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EDITORIAL
Tes nas túas mans o primeiro número 

do voceiro do Movemento Arredista. 
Con esta ferramenta queremos intervir no 
noso pobo e particularmente entre a base 
social do soberanismo galego, co obxectivo 
de ofrecer unha análise da realidade desde 
posicións abertamente independentistas, 
que aposten pola construción do socialis-
mo e asuman consecuentemente o femi-
nismo.

Ademais desta versión impresa, conta-
remos tamén con unha versión dixital en 
arredista.gal, que se actualizará con máis 
periodicidade. Tanto alí como aquí que-
remos recoller tanto análises de coxuntura 
como artigos de opinión, entrevistas... que 
nos permitan entender a sociedade na que 
vivemos e construir mellores ferramentas 
para transformala.

A nosa é unha organización nova, que 
ocupa un espazo político que considear-
mos máis necesario que nunca e que xa 
conta unha traxectoria e unha bagaxe que, 
humildemente, reivindicamos. 
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Estamos convencidas de que non é tem-
po de dar pasos atrás nin de renuncias, e 
que o que realmente nos esixen o pragma-
tismo ou o realismo que tantas veces se in-
voca na política é sermos radicais, para po-
der cuestionar de raiz unha realidade cada 
vez máis opresiva. Poucas cousas hai máis 
utópicas que pretender reformar o irrefor-
mábel, ou pretender que problemas estru-
turais e sistémicos poden solucionarse con 
respostas superficiais.

En tempos de desmobilización e promo-
ción do individualismo, de inmediatez e de 
posibilismo, queremos reivindicar a vixen-
cia do compromiso militante, dos procesos 
de construción colectiva, do debate estra-
téxico, da organización desde a base e do 
traballo de longo alento. 

Desde eses principios queremos seguir 
sumando forzas e ideas en todos os ámbi-
tos, a única garantía de enfrentar con ga-
rantías as batallas que virán.

Organicémonos!
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A pandemia e as restricións derivadas 
dela limitaron os espazos de encontro, 

reflexión e posta en común. Este escenario 
agravou unha situación en que o debate co-
lectivo xa estaba perdendo cada vez máis 
protagonismo nas organizacións sociais e 
políticas do país, no marco dunha progresiva 
desmobilización que dificultaba a capacida-
de de análise e resposta colectiva.

Pensamos que neste momento, con todos 
os retos