁeis de información
sobre a represión ou os campos de concentración no noso país. Este desco-36-

ñecemento imposibilita tamén a reparación das vítimas da ditadura. Tamén no
ámbito do nacionalismo galego, existen exemplos de persoas asasinadas que
seguen sen considerarse vítimas directas do franquismo.
O goberno da Xunta de Galiza do Partido Popular rexeitou de xeito frontal todas as propostas relacionadas coa memoria histórica impulsadas desde
a base social e as institucións, exercendo de encubridor e branqueador do fascismo. Neste mesmo sentido, durante anos puxeron trabas á recuperación do
Pazo de Meirás, recuando cando viron que órganos xudiciais conﬁrmaban a súa
devolución por parte da Familia Franco. Fronte á proposta do BNG de converter
o Pazo nun centro para a memoria e estudo da ditadura, o PP desde a Xunta
pretende branquear o franquismo converténdoo nun espazo articulado entorno
á ﬁgura de Pardo Bazán.
Medios de comunicación
Os medios de comunicación de masas presentes na Galiza funcionan
como ferramenta para manter a hexemonía ideolóxica de España e do capital.
En xeral, os medios de comunicación españois (mais pertencentes a conglomerados transnacionais), atenden aos intereses económicos e políticos dos seus
grandes accionistas reforzando o marco mental español.
A lingua galega non está presente máis que na televisión pública galega,
mais tamén desde unha lóxica afastada da nosa realidade nacional e marcada
polos intereses políticos do Partido Popular. O despregamento de iniciativas de
xornais en galego, tanto físicos como dixitais supón unha representación ínﬁma
e sen capacidade de incidencia real no conxunto da sociedade galega. Por outro
lado a CRTVG, como ferramenta do PP recorre de xeito constante á deturpación
da nosa cultura e á promoción de programas centrados na banalización da cultura e na folklorización da mesma. Do mesmo xeito, incórrese de xeito repetido
en graves episodios de exaltación do machismo en programas de máxima audiencia, sen ningún tipo de consecuencia. Así, a potencialidade que ten a CRTVG
como ferramenta de normalización lingüística autocentrada no noso país ﬁca
xunguida baixo a creación de contido de baixa calidade e consumo áxil.
Literatura, arte e música
A produción cultural galega en todos os ámbitos está tendo unha importante auxe, traspasando incluso as barreiras nacionais. Pese ás diﬁcultades que
enfrontan as artes na Galiza, as artistas do noso país teñen amosado nos últimos anos o grande potencial do noso pobo. A pesar disto, excepto casos concretos este segue a ser un sector amplamente precarizado e golpeado aínda máis
coa crise pandémica.
Na actualidade adicarse á produción cultural en calquera ámbito supón
unha diﬁcultade debido á falta de ﬁnanciamento. A meirande parte das artistas
do noso país vese obrigada a situar a produción cultural a un segundo plano,
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posto que precisan buscar outro medios polos que desenvolver o seu proxecto
de vida. Son poucas as artistas pertencentes á clase traballadora que conseguen poder vivir da súa obra. O desequilibrio existente entre artistas e produtores
culturais, así como o escaso impacto da produción en galego nos medios vén
derivada da ausencia dun tecido cultural industrial á altura. Carecemos dos mecanismos necesarios para profesionalizar o sector da cultura e promover o coñecemento e consumo dos produtos culturais galegos no noso país. Do mesmo
xeito, en concreto no ámbito musical existe un especial desleixo cara ás artistas
galegas, ﬁgurando nos grandes festivais do noso país como excepción máis que
como norma.
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 artistas do noso país puideran seguir
achegando a súa arte á sociedade.
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 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 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.
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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.
Ciencia e Tecnoloxía
A produción 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 do labor investigador, 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 propia, 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 discurso 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.
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 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.
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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 plataforma máis onde transmitir unha
mensaxe de conciencia nacional.
Valoración Política
A defensa da cultura e da produción cultural galega debe ser unha cuestión principal para o nacionalismo organizado. A construción nacional pasa
tamén en parte pola consecución dunha produción cultural galega e en galego,
autocentrada no noso país, mais tamén con visión internacional. A situación de
diﬁcultade que enfrontamos neste ámbito fai necesario que desde Galiza Nova
nos posicionemos claramente na difusión da nosa cultura e da nosa historia.
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, desde 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.
Liñas de traballo
Debemos pular por unha acción cultural nacional e popular, xerada desde
e para o pobo galego, non do capital. Precisamos promover o papel da mocidade
na cultura, tanto na súa defensa como recuperación. Neste sentido, a militancia
de Galiza Nova debe ser activa tamén no tecido asociativo e sociocultural, sempre desde unha perspectiva nacional e de clase. Cómpre deseñar iniciativas vinculadas á noción de identidade, afastadas dun modelo turístico e comercial que
mercantalizan o valor patrimonial galego, baleirándoo da súa natureza simbólica, que permitan á mocidade galega desenvolver proxectos culturais, formativos
e de investigación autoxestionados desde o respecto ao patrimonio e á memoria
histórica.
Alternativas políticas
Creación de espazos de comunicación e promoción, que difundan unha
cultura viva, dinámica e propia até convertela en referencial para o
conxunto da mocidade galega.
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Posta en valor do patrimonio cultural, desde unha óptica transversal, en
prol dunha sustentabilidade e aproveitamento socioeconómico e ecolóxico.
Creación de estruturas físicas como son as casas da mocidade, os locais
de ensaio, auditorios e as casas de cultura desde un punto de vista
institucional, e a aposta polos centros sociais e culturais autoxestionados, sendo estes espazos de convivencia onde tecer movemento
popular.
Aumento do orzamento destinado á creación artística en lingua galega.
Fomento de liñas de apoio ao tecido cultural do país.
Demanda dunha memoria histórica arredor de 5 principios: a perspectiva
galega, o carácter integral con continuidade no tempo, a socialización,
a perspectiva de xénero, e a creación de espazos públicos para a memoria da represión e da resistencia. Galiza Nova loitará na defensa da
nosa propia historia e da nosa memoria histórica.
Reivindicación de novos medios e canles de comunicación na nosa lingua
e que falen sobre Galiza, e a loita contra a manipulación dos medios
públicos galegos. A comunicación e a información tamén deben ser
soberanas. É por isto que desde Galiza Nova apostamos ﬁrmemente
polo desenvolvemento do proxecto de Nós Diario, como unha ferramenta que lle dea voz ao pobo galego.
Tradución de contido audiovisual actual e de interese por parte dos medios de televisión públicos, tendo unha oferta ampla e variada coa que
gozar no noso idioma.
Demanda dun contido galego variado de xeito continuo nas plataformas
de difusión en streaming así como a posibilidade de acceder a todos
os seus contidos na nosa lingua, ben subtitulados, ben dobrados na
mesma.
Demanda dun acceso libre e gratuíto a Internet, promocionado desde entidades públicas como a Xunta de Galiza, garantindo 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.
Fomento do uso de software libre na administración pública e impulso do
desenvolvemento de ferramentas e tecnoloxías libres.
Impulso dun Pacto Galego pola Investigación, que estableza e consolide
a investigación como un eixo vertebrador da economía, garantindo o
ﬁnanciamento e estabilidade do sistema de I+D+i galego en todos os
seus niveis.
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Creación dunha Fundación Galega para a Investigación, ente público que
potencie a investigación, dinamizando a economía, xerando valor engadido e mellorando as condicións do persoal investigador, e cun enfoque de país.
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 clubs deportivos de carácter popular e local, poñendo o foco nos clubs de deportes non hexemónicos, os cales teñen
unha difícil subsistencia nestes tempos de crise.

8. Feminismo
Análise da situación
A pandemia global derivada da COVID-19 atravesa tamén as reivindicacións feministas na Galiza ante unha crise evidente no eido sanitario, socioeconómico e de coidados que chega para acrecentar as desigualdades de xénero e
clase. 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. As mulleres, nomeadamente as migrantes, racializadas e trans, asumen neste escenario unha maior
carga de traballo e coidados e pasan a ser o colectivo máis vulnerábel perante a
pobreza e a violencia.
A situación de conﬁnamento domiciliario vivida levou a unha duplicación
das peticións de axuda aos servizos de protección fronte ás do ano anterior no
mesmo período. 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, polo aumento a violencia dentro das casas e relegando isto de novo ao ámbito privado. Ademais, a propia forma dunha crise de tipo
sanitario ﬁxo con que, sendo as mulleres as que sosteñen o sistema de coidados
e a esfera reprodutiva, estiveran non só máis expostas ao virus senón a todos
os problemas de saúde mental derivados de reservarse para os autocoidados.
Os traballos de coidados e de tarefas domésticas, tanto os remunerados
coma os non remunerados, continúan a ser un asunto case en exclusiva das mulleres, que leva ademais un aumento da precariedade pola desatención das administracións públicas que se visibilizou co peche das escolas e a desatención
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pública dos coidados. Isto último deixaba a moitas mulleres nunha situación
de imposibilidade de conciliación laboral e persoal co agravante do teletraballo
que non sería posíbel para aquelas enmarcadas dentro do chamado “persoal
esencial”.
Nesta análise da situación tampouco podemos esquecer a violencia institucional da que son cómplices tanto o goberno do Estado como o goberno do
Partido Popular no país. Nos dous casos, non se pretende máis que invisibilizar
a diversidade do feminismo de clase na Galiza nubrando a existencia de mulleres
organizadas que confronten cos poderes públicos que nos explotan triplamente:
como mulleres, como clase traballadora e como galegas nun país en réxime de
colonia.
Este último período veu marcado tamén por unha campaña institucional
-lanzada nun inicio pola dereita e á que se rematou sumando o PSOE- de criminalización, boicot e acoso á loita feminista na súa xornada de reivindicación.
Empregouse sen escrúpulos a situación sanitaria como coartada para a xustiﬁcación dos ataques aos dereitos das mulleres condenadas polo sistema a sufrir
as máximas consecuencias da crise. Malia a campaña de desmobilización, criminalización e acoso social a ﬁn de impedir o dereito á folga, as mulleres galegas
foron quen de saír ás rúas demostrando novamente a enorme capacidade de
mobilización do feminismo neste país, que nestes últimos dous anos centrou as
súas reclamacións e axenda política arredor dos coidados como centro da vida.
Á vez que todo isto acontece, teñen lugar outros debates como o dos
ventres de alugueiro ou o do traballo sexual con posturas claramente divididas
(a abolicionista e a regulacionista) que deixan ao descuberto as desigualdades
económicas e os intereses das partes implicadas. 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, a meirande parte delas migrantes e con escasos recursos.
Partindo desta base, os casos de libre elección son residuais. Con todo mentres
a abolición da prostitución é un horizonte de loita que debe servir para deﬁnir a
nosa táctica, o camiño para acadalo pasa polo deseño e aprobación de medidas
e políticas que garantan unhas condicións de vida dignas para as persoas que
actualmente se atopan nesta situación.
Por outra banda, cabe destacar o auxe do discurso transfóbico que, aínda que semellaba lonxe da realidade do feminismo galego, calou nos últimos
tempos no mesmo. Con todo e perante un sistema que nega a identidade das
persoas trans, Galiza Nova seguirá defendendo o dereito a existir fronte a un
sistema que perpetúa a violencia vivida día a día polas persoas trans e pulará
por un feminismo trans- incluínte no seo da organización así como da sociedade
galega.
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Valoración política
Asistimos a unha tendencia desmobilizadora que se fai especialmente
permeábel á mocidade. Esta acada límites preocupantes facendo con que mentres avanza a ofensiva -o racismo, as discriminacións contra as persoas LGBT, o
imperialismo, o colonialismo, a ultradereita e tamén o machismo-, a propaganda
sistémica que conduce ao individualismo cala entre os máis novos.
Isto faise evidente tamén no eido feminista, nunha maior belixerancia por
parte dos mass media contra a mobilización social, facendo uso da escusa da
COVID- 19. Por outra banda, a pesar de que o feminismo conta cunha grande
forza no sindicalismo de clase e nacionalista como movemento social, a incorporación de persoas -nomeadamente mozas- ao traballo de base constitúe cada
día un reto maior.
É certo que a introdución do discurso feminista na sociedade cobrou forza
de xeito cuantitativo, mais en ocasións, baleiro de contido e cun corte neoliberal
e burgués. Con todo, ten aparecido nos últimos tempos, o discurso de negación
da loita feminista de forma aberta acompañado dunha auxe da ultradereita que
cobra forza non só pola organización de base senón tamén acadando por primeira vez, representación institucional no Estado.
Liñas de actuación
Fronte a isto, é un reto lograr que o coñecemento en materia de feminismo
se traslade ao traballo militante e de base no seo do movemento feminista e que
permita o avance organizativo e a capacidade da incidencia do feminismo na
Galiza e sobre todo a intervención social.
Ao detectarmos unha participación moito menor da mocidade no feminismo organizado, Galiza Nova como organización debe ser quen de achegarse ás
organizacións feministas de referencia poñendo esforzos nunha mellor colaboración e traballo conxunto así como posta en práctica no deseño de estratexias
e campañas para reverter esta situación. Entendemos que isto pasará previamente por un reforzo da estrutura e liñas de traballo da Asemblea de Mulleres.
Alternativas políticas
Oposición ﬁrme á legalización e regulamentación dos ventres de alugueiro
entendendo estes como unha forma máis de explotación do corpo das
mulleres máis empobrecidas e vulnerábeis.
Abolición da prostitución desde unha perspectiva de persecución do
proxeneta e prostituidor ﬁcando as mulleres prostituídas libres de calquera criminalización, estigmatización ou aproximación moralista.
Promoción de acceso gratuíto aos métodos anticonceptivos e proﬁlácticos e aos produtos de hixiene íntima.
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Implantación real da educación afectivo-sexual diversa e feminista.
Aborto legal, seguro e de calidade para todas as mulleres garantido nos
centros de saúde públicos, sen traslados a outros hospitais e coas
menores molestias posíbeis e priorizando sempre o benestar e saúde
fronte a outras cuestión ideolóxicas ou económicas como pode ser a
obxección de conciencia por parte do persoal sanitario.
Formación en materia de xénero a todas as profesionais dos servizos públicos.
Axudas e bolsas para o acceso a servizos e recursos normalizados así
como creación dos mecanismos necesarios para garantir a cobertura
das necesidades vitais básicas das mulleres en risco de exclusión ou
en situación de regularidade administrativa.
Dotación de servizos públicos comarcais de calidade adecuados á realidade xeográﬁca da Galiza.
Impulso de plans de emprego para mulleres, que garantan a conciliación
en que busquen a equiparación das categorías laborais para reverter a
fenda salarial.
Creación dunha rede pública de centros de media estadía para o desenvolvemento integral das mulleres desamparadas así como para as súas
crianzas ou persoas adultas a cargo. Estes centros deben garantir o
aloxamento, a atención psicolóxica, o apoio social, o apoio educativo/
formativo e o apoio laboral necesario.
Rexeitamento dos discursos trans-excluíntes existentes no seo do feminismo.

9. LGBT
Análise da situación
Nas últimas décadas tivo lugar un proceso progresivo de conquistas sociais, culturais e políticas por parte do colectivo LGBT que veu acompañado dunha aparente aceptación e incluso identiﬁcación coa súa loita por institucións e
empresas. Esta aceptación non deixa de ser un intento de asimilación da loita do
colectivo LGBT por parte do sistema, que mediante o denominado capitalismo
rosa promove a mercantilización do colectivo e a súa transformación en consumidores modélicos co ﬁn de relegar a loita a un segundo plano, perpetuando
o patriarcado e a propia cisheteronorma, e botando fóra as persoas LGBT das
clases máis populares.
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Deste xeito, continuamos vendo como a LGBTfobia continúa a ser un delito de odio cun importante peso tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. No
caso do Estado español, continúan a presentarse numerosas denuncias por este
motivo, só superadas polas agresións racistas e ideolóxicas. Tamén se detecta
unha violencia cara calquera símbolo ou elemento que atente contra a heteronorma, 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. Isto sucede cando,
ademais, a nivel global se está a producir un rearme do discurso LGBTfóbico cun
foco especialmente dirixido contra as persoas trans e non binarias. Discurso que
vincula ao colectivo LGBT co neoliberalismo, culpándoo de maneira interesada
da demanda de ventres de alugueiro ou de facer un lavado de cara da prostitución, e chegando a difundir teorías da conspiración que defenden que as demandas das persoas trans son promovidas por empresas farmacéuticas. Esta nova
vaga de LGBTfobia que emprega homes de palla como as Teorías Queer ou o
“posmodernismo” para atacar ás persoas LGBT máis vulnerábeis está a gañar
implantación en múltiples círculos, incluso algúns que podemos considerar a
priori en coordenadas próximas, mais reproduce de novo argumentos bioloxicistas absurdos e unha cultura do medo contra quen sae da cisheteronorma
semellante aos que se utilizaron noutras épocas contra outros colectivos non
aceptados no sistema.
Contrasta isto cos movementos que se viñan dando anteriormente, cando
en 2017 incluso se chegou a presentar no Parlamento Galego o proxecto de lei
de identidade de xénero, froito da colaboración coas organizacións LGBT galegas, que ﬁnalmente non foi tomado en consideración polos únicos votos negativos do Partido Popular. Nesta liña, tanto o BNG como Galiza Nova defenderon
a importancia desta lei, que permitiría un avance nos dereitos das persoas trans
galegas, incidindo unha vez máis na despatoloxización e autodeterminación de
xénero.
Valoración Política
Fronte a esta situación, cómpre destacar o traballo que desenvolveron as
organizacións LGBT galegas no combate contra este agromo de LGBTfobia, así
como no avance da loita LGBT. Salientar nomeadamente o traballo de Avante
LGBT+, que ademais de conseguir unha ampla implantación territorial, é realizado cunha marcada conciencia nacional e de clase, aﬁanzando a interseccionalidade das loitas e reivindicacións.
A temática LGBT e feminista continúan a ter un interese importante entre
a mocidade galega, que está a xogar un papel clave no combate á LGBTfobia e
o patriarcado. Aínda así, é preciso reforzar a necesidade de non atomizar e illar
esta loita, pois só mediante a interseccionalidade poderemos avanzar.
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Liñas de traballo
Galiza Nova debe manterse nunha posición ﬁrme de defensa das liberdades sexuais e de xénero, achegando o noso discurso en clave de País ás mozas
LGBT. É preciso traballar na liña de manter a reivindicación LGBT ligada á cuestión nacional e de clase, visibilizando a necesidade de artellar unha loita común
contra o patriarcado e o capital. 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 organizacións para achegar as
posturas organizativas no campo sectorial.
Tamén é preciso manter unha postura ﬁrme contra a LGBTfobia, nomeadamente contra a transfobia, reaccionando especialmente contra os discursos
que parten desde posicións públicas. A defensa dos dereitos das persoas LGBT
é a defensa dos dereitos humanos, e polo tanto, son do mesmo xeito irrenunciábeis.
Alternativas políticas
Defensa dun marco lexislativo que garanta os dereitos da persoas LGBT.
Neste sentido, é preciso efectivizar o cumprimento da lei pola igualdade de trato e non discriminación das persoas LGBT, avanzando tamén
naqueles aspectos onde esta lei se queda escasa, como a tipiﬁcación
das agresións LGBTfóbicas como delitos de odio.
Demanda dunha educación sexual de calidade para toda a mocidade e
libre de moralismos, impartida en todos os centros de ensino do País.
Nesta liña, tamén resulta urxente a rehabilitación dos centros Quérote,
cunha maior dotación tanto de persoal coma de medios.
Demanda de protocolos de atención a persoas LGBT dentro das institucións públicas, nomeadamente, no ensino e a sanidade.
Defensa dos dereitos das persoas trans e non binarias galegas, cunha
aposta clara polo desenvolvemento da Lei galega de Identidade de
Xénero, que permita un avance nos dereitos deste colectivo, incidindo
especialmente nunha atención de calidade e un acceso con garantías
ao sistema público de saúde para recibiren as prestacións que fosen
precisas.
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.
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10. Lecer
Análise da situación
A actividade lúdica e o tempo de lecer non están exentos das lóxicas do
capital, que acaba por reducir o noso tempo de lecer ao consumo. Entender todos os aspectos da vida diaria como obxectos de consumo leva a entender do
mesmo xeito o tempo de lecer, asumindo así lóxicas sistémicas que afondan
no individualismo. Neste contexto, o lecer acaba reducíndose ao consumo de
bens e servizos ofertados a través dos altofalantes do sistema, deixando de lado
as fórmulas de autoorganización do tempo de lecer e actividades lúdicas. Isto
afecta irremediabelmente ao asociacionismo xuvenil, perdendo a capacidade da
mocidade de analizar e crear alternativas colectivas de ocio. Este tipo de pautas
de ocio acaba derivando na predominancia do ocio nocturno, destinado ao consumo excesivo de alcol e outras substancias, que non fai máis que beneﬁciar a
industria do ocio nocturno e aos negocios estreitamente relacionados
Valoración Política
A Xunta do Partido Popular carece de alternativas en canto ao lecer da
mocidade, recortando en recursos destinados aos colectivos xuvenís. O goberno do PP criminaliza o ocio nocturno e ao mesmo tempo non xera alternativas
a este. Do mesmo xeito, desmantelou as medidas existentes para facelo máis
saudábel, como pode ser o Noitebús, unha liña pública de autobús que achegaba
á mocidade aos puntos de ocio nocturno. Isto derivou na dependencia dos vehículos particulares cun crecente risco de accidentes de tráﬁco.
No contexto da pandemia, os gobernos do estado e da Xunta, con complicidade dos medios de comunicación encetaron unha campaña criminalizadora
da mocidade, focalizando a orixe dos surtos na xente moza. No último ano a
situación sanitaria derivada do COVID-19 deixou patente que a mocidade carece de alternativas de lecer afastada do ocio nocturno. As limitacións sanitarias
e as medidas de distanciamento diﬁcultaron a realización de actividades alternativas por parte dos colectivos culturais e sociais. Do mesmo xeito, desde os
medios de comunicación de masas e desde as institucións - cun forte discurso
culpabilizador do goberno do PP na Xunta - produciuse unha criminalización da
mocidade no seu xeito de relacionarse, sendo o propio sistema o que incidiu
estas lóxicas de consumo no lecer, convertendo o ocio nocturno practicamente
na única posibilidade.
Liñas de traballo
Desde Galiza Nova debemos ser quen de articular un discurso propio en
relación ao lecer da mocidade, impulsando actividades alternativas ao ocio sistémico que permitan sinerxías entre a xente moza desde un punto de vista san
e afastado do consumo excesivo de alcol e outras substancias. Non debemos
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caer na criminalización do consumo, senón tecer e demandar alternativas políticas que permitan o desenvolvemento dunha nova forma de relacionamento
camiñando no obxectivo de superar o individualismo capitalista.
Alternativas políticas
Desenvolver actividades que amosen que outro tipo de lecer é posíbel
fronte á ineﬁciencia da Xunta.
Impulso á creación dun tecido asociativo xuvenil vivo como modo de rachar co individualismo capitalista e ampliar a conciencia colectiva.
Creación de programas de lecer alternativos para a mocidade con espazos físicos propios destinados a elas: locais de ensaio, skateparks, espazos de deporte alternativos, etc.
Fin da criminalización do ocio nocturno da mocidade e da persecución
do “botellón”, cunha promoción, ao mesmo tempo, de actividades que
estean fóra dos circuítos comerciais habituais, con carácter complementario e non substitutivo.
Promoción de medidas que favorezan o acceso á cultura, ﬁnanciando entrada a museos, concertos, a compra de libros e material audiovisual,
etc, así como a creación do chamado Bono Cultural.
Fin da criminalización do consumo de cannabis, tendendo á redución do
consumo destas substancias e sempre desde a pedagoxía.

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 eliminación de centros 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 sufrimento psíquico 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.
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Ademais, o desenvolvemento dun sistema de saúde mental realmente comunitaria con maior dotación de profesionais e recursos é esencialmente necesario neste incremento de malestar xeracional. Na actualidade contamos cunha
media de 3,5 psicólogas 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 nun luxo 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 por exemplo na unidade de atención creada na USC a raíz da
pandemia, que en moi pouco tempo funcionando recibiu centos de consultas do
estudantado.
Valoración política
Logo de anos sufrindo a política de recortes e precarización do Partido
Popular, a sanidade pública 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 servizo galego de saúde digno. É indispensábel 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 para incluílas na sociedade. Cómpre así rachar con tabús e
abordar desde o público os problemas que existen na sociedade e que afectan
nomeadamente á mocidade.
Alternativas políticas
Aumento da dotación económica.
Mellora da ratio de profesionais.
Plan Galego de Saúde Mental.
Desenvolver proxectos psicoeducativos na mocidade.
Promocionar iniciativas comunitarias ou grupais dirixidas á mocidade.
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TESE DE ACCIÓN ORGANIZATIVA

Ademais de analizar as distintas problemáticas que enfronta a mocidade
galega debemos prestar atención ás cuestións organizativas de Galiza Nova e
profundar no seu perfeccionamento. Para apuntalar e mellorar o funcionamento
organizativo precisamos, en primeiro lugar, facer unha profunda análise do modelo de militancia, o cal nos permitirá reforzar a organización a todos os niveis.

1. Reforzar a organización comarcal e nacional
Un dos nosos obxectivos principais a nivel organizativo é a ampliación da
base social do nacionalismo organizado. A nosa organización debe ser capaz
de adaptar, actualizar e mellorar os seus protocolos de participación interna, así
como a súa actuación na sociedade galega. No último período, e derivado da
ampliación da base social do Bloque Nacionalista Galego a aﬁliación a Galiza
Nova aumentou, mais só a nivel cuantitativo, pois esta mellora na aﬁliación non
repercutiu na execución da actividade política da organización. Esta baixada na
actividade organizativa temos que enmarcala tamén no contexto da situación
pandémica e da crise que viviu a organización a comezos do ano 2019. 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.
O principal reto que temos a nivel organizativo é conseguir consolidar a
aﬁliación de Galiza Nova. O aumento de militancia debe repercutir positivamente
na actividade política, o cal precisa dunha implicación activa de toda a militancia
tanto nos organismos de Galiza Nova como nos do BNG. Precisamos un aumento cualitativo na implicación militante e isto pasa irremediablemente por analizar
o noso modelo de militancia dun xeito que nos permita atopar as chaves para a
mellora organizativa. Co obxectivo de elaborar dita análise Galiza Nova iniciará
un proceso de análise durante este período que culminará coa realización dun
Encontro Nacional a mediados do período no cal toda a militancia de longo ou
curto percorrido poida analizar conxuntamente os pasos a seguir de cara á vindeira Asemblea Nacional.
Esta análise ten que manterse sob os principios fundamentais que rexen
a nosa organización: a auto-organización, a democracia, a participación e a pluralidade. Estas deben ser as bases do noso funcionamento, facendo especial
ﬁncapé na mellora da comunicación interna e garantindo o debate político e organizativo en todos os organismos de Galiza Nova.
Expansión organizativa
A pandemia da COVID-19, que vén marcando os tempos no último ano,
ﬁxo que –como todo– a expansión da nosa organización se complicase, limitando o traballo autónomo das comarcas e localidades, así como as actividades
nacionais e comarcais coas que chegar a máis persoas fóra de Galiza Nova.
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Por outra banda, a parte dos efectos da crise pandémica, é necesario
ter en conta a despoboación que sofren as comarcas do interior do noso país,
consecuencia das nefastas políticas no rural do goberno do Partido Popular de
Feixóo, que fan que a día de hoxe haxa 40 concellos do rural (practicamente
todos eles en Lugo e Ourense) en risco de desaparición e que diﬁcultan o espallamento do noso discurso ao non haber mocidade á que dirixirse.
Porén, os resultados das eleccións galegas mostraron que o nacionalismo é a forza dominante entre a mocidade do noso país, sendo maioritaria na
mocidade menor de 30 anos. Grazas a isto, foi moita a xuventude que se ﬁxou na
nosa organización, solicitando información e dando o paso a militar, ampliando
así a nosa base militante neste último período.
Cómpre resaltar que, neste último período, conformáronse as comarcas
de Ferrolterra, Celanova-Baixa Limia, Tabeirós-Deza e A Barbanza así como as
localidades de As Pontes e Monforte. Ademais, tamén houbo un aumento de militancia e actividade na comarca de Lugo Sul, un intento de conformar a localidade da Fonsagrada, que quedou estancada e perdeuse a actividade por completo
da comarca da Estrela.
Así e todo, son aínda moitas as comarcas con necesidade de recibir apoio
desde a nacional e as menos as que desenvolven un traballo autónomo.
O noso obxectivo para este novo período debe ser a conformación de todas as comarcas do sur de Ourense, para o que é fundamental manter un contacto activo con simpatizantes e coa nova militancia das mesmas, así como un
esforzo para prestar apoio desde a Dirección Nacional e a Comisión Permanente, nomeadamente desde a Responsabilidade de Organización.
Por outra banda, debe seguir a ser un obxectivo (ﬁxado na XV Asemblea
Nacional) a consolidación das comarcas e localidades de nova creación, para o
que tamén é primordial o apoio da Dirección Nacional e da Comisión Permanente, facendo un esforzo para prestar apoio a aquelas comarcas que o requiran
para desenvolver un traballo autónomo e prestando unha especial atención a
aquelas que gocen de menos militancia activa ou estean en proceso de constitución.
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 nova militancia 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.
Participación da militancia
Aumentar a participación militante é un dos principais obxectivos que enfrontamos neste período. Os organismos de Galiza Nova a calquera nivel deben
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ser áxiles e resolutivos, fuxindo de debates estériles, mais garantindo que exista
unha participación activa da militancia tanto no debate político como na execución da actividade organizativa. Esta axilidade dos organismos non pode coartar
en ningún caso o debate político, piar fundamental para a formación da nosa
militancia.
Outra cuestión á que debemos atender é a participación da militancia noutros espazos alleos a Galiza Nova. A militancia da nosa organización debe facer
parte activa daqueles movementos sociais que lle resulten de interese, tanto nas
nosas organizacións de referencia nos diferentes ámbitos (Erguer. Estudantes
da Galiza, Avante LGBT+, ADEGA, CIG, MMMGaliza…) como en calquera tipo de
asociación cultural, veciñal ou movemento social que poida existir ou poida ser
de interese impulsar nas diferentes comarcas e localidades. A militancia de Galiza Nova debe ser referencial naqueles movementos sociais dos que participe
garantindo que sempre haxa unha visión en clave nacional naqueles espazos en
que participemos.
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 persoas 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.
A Dirección Nacional
A Dirección Nacional debe ser un espazo de debate político e de planiﬁcación do traballo nacional. As persoas integrantes deste organismo deben ampliar o seu compromiso e actuar en todos os espazos como representantes de
dito organismo. Teñen polo tanto unha alta responsabilidade, non só en asistir
ás xuntanzas do organismo e participar activamente nelas, senón para exercer
como transmisoras de información nas súas comarcas de orixe.
Neste período, as persoas que integren a Dirección Nacional deberán contar cunha área concreta de traballo á cal dedicarse, evitando que o traballo recaia
exclusivamente sobre as Responsabilidades Nacionais. Neste senso, todas as
integrantes da Dirección Nacional deben participar de xeito activo de, polo menos, un grupo de traballo nacional, garantindo a colectivización do traballo nas
diferentes áreas.
De cara a garantir o ﬂuxo de información e a execución dos acordos, debemos establecer unha comunicación máis ﬂuída coas estruturas comarcais,
facendo un seguimento continuo da actividade comarcal. Para isto, as persoas
integrantes da Comisión Permanente terán asignada unha comarca de referencia coa que establecerán un contacto semanal e ﬂuído.
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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 que contarán coa participación activa das persoas 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 abranguerán os sectores de traballo deﬁnidos estatutariamente por Galiza Nova, aínda que a propia 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.
A Asemblea Comarcal
Neste último período non fomos quen de conseguir que as comarcas
desenvolveran traballo autónomo sen impulso da nacional. Do mesmo xeito,
tampouco fomos quen de executar o traballo nacional dun xeito acaído. A crise
sufrida durante o primeiro ano do período interasemblear produciu un descenso
e apatía da implicación militante que a crise da COVID-19 veu agravar. A imposibilidade de contacto real entre a militancia impediu que existise unha verdadeira
integración das novas altas e unha reactivación da militancia.
Convértese, polo tanto, nun obxectivo prioritario revitalizar as comarcas
e conseguir conxugar de xeito efectivo a execución das campañas nacionais
co desenvolvemento de campañas ou actividades adaptadas ás realidades comarcais e locais. Neste sentido, as comarcas deberán elaborar a comezos do
período un Plano de Traballo Comarcal que servirá de guía durante o período
interasemblear. Este plano deberá contar con obxectivos mínimos e acadábeis,
sendo sempre revisábel e ampliábel ao longo do período. Unha sistematización
do traballo permitirá traballar en base a propostas concretas mellorando a capacidade organizativa a nivel comarcal.
Para garantir a transmisión de información sobre os acordos emanados
da Dirección Nacional, as Responsabilidades Comarcais deberán enviar as circulares a toda a militancia da comarca. Do mesmo xeito, as persoas integrantes da
Dirección Nacional na comarca deberán garantir este ﬂuxo de información constante. 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.
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2. Aﬁliación
Durante o último período o número de persoas aﬁliadas aumentou un
57%, desde novembro de 2018 aﬁliáronse a Galiza Nova case 300 persoas, das
cales o 55% foi posterior ás eleccións galegas de xullo do 2020. O crecemento
do Bloque Nacionalista Galego a nivel de apreciación social tivo un innegábel impacto no achegamento da mocidade ao BNG, o cal repercutiu nas altas en Galiza
Nova. Neste sentido, debemos marcarnos como obxectivos varias cuestións:
conseguir que as altas no BNG procedan desde Galiza Nova e non á inversa e
a importancia de que a novas altas se integren de xeito efectivo nas dinámicas
organizativas.
Segue sendo crucial que realicemos unha aplicación correcta do Protocolo de Aﬁliación a Galiza Nova elaborado a comezos do último período. Este
protocolo non se executou tal como estaba concibido, debido á súa excesiva
burocratización. Polo tanto, este documento debe actualizarse ás necesidade
actuais para poder servir de guía ás Responsabilidades Comarcais e á militancia
en xeral.

3. Simpatizantes
As persoas simpatizantes son fundamentais na estrutura organizativa de
Galiza Nova, tanto pola súa implicación no traballo diario da organización (participación en asembleas, grupos de traballo, etc) como no futuro da mesma, xa
que moitas delas darán o paso a militar. Ademais, actúan como altofalante das
ideas nacionalistas, xa que espallan o discurso de Galiza Nova tanto nas redes
sociais como nos contactos un a un e nas súas relacións persoais. Do mesmo
xeito, as persoas simpatizantes sérvenlle á nosa organización para coñecer información do entorno de cada unha delas, o cal é imprescindíbel para que o
traballo de Galiza Nova en comarcas e localidades sexa útil.
Por estes motivos, debe ser unha prioridade que a comunicación coa base
simpatizante sexa continuada e ter información actualizada sobre a súa situación para coa militancia, o que require a implicación e compromiso de toda a organización. Para isto, debe haber unha coordinación entre as Responsabilidades
Comarcais e/ou Locais e as Responsabilidades Nacionais de Organización e de
Simpatizantes co ﬁn de garantir o seguimento do tratamento das e dos simpatizantes a nivel local e comarcal.
Ademais, deberanse aproveitar as actividades nacionais, nomeadamente
o Festigal e a Homenaxe a Rosalía e Castelao, como vía para o achegamento
destas persoas simpatizantes á organización, así como incentivar o traballo a
nivel local e comarcal para que estas participen non só nas actividades do seu
ámbito senón tamén a nivel nacional.
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Do mesmo xeito, desde a Responsabilidade de Comunicación debe coidarse o contacto a través das redes sociais, prestando nelas unha especial
atención ás suxestións, achegas e opinións da mocidade, dúbidas, solicitude
de ampliación de información sobre Galiza Nova e as nosas campañas. Está
demostrado que as redes sociais son unha gran vía de entrada de persoas simpatizantes, de aí a importancia de manter unha comunicación externa atractiva
por estes medios.
Así e todo, aínda que desde un punto de vista organizativo e comunicativo
apreciamos o labor que desempeñan as persoas simpatizantes en canto á difusión da liña política de Galiza Nova, esta situación debe ser un estado transitorio
de cara a unha posíbel aﬁliación á nosa organización e ao BNG.

4. Formación
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 en 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 características. Outra das súas funcións será
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a de coñecer outras actividades de formación externas a Galiza Nova que sexan
de interese para poñer en coñecemento da militancia e persoas 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 procurando 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 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 persoas participantes co argumentario que defenda as nosas teses
en calquera espazo.
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, outros temas que teñan en conta a responsabilidade de cadaquén e
pautas de actuación e contactospara a resolución de dúbidas. Esta información
deberá ser, parcialmente e segundo o grao de privacidade organizativa, pública e
accesíbel na páxina web.

4.1. Organización e estrutura das xornadas de formación
A crise sanitaria obrigou a repensar gran parte da práctica política da organización, incidindo o conxunto de restricións nas metodoloxías clásicas coas
que Galiza Nova artellaba as súas xornadas de formación. Por este motivo, e
até que se abandonen parte das restricións, deberanse contemplar un escenario
presencial e outro telemático, podéndose acoller a este último algunhas comarcas e localidades onde grande parte da militancia estea desprazada. Cómpre
non esquecer que en ningún caso a riqueza e calidade dunhas xornadas presenciais é equiparábel a unhas telemáticas, pois toda actividade organizativa
está pensada en segundo plano como un espazo e un momento para aﬁanzar e
mellorar as relacións intraorganizativas.
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Historicamente, Galiza Nova organizaba dous encontros nacionais de
formación ao longo do ano: as Xornadas de Verán da Mocidade Galega e as
Xornadas de Historia de Galiza. Estes espazos están pensados para fomentar o
coñecemento entre todas as persoas que forman parte da organización, mellorar as relacións interpersoais entre elas, pular polo debate crítico a respecto das
temáticas escolleitas para as mesmas e coñecer etnográﬁca, cultural e ambientalmente o conxunto do país. Tamén, desde a creación e activación da Asemblea
de Mulleres e da Asemblea LGBT, estes dous órganos realizan xornadas de formación a nivel nacional onde a planiﬁcación, deseño e desenvolvemento recae
neses mesmos órganos.
Con todo, as xornadas de formación responderán sempre a tres adxectivos, en función do público ao que vaian dirixido, do seu contido e do espazo
territorial ao que atinxan, clasiﬁcándose en: abertas ou pechadas, sectoriais ou
organizativas, e nacionais ou comarcais.
O feito de que unhas xornadas sexan abertas quere dicir que non hai que
pertencer á organización para participar nelas. Acostuman estar pensadas para
traballar a respecto de cuestións especíﬁcas (ecoloxismo, movementos sociais,
feminismo, actualidade política...), ben a demanda da militancia, ben como unha
necesidade detectada pola organización ou ben por se tratar dunha problemática emerxente sobre a que hai un descoñecemento xeral.
A meirande parte das xornadas sectoriais acostuman a ser tamén abertas, pois non ten sentido restrinxir a participación cando é precisamente a diversidade de opinións e argumentos o que enriquece ese tipo de actividades. Mais
cando os encontros de formación están destinados a entender o funcionamento
interno da organización ou a levar a cabo algún tipo de metodoloxía organizativa
concreta como a xestión de grupos humanos, estámonos a referir a xornadas
de formación pechadas e organizativas. Non se trata dunha cuestión excluínte
senón que, como van dirixidas a un número de persoas moi concreto e reducido,
resulta máis operativo garantir a participación do público diana e non do conxunto da militancia.
Finalmente, e dado que as comarcas gozan de autonomía para desenvolver cadansúas xornadas de formación nas datas e materias que mellor consideren, distínguese entre xornadas nacionais e comarcais. O contido, metodoloxía
e localización das primeiras deberán estar aprobadas pola Dirección Nacional,
mentres que as segundas polas respectivas Direccións Comarcais.
En calquera dos casos anteriores, agás que se traten de xornadas a iniciativa das comarcas, da Asemblea de Mulleres ou da Asemblea LGBT, o deseño e
planiﬁcación recaerá en primeiro lugar na Responsabilidade Nacional de Formación (e/ou no seu grupo de traballo, de ser o caso), tendo que ser a documentación pertinente aprobada en Dirección Nacional. No caso da formación a nivel
comarcal, da Asemblea de Mulleres ou da Asemblea LGBT, isto será cometido do
-59-

cargo homólogo, de existir, ou na Responsabilidade Comarcal, Responsabilidade
Nacional de Mulleres ou Responsabilidade Nacional LGBT, podendo solicitar o
apoio da Responsabilidade Nacional de Formación, e debendo informar da realización das mesmas, a ﬁn de poder extrapolar dita iniciativa a outros contextos..

5. Comunicación
A comunicación é un elemento esencial nas tarefas de difusión da actividade de Galiza Nova, sendo unha das ferramentas principais para trasladar as
nosas ideas, mensaxes e iniciativas políticas. Cómpre potenciar esta materia
mellorando as nosas análises sobre o uso e funcionamento das redes sociais,
medios de comunicación e ferramentas comunicativas.
Comunicación interna nacional e comarcal
No período interasemblear temos analizado en varias ocasións as eivas a
nivel comunicativo interno. Este é un aspecto que debemos mellorar, atendendo
tanto ás ferramentas das que dispoñemos como á propia labor militante e de
responsabilidade política.
Na actualidade a comunicación interna realízase por medio de varias
ferramentas: Circulares desde a Área de Organización á Dirección Nacional e
ás comarcas e envío do Galiza Nova Comunicación. Este boletín interno supón
unha ferramenta áxil para achegar información ao conxunto da militancia mais
que precisamos actualizar para acadar os obxectivos que buscamos. Cómpre
continuar traballando na mellora da comunicación interna a través de novas
metodoloxías áxiles e accesíbeis para toda a militancia. Precisamos axilizar a
comunicación a todos os niveis: tanto entre a militancia e as Responsabilidades
como entre a nacional e as comarcas.
O Galiza Nova Comunicación debe servir non só para informar de actos,
actividades e mobilizacións. Precisamos empregalo tamén para trasladar os
acordos políticos da organización ao conxunto da militancia sen prexuízo de que
as Responsabilidades Comarcais e integrantes da Dirección Nacional exerzan
os seus labores de transmisión dos acordos. Para isto cómpre sistematizar o
envío dos Galiza Nova comunicación realizando un envío mensual e garantindo
que após cada Dirección Nacional toda a militancia reciba os acordos tomados.
Outra ferramenta que estamos empregando na actualidade é o grupo de
difusión da Dirección Nacional en Whatsapp. Esta ferramenta permítenos dar
avisos rápidos sobre cuestións de urxencia ou notiﬁcar o envío de correos á Dirección Nacional, garantindo que todas as persoas integrantes teñan constancia
do seu envío.
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Comunicación externa
Neste último período creamos o Grupo de Comunicación nacional. Este
grupo non tivo a funcionalidade necesaria, senón que se limitou a ser un grupo
de execución de publicacións. Neste sentido, precisamos deﬁnir o funcionamento e obxectivos deste grupo para mellorar a súa funcionalidade.
O Grupo de Comunicación está conformado pola Responsabilidade Nacional de Comunicación e por todas aquelas persoas da organización que queiran participar do mesmo. Este organismo debe servir para deﬁnir a estratexia
de Galiza Nova a nivel comunicativo, deﬁnir accións concretas que poidan xerar
impacto. Para isto, o grupo debe elaborar un Plan de Comunicación, que estará
suxeito ás modiﬁcacións e actualizacións necesarias para garantir a súa utilidade. A actividade deste grupo debe estar coordinada co Servizo Nacional de Publicacións garantindo a coherencia do discurso textual co visual. 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.
Comunicación Nacional
As Redes Sociais
No mundo actual as redes sociais teñen un papel central na comunicación
e, se cabe, cunha maior incidencia na mocidade. As nosas redes sociais son
moitas veces o primeiro punto de encontro da mocidade galega co nacionalismo
organizado. A través delas, coñecen de primeira man os nosos posicionamentos
políticos. Isto convirte as redes sociais nun dos piares básicos da comunicación,
pois permite un contacto continuado e directo co noso público obxectivo.
Neste período cómpre facer unha profunda análise do funcionamento e
uso das redes sociais, e dotarnos das ferramentas necesarias para empregalas con éxito. As redes nacionais deben estar sempre activas, proporcionando
respostas rápidas e áxiles ás problemáticas diarias. Debemos, a través do Plan
de Comunicación, achar os mecanismos necesarios para executar e acadar os
nosos obxectivos, facendo das redes sociais de Galiza Nova plataformas referenciais para a mocidade do noso país.
Os nosos contidos nas redes precisan ter non só continuidade senón
obxectivos claros de impacto e alcance. Non podemos pretender que todas as
nosas publicacións sexan sempre tendencia, mais temos que ser capaces de
conseguir que, de xeito periódico, as nosas publicacións teñan un impacto viral
no ámbito da mocidade galega. Esta cuestión non precisa só de traballo comunicativo puro, senón que tamén vai depender de que as nosas análises da realidade política e social sexan correctas en cada momento e que saibamos darlle resposta a cuestións concretas. Isto debe vir acompañado dunha adaptación eﬁcaz
á situación comunicativa e ás novas plataformas que nos ofrecen unha canle
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de comunicación directa coa mocidade. A nosa mensaxe vai ser moito máis
efectiva se somos quen de superar formatos comunicativos que ﬁcan caducos.
A páxina web
Nos últimos anos o tráﬁco das páxinas webs descendeu radicalmente,
mais segue sendo unha ferramenta importante a través da cal amosar os nosos posicionamentos. Ao mesmo tempo, é unha plataforma na que podemos
achegar información non só das nosas actividades senón sobre que é e como
funciona Galiza Nova.
O grupo de comunicación e o Servizo Nacional de Publicacións temos
analizado en múltiples ocasións a necesidade de renovar a nosa web. Precisamos dotarnos unha web que resulte máis sinxela e accesíbel visualmente para
facela accesíbel ao noso público obxectivo.
A nosa páxina web debe ter contidos semanais, sexan cuestións nacionais
ou comarcais, mais debe amosar sempre todas as actividades que estamos realizando nos diferentes puntos do país. Neste sentido, todas as actividades que
se organicen desde as comarcas deben comunicarse sempre á Responsabilidade de Comunicación para coordinar que non se solapen as publicacións.
Instagram
A día de hoxe é a rede social na que temos máis capacidade de incidencia
e a través da cal acadamos un contacto máis directo coa mocidade froito das
nosas publicacións. Grazas a ela recibimos un número considerábel de peticións
de información sobre a nosa organización, permitíndonos ampliar a nosa base
social simpatizante. Neste período debemos abrir a porta á creación de perfís
comarcais de Instagram, sempre que se poida garantir unha periodicidade axeitada na publicación de contidos, facilitando o contacto directo entre as comarcas de Galiza Nova e a mocidade.
Twitter
Despois do Instagram, é a rede social na que contamos cun maior impacto, aínda que de forma moi periódica. 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 persoas seguidoras de entre 14 e 30 anos.
Facebook
Desde hai tempo, este espazo xa non ten unha utilidade e funcionalidade
rendíbel para o traslado da nosa mensaxe alén de publicacións illadas que teñen
un impacto elevado, na maioría dos casos contido audiovisual. Aínda que non require un grande esforzo a maiores o uso desta rede social, cómpre analizarmos
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se realmente compensa seguir empregándoa como ferramenta para achegarnos á mocidade, debido ao reducido uso que está tendo nos últimos anos por
parte do noso público obxectivo.
Twitch e Tiktok
Neste período iniciamos o uso dunha nova rede social, Twitch, como espazo para realizar encontros virtuais de diversas temáticas baixo a fórmula “A
sementeira de Ideas”. No pouco tempo que leva activa esta conta non acadamos
un número de seguidoras rendíbel e os actos telemáticos que levamos a cabo
foron escasos e non tiveron un grande alcance. Se queremos chegar a máis
público debemos darlle máis continuidade e facer actos atractivos con persoas
daqueles sectores e ámbitos que interesen á mocidade como ferramenta para
introducir o noso discurso.
Así mesmo, debemos apostar pola creación dunha conta de Tik Tok. A día
de hoxe segue sendo un espazo de referencia para a xente moza no que o contido é moi diverso e a través do cal as posibilidades de trasladar a nosa mensaxe
pode adecuarse aos novos tempos e facilitar o noso contacto coa xuventude.
Temos que acceder sen medo a este proceso de modernización.
Mocidade Gz
O noso boletín para simpatizantes é o Mocidade Gz, esta é unha ferramenta que nos permite contactar de xeito masivo e instantáneo cos centos de persoas que simpatizan con Galiza Nova. É preciso que neste período se aumente
a periodicidade do envío do Mocidade Gz, garantindo que todas as persoas que
nalgún momento contactaron connosco poidan seguir recibindo información sobre as nosas análises e posicionamentos.
Os nosos cabeceiros impresos
O Mocidade é o voceiro nacional de Galiza Nova que repartimos ao remate do curso estudantil e durante a Patria. Esta publicación é unha ferramenta importante para espallar o noso ideario entre a mocidade galega, sobre todo aquela
que aínda está no ensino medio. Ademais, o Mocidade é tamén unha fonte de
ingresos, pois habitualmente pedimos publicidades a locais das diferentes comarcas para sufragar os gastos de impresión. Debido á pandemia e atendendo
á situación económica, no ano 2021 decidimos suspender a solicitude de publicidades, mais é algo que deberemos recuperar para o seguinte período.
Outra novidade do último Mocidade foi o cambio de formato. Anteriormente o Mocidade imprimíase en formato papel de periódico pois era o formato
máis económico. No ano 2021 decidimos facelo en formato revista, pois analizabamos que era un formato moito máis accesíbel e atractivo.
O Activas é o voceiro da Asemblea de Mulleres de Galiza Nova. Habitualmente este voceiro sae nas datas de máis relevancia para o feminismo: o 25 de
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novembro e o 8 de marzo. Cómpre que ampliemos a súa periodicidade fóra das
datas signiﬁcativas e coordinar a realización de Activas comarcais para difundir
a nosa mensaxe cando se desenvolvan campañas da Asemblea de Mulleres a
nivel comarcal.
As Redes Sociais Comarcais
As redes sociais das comarcas sofren na actualidade unha certa parálise,
reﬂexo tamén da parálise organizativa. Temos que ser quen de dotar as nosas
redes sociais de contido diario, ben sexa con publicacións propias ou compartindo actividades, publicacións ou accións da nacional de Galiza Nova ou do BNG.
O traballo constante en redes sociais permite ﬁdelizar as persoas seguidoras e
consegue que a nosa mensaxe poida chegar a máis xente.
Os medios de comunicación
Nestes dous últimos anos acrecentouse a política de control mediático
por parte do Goberno da Xunta de Galiza e son cada vez máis as barreiras para
trasladar as nosas mensaxes e posicionamentos nun servizo público como a
TVG, o que nos permitiría ter certa presenza de forma periódica e podería achegarnos a un gran número de persoas.
Outra das eivas que atopamos á hora de contar cunha cobertura decente
neste aspecto é o feito de que as canles onde se nos concede un espazo continuado redúcense na maioría dos casos ao xornal Nós Diario, ao cal contribuímos
cunha cota anual. Aínda que o crecemento deste medio cunha perspectiva galega foi en ascenso desde a súa creación, segue sen ser un punto de encontro para
as masas, alén de parte da base social do nacionalismo xuvenil.
Porén, isto non quere dicir que teñamos que deixar de ter unha participación activa nestes medios a través das columnas de opinión ou entrevistas.
Cómpre aproveitarmos ao máximo calquera oportunidade de comunicar a nosa
mensaxe por todas as canles que poidamos ter dispoñíbeis. Neste sentido cómpre contar sempre cun listado actualizado dos medios comarcais para enviar
notas e convocatorias de prensa.

6. Finanzas
Para o bo funcionamento de Galiza Nova, tanto a nivel organizativo como
político, é vital sistematizar o traballo no aspecto ﬁnanceiro. Neste sentido, reaﬁrmámonos no compromiso do autoﬁnanciamento da organización a través de
cotas da militancia, achegas das deputadas, edición de material e rifas na procura da eliminación da dependencia de axudas externas. Tórnase fundamental
reforzar as nosas vías de ﬁnanciamento para acadar maiores recursos económicos que nos permitan manter unha acción política constante sen comprometer
en ningún momento o patrimonio da organización.
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Neste camiño cara o autoﬁnanciamento, o conxunto da militancia ha de
ser parte activa e consciente, cumprindo ca obriga do pagamento trimestral da
cota ordinaria de 10 euros. As cotas de Galiza Nova aboaranse por domiciliación
bancaria, agás casos excepcionais e xustiﬁcados en que a Dirección Comarcal
de Galiza Nova exima do deber de cotizar por razóns económicas. Ademais,
manteremos a modalidade da cota trimestral extraordinaria de 20€ para a militancia que poida e desexe colaborar economicamente en maior medida coa
organización.

7. Participación no BNG
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 é 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. Porén, para
ese obxectivo, debemos analizar algúns factores que diﬁcultan a implicación real
da militancia, pois a axenda política e institucional marca moitos dos tempos da
fronte que impiden a creación de dinámicas de actividade da mocidade no BNG.
Galiza Nova debe ser o motor para desenvolver políticas nacionalistas en
materia de mocidade alí onde se teña capacidade: nas diferentes asembleas,
nos grupos de traballo nacionais do BNG ou na elaboración dos propios programas electorais. Mais tamén debe ser quen de achegar á fronte debates e análises da mocidade que axuden a construír a práctica política.
Coa maior implicación de militancia no BNG tamén debemos fortalecer a
nosa capacidade institucional que nos axude a verteberar unha política nacionalista xuvenil clara e común. Para isto cómpre fortalecer a Responsabilidade de
Relacións Institucionais. É importante tamén neste sentido impulsar espazos
internos de debate para mellorar e fortalecer a nosa liña de actuación no eido
institucional así como acompañar as persoas que poidan estar desempeñando
esas funcións. Porén, cómpre non perder a perspectiva e traballar desde as bases até o institucional para así articularnos en todos os campos da forma máis
cohesionada posíbel. 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 presenza
de Galiza Nova pode servir para fortalecer organizativamente o BNG.
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8. Asemblea de Mulleres
É máis necesario ca nunca o compromiso de todas nós co derrubamento
do patriarcado, dotándonos de ferramentas para combatelo no seu día a día.
Ferramentas como a Asemblea de Mulleres, un espazo onde debater, analizar e
traballar accións concretas para derrubar o patriarcado, pero tamén para fortalecernos nós e a propia asemblea.
Nos últimos anos, o feminismo presentouse como unha corrente mobilizadora altamente renovada, non só a nivel mundial. Con todo, esta mobilización
social non se ten traducido nun aumento da participación organizativa ou da
militancia de base do feminismo. Actualmente, e a pesar de continuar a levar
a cabo tarefas tan desmedidas como a greve e mobilizacións do 8 de Marzo,
a participación das mozas no movemento feminista constitúe aínda un reto a
conquistar.
Esta falta de capacidade para establecer traballo máis alá das datas “sinaladas” atinxe tamén á nosa organización. Debemos construír unhas dinámicas
de traballo colectivo que permitan o establecemento de obxectivos, campañas
de actualidade e ferramentas para achegar o feminismo ás mozas galegas e
facelas tamén participes do mesmo. Ademais, para isto é clave asumir como
grande reto a colaboración estreita con organizacións do feminismo na Galiza,
ademais dunha participación activa no seo de Galegas8M.
É preciso que a Asemblea de Mulleres de Galiza Nova teña actividade e
ritmo propio á marxe do nivel de activismo que poidan ter os distintos colectivos
feministas do País ou ritmos impostos desde fóra. As estruturas asembleares
das comarcas e localidades son insuﬁcientes, mesmo nalgún caso inexistentes.
Debemos tomar conciencia de que as asembleas comarcais son imprescindíbeis para o funcionamento da nosa actividade feminista. Como cometido para
este período, debemos transformar a Asemblea de Mulleres de Galiza Nova nun
espazo de traballo para o cal é vital a constitución de asembleas locais e comarcais que permitan a activación e posta en marcha de traballo político para a intervención social. Cómpre que estas asembleas conten con actividade propia e que
non vexan reducido o seu traballo á posta en marcha de campañas nacionais.
Á hora de construírmos unha nación, o feminismo vai poñer enriba da
mesa temas que poden entrar en contradición con outras posicións que non
contemplan as loitas contra o patriarcado. Neste sentido o feminismo debe ser
un vector fundamental para que esa construción nacional se realice sobre os
prismas de xustiza e igualdade. Só desde a loita anticapitalista e antipatriarcal
poderemos conseguir unha mudanza radical desta sociedade e construírmos
unha Galiza realmente libre. Neste eido, é importante o labor formativo da Asemblea de Mulleres para toda a militancia de Galiza Nova, que debe incrementar a
súa conciencia sobre a importancia da loita feminista dentro do nacionalismo.
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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 xerar dinámicas que atinxan o completo funcionamento da organización e o 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.
Funcionamento da Asemblea de Mulleres
A Asemblea de Mulleres de Galiza Nova é o máximo órgano de decisión da
organización en materia de xénero, sendo deste xeito un organismo autónomo.
Están convocadas á mesma todas as militantes de Galiza Nova.
Co obxecto de axilizar e reforzar este labor, as Responsábeis Comarcais
e Locais das Asembleas de Mulleres, deben facer o propio nas súas comarcas,
buscando deste xeito que ningunha moza quede fóra da Asemblea por descoñecemento da súa existencia.
As reunións da Asemblea Nacional de Mulleres serán anunciadas ao
conxunto das mozas de Galiza Nova por medio de convocatorias individualizadas a cada unha das súas integrantes coa antelación necesaria para que todas
poidamos conciliar as nosas vidas co funcionamento da Asemblea. Deste xeito,
a data escollida levarase con antelación a unha valoración conxunta a través do
correo electrónico para cadrala nunha data que conveña á maioría.
As reunións da Asemblea Nacional de Mulleres, mencionadas no anterior
punto, realizaranse semestralmente, podendo convocar reunións extraordinarias
cando os tempos e as circunstancias o permitan ou o requiran. Así mesmo, as
responsábeis comarcais e locais das Asembleas de Mulleres deben informar a
todas as mozas da zona destas reunións e pular por aumentar a asistencia ás
mesmas.
A ANM encargarase de facer colectivamente plans de traballo anuais ou
semestrais para garantir un traballo con continuidade e obxectivos claros.
Cómpre garantir o bo funcionamento da Mesa Nacional da Asemblea Nacional de Mulleres para que o peso e o traballo sexan colectivos.
Desde a Asemblea Nacional de Mulleres impulsarase a participación das
mozas de Galiza Nova no Grupo de Traballo de Acción Feminista do BNG para
garantir a comunicación e interacción entre ambos organismos.
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9. Asemblea LGBT
Após a constitución da Asemblea LGBT na XIV Asemblea Nacional de Galiza Nova cun carácter non mixto, así como as súas estruturas internas, a liña política LGBT estivo centralizada neste organismo, aínda que desde o seu comezo
se promoveu o desenvolvemento do traballo pola globalidade da organización.
Mantívose a presenza de Galiza Nova con posicionamentos e campañas propias
arredor das datas máis signiﬁcadas. Non obstante, a convocatoria durante este
período, tanto da Asemblea LGBT coma da propia Mesa Nacional, produciuse
dun xeito que foi certamente irregular, feito que se viu acrecentado pola irrupción
da pandemia da COVID-19. Cómpre que nos períodos vindeiros se continúen
impulsando as medidas necesarias para que o traballo sexa máis uniforme ao
longo do ano, promovendo a participación de toda a militancia integrante desta
asemblea.
Durante este período continuou a impulsarse a creación e posta en funcionamento de Asembleas Comarcais LGBT que permitisen a realización de campañas comarcais e/ou locais conseguindo un contacto directo coa mocidade e
un traballo máis a pé de rúa. É preciso avaliar de xeito individualizado o funcionamento destas asembleas, pois resultou moi desigual entre diferentes comarcas.
A Asemblea LGBT deberá continuar a traballar polo achegamento a outras
organizacións LGBT do noso país na liña de expandir o noso proxecto nacional
para a mocidade. O traballo con estas organizacións permítenos ter coñecemento de primeira man da situación das mozas LGBT, ademais de poder brindarlles
unha ferramenta a nivel institucional para desenvolver esta loita.
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 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 variábel 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. 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.

10. Relacións internacionais
Se durante o anterior período detectamos un crecente interese por parte de diversas organizacións internacionais, a crise derivada da COVID-19 ﬁxo
tamén descender a actividade neste eido debido á falta de posibilidades de con-68-

tacto real e directo coas nosas organizacións de referencia noutras nacións sen
estado. Aínda así, seguimos mantendo contacto directo de xeito telemático, participando en xuntanzas bilaterais e recibindo convites a diferentes actividades.
No vindeiro período debemos recuperar a intensidade no traballo internacional, prestando atención ao fortalecemento das nosas relacións internacionais. Do mesmo xeito, deberemos elaborar novos números do noso voceiro de
internacional para entregar ás delegacións das diferentes organizacións naqueles ámbitos que compartamos.
Continuaremos na liña de tecer relacións en pé de igualdade e beneﬁcio
mutuo tanto con organizacións nacionalistas e independentistas dentro do Estado español coma de Europa, cos movementos de liberación nacional, organizacións lusófonas e aquelas que teñan principios anti-imperialistas e compartan
connosco os principios de liberación nacional e xustiza social.

11. Relacións interorganizativas e movementos sociais
O nacionalismo galego ten como un dos seus principios fundacionais a
auto-organización do pobo galego. Neste sentido, Galiza Nova responde á necesidade dunha ferramenta estratéxica que aglutine a mocidade consciente, ampliando a consciencia nacional e defendendo os intereses da mocidade galega.
A auto-organización da mocidade segue sendo necesaria para a consecución do noso obxectivo estratéxico: unha República Galega e non patriarcal
ao servizo da clase traballadora. Neste mesmo sentido, entendemos que toda
forma de expresión autoorganizada en chave nacional debe ser prioritaria para
a nosa organización. Debemos pular polo avance das nosas organizacións de
referencia nos diferentes eidos como poden ser Erguer. Estudantes da Galiza,
Avante LGBT+, a Marcha Mundial das Mulleres, a CIG ou ADEGA, ou outras organizacións ou asociacións locais. Neste sentido, a mocidade organizada en Galiza
Nova colaborará de ser necesario na expansión organizativa das nosas organizacións referenciais, espallando os seus posicionamentos e actividades sempre
que for posíbel.
Por outra banda, desde Galiza Nova estamos comprometidas coa unidade
de acción con aquelas organizacións coas que compartimos espazos situados
no ámbito do nacionalismo e do independentismo galego. Dese compromiso
coa unidade de acción debe darse conta na práctica política, actuando de forma
consecuente e de xeito construtivo e honesto e á altura dunha ferramenta como
Galiza Nova, que aspira a ser o referente de masas para o conxunto da mocidade
galega. Entendemos que a nosa organización e a nosa sigla non é un ﬁn en si
mesmo, senón unha ferramenta a través da que avanzamos na loita polas nosas
maiorías políticas, isto é, pola República Galega e o pobo galego.
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Por último, achamos que é preciso ampliar os marcos de articulación do
soberanismo galego como se sinala na estratexia Avanza Galiza, tirada da última
Asemblea Nacional do BNG, que fala da necesidade de conformar un espazo
de coordenación para as organizacións políticas, sociais e sindicais do nacionalismo. Isto vai a colaborar na superación de eivas organizativas en que os tempos veñen deﬁnidos desde fóra e concentrará a articulación dunha folla de ruta
construída entre todas que integre o inmediato e o concreto dentro da loita pola
República Galega e, ao mesmo tempo, avanzarmos na construción nacional e na
creación de poder popular entre todas as frontes.
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ESTATUTOS

CAPÍTULO I: DE GALIZA NOVA
Art. 1.GALIZA NOVA, Organización da Mocidade do BNG, é unha organización
xuvenil que asume como as súas funcións básicas o deseño e posta en práctica
dunha política xuvenil nacionalista, de cara a vertebrar un movemento xuvenil
galego comprometido coa liberación nacional e a transformación da nosa sociedade.
Art. 2.GALIZA NOVA asume como propio o programa da fronte patriótica Bloque
Nacionalista Galego, constituíndose na teoría e na práctica política na Organización Xuvenil ou Mocidades do BNG, elaborando e desenvolvendo neste marco o
seu programa de actuacións especíﬁcas.
Art. 3.GALIZA NOVA vincúlase ao BNG ao abeiro do disposto no “Protocolo de
relación e integración da mocidade na estrutura frontista do BNG”. GALIZA NOVA
é, pois, unha organización integrada no BNG, dotada de órganos de dirección,
ﬁnanzas e personalidade xurídica propios e diferenciados.
Art. 4.GALIZA NOVA recoñece a pluralidade ideolóxica existente no BNG e neste
sentido adoptará os mecanismos oportunos que tendan a un recoñecemento
explícito desta. En particular, recoñécese o dereito á constitución de tendencias
organizadas no seo da Organización e a posibilidade de establecer as medidas
necesarias para o seu recoñecemento e desenvolvemento dentro do marco organizativo e de dirección propio de GALIZA NOVA.

CAPÍTULO II: DAS AFILIADAS E DOS AFILIADOS
Art. 5.Poderá ser militante de GALIZA NOVA calquera persoa menor de 30 anos,
que así o desexe e que acate os principios propios da Organización e estes Estatutos. A petición de entrada farase sempre de xeito individual, sendo a Dirección
Comarcal o órgano que procederá a dar entrada no ámbito da súa comarca. Para
os casos de aﬁliación colectiva será necesario o ditame favorábel da Dirección
Nacional, reunida en sesión extraordinaria.
A admisión formal das solicitudes de alta en Galiza Nova farase pola
Asemblea Comarcal correspondente constando en acta. A proposta de aﬁliación dunha nova persoa debe ser avalada, cando menos, por dúas militantes
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de Galiza Nova. En caso da persoa interesada non coñecer ningún membro de
Galiza Nova que a puidera avalar, a Dirección ou Asemblea Comarcal concertará
unha entrevista con ela para obter a información necesaria da mesma e exporlle o ideario político e normas de funcionamento da organización. A Asemblea
Comarcal poderá proceder así en cada caso que considere preciso. En calquera
caso as peticións de alta en Galiza Nova serán tratadas e resoltas na primeira
reunión ordinaria da Asemblea Comarcal.
Causarán baixa en Galiza Nova, para alén de polas razóns disciplinarias
contempladas nestes estatutos, todas as persoas aﬁliadas a Galiza Nova que,
sen causa xustiﬁcada, non satisfagan a cota estipulada. Cando unha persoa aﬁliada a Galiza Nova estiver 6 meses sen abonar a cotización recibirá por escrito unha comunicación certiﬁcada dándolle o prazo dun mes para pórse ao día,
cumprido o cal sen o facer causará baixa. Se unha persoa aﬁliada, por razóns
económicas, non puider satisfacer a cota estipulada, debe comunicar esta situación á Asemblea Comarcal, quen, á vista dos datos, pode reducirlle a cota ou
eximila temporalmente do deber de cotizar.
Toda persoa aﬁliada a Galiza Nova debe estar adscrita a unha única
Asemblea Local e Comarcal en que exercerá o seu dereito a voto, sen prexuízo
de poderen asistir eventualmente e sen dereito a voto ás reunións doutra Asemblea Comarcal ou Local aquelas persoas con mobilidade de residencia ao longo
do ano por razóns diversas. Galiza Nova é unha organización unitaria, xa que
logo, se unha Asemblea Comarcal denega unha petición de alta ou decide dar de
baixa a unha persoa aﬁliada, esta non pode ingresar deseguido noutra Asemblea
Comarcal. En caso de conﬂito competencial entre comarcas, será a Dirección
Nacional quen decida, cabendo tamén recurso perante a Comisión de Garantías
e en última instancia perante a Asemblea Nacional.
Galiza Nova entregará copia das ﬁchas da súa militancia aos consellos
comarcais do BNG respectivos e comunicará por escrito, no momento de producírense, os movementos de altas, baixas e traslados da súa aﬁliación; movementos dos que, á súa vez, os Consellos Comarcais deberán dar conta aos organismos nacionais do BNG. Os consellos comarcais do BNG están capacitados
para non admitir unha alta de Galiza Nova no caso de haber evidencias de que
a persoa interesada ten posicións contraditorias coas deﬁnidas no Programa e
Estatutos do BNG. Ademais disto, cada Asemblea Comarcal debe ter un libro de
altas e baixas no local comarcal, con copia das ﬁchas completas da militancia.
Art. 6.Son dereitos da militancia:
a) Contribuír a deﬁnir a orientación política de GALIZA NOVA, participando
en todos os debates que se dean no seo da Organización.
b) Elixir e ser elixida para os órganos de dirección da Organización.
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c) Criticar dentro dos órganos dos que faga parte calquera membro ou
órgano de GALIZA NOVA.
d) Recibir axuda en caso de problemas derivados da súa pertenza a GALIZA NOVA.
e) Recibir formación, información e propaganda da Organización.
f) Ser escoitada polo órgano pertinente en proceso disciplinar aberto contra a súa persoa.
g) Empregar os medios materiais dos que dispón a Organización.
h) Participar plenamente es todas as estruturas e organismos do BNG.
BNG.

i) Participar nas actividades desenvolvidas por GALIZA NOVA ou polo

l) Discrepar publicamente dos acordos tomados por GALIZA NOVA, sempre que isto non signiﬁque boicotear a súa execución ou atentar contra a unidade
de Organización.
m) Promover a constitución de tendencias no seo de GALIZA NOVA.
n) Calquera outro derivado da súa militancia no BNG.
Art. 7.Son deberes da militancia:
a) Empregar o idioma galego e defender a nosa cultura.
b) Respectar as canles orgánicas.
c) Espallar a propaganda da Organización.
d) Cumprir co traballo que se lle encomende.
e) Cotizar coa cota que se marque.
f) Posibilitar a execución dos acordos tomados en GALIZA NOVA.
g) Cumprir e acatar os estatutos de GALIZA NOVA.
ción.

h) Participar nos movementos de masas apoiados pola nosa organizaArt. 8.-

vos:

Calquera persoa aﬁliada causará baixa por calquera dos seguintes moti-

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

CAPÍTULO III: DOS ÓRGANOS DE GALIZA NOVA
Art. 9.GALIZA NOVA contará cos seguintes órganos:
a) Asemblea Nacional.
b) Dirección Nacional.
c) Comisión Permanente da Dirección Nacional.
d) Asemblea Comarcal
e) Asemblea Local
Art. 10.A Asemblea Nacional é o máximo órgano de decisión de GALIZA NOVA;
nela ten dereito a participar toda a militancia dada de alta no prazo e forma decididos pola Dirección Nacional. A Asemblea Nacional celebrarase de xeito ordinario cada dous anos, debendo ser convocada pola Dirección Nacional con, cando
menos, tres meses de antelación.
Art. 11.A Asemblea Nacional extraordinaria convocarase por acordo da Dirección
Nacional a iniciativa propia ou a petición dun terzo da militancia, sendo convocada con, cando menos, un mes de antelación. Esta Asemblea Nacional só se
poderá pronunciar sobre os temas obxectos na mesma.
Art. 12.Son funcións da Asemblea Nacional:
a) Deﬁnir a orientación política da Organización.
b) Analizar, debater e, no seu caso, aprobar o informe presentado pola
Dirección Nacional saínte.
c) Aprobar e revisar os Estatutos da Organización
d) Elixir a composición da Dirección Nacional que lle corresponda e, de
entre estas e estes, a Secretaría Xeral.
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Art. 13.A Dirección Nacional é o órgano que dirixe a actividade de GALIZA NOVA
no tempo que transcorre entre dúas Asembleas Nacionais, e está encargada de
executar os acordos adoptados pola Asemblea Nacional.
Art. 14.A Dirección Nacional está formada por unha representación da Asemblea
Nacional igual ao número de agrupacións comarcais deﬁnidas pola Asemblea
Nacional e por un representante elixido por cada Asemblea Comarcal.
Cando unha representante cause baixa da Dirección Nacional será substituída pola seguinte persoa da lista correspondente.
Art. 15.Cada integrante da Dirección Nacional terá unha función especíﬁca da
que renderá contas diante do mesmo órgano.
Art. 16.A Dirección Nacional reunirase ordinariamente cada tres meses e de maneira extraordinaria a petición dun terzo das e dos membros da Permanente. A
Dirección Nacional será convocada pola Secretaría Xeral, nominalmente e por
escrito e cunha semana de antelación.
Art. 17.Son funcións da Dirección Nacional:
a) Dirixir o traballo político e de organización de GALIZA NOVA de acordo
coa orientación deﬁnida na Asemblea Nacional.
b) Convocar as Asembleas Nacionais ordinarias e extraordinarias, así
como elaborar os documentos a debater nelas.
c) Elaborar as propostas de actuación e recoller e analizar as demandas
da base da Organización.
ción.

d) Decidir sobre propostas colectivas de aﬁliación, adhesión ou integra-

e) Elixir a Permanente, podendo mudar, no seu caso, calquera das súas
integrantes, excepto a responsabilidade de Mulleres e a responsabilidade da
Asemblea LGBT.
f) Controlar o funcionamento e ﬁscalizar o traballo da Permanente.
g) Deﬁnir as relacións con outras organizacións a nivel nacional e internacional.
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h) Planiﬁcar os recursos ﬁnanceiros e aprobar o Orzamento Anual da Organización.
i) Establecer a contía de cota de aﬁliación.
l) Nomear comisións, coa composición e atribucións que considere pertinentes.
m) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento interno.
n) Elixir a coordinadora do Servizo Nacional de Publicacións.
ñ) Interpretar os presentes Estatutos e resolver en caso de dúbidas en
materia estatutaria.
o) A creación, supresión, fusión e participación de agrupacións comarcais.
p) Transmitir ao BNG propostas de actuación social e institucional.
q) Render contas diante da Asemblea Nacional da súa xestión.
r) Xerar contidos formativos e ﬁxar actividades nacionais de formación.
Art. 18.A Comisión Permanente está formada por 11 persoas, 9 delas serán escollidas de forma directa pola Asemblea Nacional e corresponderán coas 9 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 9 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.
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.
As Responsabilidades Nacionais da Asemblea de Mulleres e da Asemblea
LGBT incorporaranse 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 da
Asemblea LGBT, Responsábel Institucional, Responsábel de Formación, Responsábel de Relacións Internacionais, Responsábel de Publicacións e Responsábel
de Comunicación e de Proxección Pública.
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Art. 19.Son funcións da Permanente:
a) Dar resposta a calquera problema ou feito de importancia que se presente entre reunións da Dirección Nacional.
b) Executar as decisións acordadas pola Dirección Nacional.
c) Facer un seguimento constante das actividades da Organización, traballando a todos os niveis polo seu asentamento organizativo.
d) Convocar as xuntanzas da Dirección Nacional e da Comisión Nacional
de Organización, presentándolle as propostas que considere oportunas.
e) Coordinar o funcionamento de todos os órganos de GALIZA NOVA, a ﬁn
de garantir a operatividade do conxunto da Organización.
f) Propor a actividade formativa.
g) Aprobar os contidos do voceiro MOCIDADE.
h) Promocionar a proxección pública nos medios de comunicación e atender todo o relacionado coa propaganda.
i) Atender as relacións coas institucións.
l) Xestionar as ﬁnanzas nacionais, planiﬁcar o patrimonio e facer seguimento das transferencias.
m) Operar con entidades bancarias, solicitar créditos, abrir e cancelar contas; alén das potestades nese sentido dos órganos comarcais e locais.
n) Exercer o control nacional mensual de ﬁnanzas.
ñ) Elaborar o parte nacional mensual de ﬁnanzas.
o) Exercer solidariamente a representación xurídica, legal e económica de
GALIZA NOVA, delegando na Secretaría Xeral a representación global.
p) Todas aquelas que lle delegue a Dirección Nacional, excepto as recollidas nos puntos b), d), e), f), g), h), i) e o) do artigo 20.
Art. 20.A Permanente reunirase ordinariamente cada quince días, e extraordinariamente cando as circunstancias o requiran. Convocará a Secretaría Xeral, podendo partir a iniciativa de calquera das persoas integrantes.
Art. 21.Existirá un departamento dependente da Permanente denominado Servizo Nacional de Publicacións. A Dirección Nacional elixirá de entre as integrantes
á persoa coordinadora deste servizo.
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Art. 22.Son funcións do Servizo Nacional de Publicacións as derivadas do traballo propagandístico, dos aspectos técnicos do voceiro MOCIDADE, da impresión
das circulares internas e de todos aqueles traballos deste tipo que lle encomende a Permanente. Así mesmo, deberá publicar, baixo a dirección da propia Permanente, os documentos resultantes das Asembleas Nacionais no prazo máis
breve posíbel. Do mesmo xeito, este servizo asesorará e promoverá a edición de
voceiros e revistas de carácter local e comarcal.
Art. 23.1.- Son funcións da Secretaría Xeral:
a) Representar publicamente a Organización.
b) Representar GALIZA NOVA nos órganos de dirección do BNG.
c) Convocar as reunións dos órganos de dirección.
d) Levar un seguimento da actividade política.
e) Coordinar o traballo da Permanente.
2.- Son funcións da Responsabilidade de Organización:
a) Levar o seguimento da situación organizativa.
b) Promover a expansión organizativa e o espallamento en xeral do
proxecto de GALIZA NOVA.
3.- Son función da Responsabilidade de Finanzas:
a) Levar o seguimento continuo da situación ﬁnanceira.
b) Ocuparse das ﬁnanzas de GALIZA NOVA seguindo as directrices do
capítulo V destes Estatutos.
blica:

4.- Son funcións da Responsabilidade de Comunicación e Proxección Pú-

a) Coordinar os aspectos que se reﬁran á proxección pública da organización xunto á persoa encargada do SNP.
b) Establecer un diálogo e unha cooperación coa Responsabilidade de Comunicación do BNG para accións e cuestións concretas.
c) Coordinar o Grupo de Comunicación de Galiza Nova, do que pode participar a militancia que así o solicite.
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Art. 24.ballo:

GALIZA NOVA estrutura o seu labor sectorial nas seguintes áreas de traa) Universidade e Formación Profesional.
b) Ensino Medio.
c) Cultura.
d) Feminismo.
e) LGBT.
f) Ecoloxismo.
g) Antimilitarismo e Paciﬁsmo.
h) Emprego.
i) Asociacionismo.
l) Patrimonio.
m) Antifascismo.
Art. 25.-

GALIZA NOVA estrutúrase en localidades e comarcas, e os seus organismos de base son as Asembleas Locais e Comarcais, que se reunirán á convocatoria da Responsábel Local ou Comarcal.
Art. 26.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 cando 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 nivel nacional, así como 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.
Art. 27.Cada localidade contará coas comisións de traballo que estime oportuno
constituír, tendo en conta as características, circunstancias e prioridades que
presente. A militancia de GALIZA NOVA integrarase en cada localidade no sector
onde se desenvolverá o seu traballo político, sen prexuízo da súa colaboración
con outros sectores.
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Art. 28.A Dirección Comarcal estará composta polas responsabilidades locais
das distintas Asembleas Locais que conforman a comarca, a Responsabilidade
Comarcal, a Vicerresponsabilidade Comarcal, a Responsabilidade de Finanzas,
as militantes da comarca membros da Dirección Nacional e por calquera outra
persoa militante que así o estime oportuno a Asemblea Comarcal.
Art. 29.Onde se considere preciso, poderase formar a Dirección Comarcal, que
se reunirá con periodicidade mensual. As súas funcións serán as de coordinar
o traballo político a nivel comarcal a calquera tema que poida xurdir. Prestarán
especial atención á expansión organizativa no ámbito da súa comarca.
Art. 30.As Asembleas Locais e Comarcais poderanse dotar dun regulamento interno que en ningún caso poderá entrar en contradicións cos presentes Estatutos e que será coñecido pola Permanente.

CAPÍTULO IV: DA ASEMBLEA DE MULLERES DE GALIZA NOVA
Art. 31.A Asemblea Nacional de Mulleres é o máximo órgano de decisión en temas de feminismo de GALIZA NOVA, inmediatamente por debaixo da súa Asemblea Nacional.
Art. 32.Fan parte da Asemblea de Mulleres as mulleres e persoas non binarias de
Galiza Nova que así o soliciten.
Art. 33.A Asemblea Nacional ordinaria de Mulleres reunirase cunha periodicidade
semestral, convocada pola Mesa Nacional cun mes de antelación. A Asemblea
Nacional extraordinaria celebrarase cando así o solicite calquera Asemblea Comarcal e/ou a Mesa Nacional.
Art. 34.A Asemblea de Mulleres de GALIZA NOVA contará cunha Mesa Nacional
integrada pola Responsábel Nacional, Responsábeis Comarcais, Responsábel
de Finanzas, Responsábel de Boletín e outras responsabilidades que se estimen
convenientes.
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Art. 35.A Mesa Nacional reunirase trimestralmente.
Art. 36.A Asemblea de Mulleres estruturarase en localidades e comarcas, sendo
os seus organismos as Asembleas Locais e Comarcais.
Art. 37.Fan parte da Asemblea Local e Comarcal de Mulleres as mozas militantes
que voluntariamente o decidan.
Art. 38.As Asembleas Comarcais de Mulleres reuniranse cunha periodicidade trimestral. As Asembleas Locais reuniranse, como mínimo, unha vez ao mes.
Art. 39.Cada Asemblea Comarcal e Local poderá contar coas Mesas Comarcais
e Locais que estime oportuno constituír.

CAPÍTULO V: DA ASEMBLEA LGBT DE GALIZA NOVA.
Art. 40.A Asemblea Nacional LGBT é o máximo órgano de toma de decisións neste eido en GALIZA NOVA, inmediatamente por debaixo da súa Asemblea Nacional.
Art. 41.Fan parte da Asemblea LGBT as militantes LGBT de Galiza Nova que así
o desexen.
Art. 42.A Asemblea Nacional LGBT ordinaria reunirase semestralmente, contando
cunha xuntanza previa da Mesa Nacional cun mes de antelación. A asemblea
Nacional LGBT extraordinaria terá lugar cando se solicite por calquera Asemblea
Comarcal e/ou a Mesa Nacional.
Art. 43.A Asemblea LGBT contará cunha Mesa Nacional formada por 5 militantes,
unha das cales deberá ocupar a Responsabilidade Nacional. Poderán crearse
outras responsabilidades se se estimase oportuno.
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Art. 44.A Mesa Nacional LGBT reunirase trimestralmente.
Art. 45.A Asemblea LGBT estrutúrase en localidades e comarcas, sendo os seus
organismos as Asembleas Locais e Comarcais.
Art. 46.Fan parte das Asembleas Locais e Comarcais LGBT as militantes LGBT
que voluntariamente o decidan.
Art. 47.As Asembleas Comarcais LGBT reuniranse cunha periodicidade trimestral. As Asembleas Locais reuniranse mensualmente.
Art. 48.Cada Asemblea Comarcal e Local poderá contar coas Mesas Comarcais
e Locais que estime oportuno constituír.

CAPÍTULO VI: DAS FINANZAS
Art. 49.GALIZA NOVA ten un patrimonio propio que administrará segundo as disposicións deste capítulo. O ﬁnanciamento da Organización provirá de:
a) As cotas da militancia.
sexan.

b) Os incrementos patrimoniais a título gratuíto e subvencións, do tipo que
c) A venda de publicacións ou calquera outro ben a nivel nacional.
d) O endebedamento a través de créditos.
e) Calquera outra fonte aprobada pola Dirección Nacional.
Art. 50.-

As subvencións solicitadas ou concedidas a calquera nivel organizativo
serán coñecidas pola Permanente, que renderá contas diante da Dirección Nacional.
Art. 51.As Asembleas Comarcais cubrirán trimestralmente un parte de ﬁnanzas
comarcal no que ﬁgurarán ingresos e gastos, transferencias á Caixa Nacional,
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saldo e demais detalles ﬁnanceiros, segundo o modelo que aprobe a Dirección
Nacional. A copia deste parte mandarase á ou ao Responsábel de Finanzas.
Art. 52.Existirá un parte de ﬁnanzas nacional que recollerá os movementos ﬁnanceiros da Caixa Nacional. A Permanente exercerá o control deste parte. Calquera
persoa da Dirección Nacional e da Comisión de Organización e Finanzas poderá
coñecer o estado ﬁnanceiro de GALIZA NOVA. En calquera caso, a Permanente
fará coñecer á Dirección Nacional o estado global das contas da Organización.
Art. 53.Existirá un libro nacional de ﬁnanzas baixo a Responsabilidade de Finanzas, onde ﬁgurarán datadas todas as transaccións realizadas a nivel nacional, co
correspondente anexo de facturas e xustiﬁcantes.
Art. 54.Perante a dirección Nacional darase conta da situación xeral das ﬁnanzas
e do cumprimento dos obxectivos neste campo. A Dirección Nacional aprobará
un orzamento anual para a Organización durante o período do exercicio económico de referencia.
Art. 55.Establécese o seguinte sistema distributivo do total das cotizacións recadadas nun trimestre:
- o 50% dos ingresos por cotizacións por cada Asemblea Local ou Comarcal pasará a engrosar a Caixa Nacional.
- o 50% dos ingresos por cotizacións por cada Asemblea Local ou Comarcal pasará a engrosar a Caixa Local ou Comarcal, segundo o caso e na porcentaxe que marquen os organismos locais e comarcais.
Art. 56.Cada Asemblea Local ou Comarcal poderá contar coa súa propia Caixa.
Art. 57.A contía a recadar a través de cotas está en función do número de militantes de cada localidade ou comarca e do conxunto da Nación. Polo tanto, actualizarase o listado de militantes de cada comarca en cada reunión da Asemblea
Local ou Comarcal, obtendo así a cifra exacta que cada comarca deberá aportar
á Caixa Nacional en cada trimestre.
Art. 58.A permanente terá acceso a un inventario de bens e patrimonio propiedade de GALIZA NOVA a nivel nacional, que irá actualizando.
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Art.59.Aínda que a contía das cotas ordinarias coincidirá co disposto en cada
momento pola Dirección Nacional, existirá de xeito voluntario unha cotización
extraordinaria das e dos militantes.

CAPÍTULO VII: DAS RELACIÓNS CO BNG
Art. 60.Ao abeiro do disposto no “Protocolo de Relación e Integración de Organización da Mocidade na estrutura Frontista do BNG” GALIZA NOVA ten dereito a:
a) Estar representada en todos os órganos de dirección do BNG (Executiva, Consellos Nacional, Comarcal e Local). A Secretaría Xeral e as Responsabilidades Comarcais e Locais serán a máxima responsabilidade da representación
de GALIZA NOVA nos órganos do BNG. No seu defecto, que a Asemblea pertinente decida. Se unha comarca do BNG abrangue máis dunha de GALIZA NOVA
ou viceversa, serán as Asembleas Comarcais implicadas as que arbitren as medidas necesarias para garantir a representación.
b) A consideración da súa militancia como militantes de pleno dereito do
BNG, escusándose de contribuír ás cotizacións.
c) Estar presente e ser tida en conta nos programas e planiﬁcacións organizativas que o BNG leve a cabo.
d) Actuar como organización autónoma do BNG para a elaboración teórica e a intervención práctica na especiﬁcidade da política xuvenil, sendo responsábel do desenvolvemento do proxecto político para o colectivo xuvenil.
Art. 61.GALIZA NOVA procurará acordar todo tipo de acordos co BNG a nivel nacional, comarcal e local, tendentes ao usufruto mutuo da infraestrutura que se
posúa e ao ﬁnanciamento do traballo político de GALIZA NOVA.
Art. 62.GALIZA NOVA promoverá a implicación e integración da súa militancia en
todas as estruturas do BNG.
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CAPÍTULO VIII: DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO
Art. 63.Os acordos de calquera órgano local, comarcal ou nacional adoptaranse
por maioría simple, salvo nos casos doutro xeito regulados nestes Estatutos ou
nos Regulamento de Funcionamento Interno do órgano en cuestión.
Art. 64.As xuntas de calquera órgano consideraranse validamente constituídas
en primeira convocatoria cando asistan a metade máis un das persoas integrantes, sempre que á reunión fosen convocadas todas as compoñentes do órgano,
comunicándolles hora, data, lugar e orde do día con, cando menos, corenta e
oito horas de antelación. En segunda convocatoria nun cuarto de hora se, sexa
cal for o número de asistentes, e sempre que o acorden por maioría simple. Non
se considerará válida a ningún feito calquera reunión, nin acordos tomados nela,
que non se fagan segundo o disposto nos presentes Estatutos.
Art. 65.De cada reunión dos distintos órganos, levantarase acta, na que constarán as persoas asistentes, os acordos adoptados e as anotacións realizadas, debendo reﬂectir as intervencións que sexan solicitadas. As actas da Permanente,
Dirección Nacional e Comisión Nacional de Organización serán coñecidas polos
órganos de base.
Art. 66.As eleccións para calquera responsabilidade faranse mediante voto secreto, sempre que concorra máis dunha persoa ou solicite algunha das persoas
asistentes.

CAPÍTULO IX: DA COMISIÓN DE GARANTÍAS
Art 67.A Comisión de Garantías é o órgano encargado durante o período interasemblear de velar polo respecto ás normas de funcionamento de Galiza Nova e
polos dereitos da aﬁliación, 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.
Art 68.A CG é un órgano colexiado que se rexe polos principios de independencia
e imparcialidade. A CG ten plenas facultades para facer valer as súas resolucións
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por cima dos ditames da DN como órgano de recurso, quedando unicamente supeditada á Asemblea Nacional, que poderá ser convocada de xeito extraordinario
para resolver en última instancia.
Art 69.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 e após a Asemblea Nacional.
A CG deberá constituírse na primeira Dirección Nacional do período interasemblear.
Art 70.Nas resolucións da Comisión de Garantías será necesario o voto aﬁrmativo dunha maioría cualiﬁcada de 4 persoas.
Art 71.No caso de que se lle abra un Proceso de Investigación a unha das persoas integrante da CG, esta quedará automaticamente suspendida das súas funcións ate que se resolva o proceso. No caso de sanción, causará baixa da CG.
Art 72.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 persoas liberadas
da organización.
Art 73.As funcións da Comisión de Garantías son:
a) Interpretar os presentes Estatutos e as Teses vixentes.
b) Garantir os dereitos das persoas aﬁliadas.
c) Resolver os recursos aos expedientes disciplinarios.

CAPÍTULO X. DOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN
Art 74.A Comisión de Investigación é o órgano encargado de resolver as denuncias presentadas na organización. Ante a presentación dunha denuncia á Dirección Nacional, esta conformará unha Comisión de Investigación para a resolución do conﬂito.
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Art 75.A CI está integrada por 3 persoas designadas pola Dirección Nacional que
non formen parte da mesma e pertencentes a comarcas distintas das persoas
implicadas para garantir a imparcialidade.
Art 76.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 persoas
liberadas da organización.
Caso o proceso estea enmarcado no Protocolo contra as violencias machistas e LGBTfóbicas, serán as correspondentes Asembleas Nacionais as encargadas de escolleren a CI.
Art 77.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 aﬁliadas.
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
LGBTfóbicas.
Art 78.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) Unha vez recibida a solicitude a CI deberá notiﬁcar ás persoas afectadas de xeito escrito a apertura do Proceso de Investigación.
c) 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.
d) O prazo para a resolución dos procesos de investigación será dun mes
desde a apertura e será comunicada por escrito ás persoas interesadas.
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e) A CI poderá propoñer sancións ao ﬁn do proceso de investigación segundo os presentes estatutos.
f) 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.

CAPÍTULO XI: DO RÉXIME DISCIPLINARIO
Art 79.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.
Art 80.A Dirección Nacional é o órgano competente para ditaminar as sancións.
Tales ditames poden ser recorridos perante a CG ou a ANE en última instancia.
Art 81.Galiza Nova rexerase no réxime de dereitos e obrigas da súa aﬁliación
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.
Art 82.As sancións poderán ser leves, graves ou moi graves.
Art 83.Das sancións.
Son causas de sanción dunha persoa militante:
ción.

a) Boicotear a posta en práctica das decisións maioritarias da Organiza-

b) Actuar contrariamente ao programa e ás resolucións da Asemblea Nacional.
c) Manter actitudes ou prácticas que danen a Organización.
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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.
b) Retractación.
c) Destitución dos cargos que ocupa.
d) Suspensión da militancia.
f) Expulsión de Galiza Nova.
g) Calquera outra medida que for considerada pertinente.

DISPOSICIÓNS XERAIS
PRIMEIRA.A modiﬁcación dos presentes Estatutos corresponde en exclusiva á
Asemblea Nacional e a súa interpretación á Dirección Nacional.
SEGUNDA.As organizacións ou colectivos xuvenís de ámbito local, comarcal ou nacional poderán establecer fórmulas de asociación con GALIZA NOVA. O acordo
de adhesión debe ser aprobado pola Dirección Nacional. Os termos organizativos, económicos ou de calquera tipo estableceranse no propio acordo de adhesión, debendo este ser ratiﬁcado pola Asemblea Nacional.
TERCEIRA.O proceso de eleccións internas ordinarias na estrutura de GALIZA NOVA
realizarase con posterioridade á celebración da Asemblea Nacional, de cara a
adaptala ás posíbeis modiﬁcacións que a Asemblea Nacional acorde nos Estatutos.
CUARTA.Os Estatutos do BNG serán, en todo caso, supletivos aos presentes.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA
ÚNICA.Fican derrogadas as anteriores normas Estatutarias.
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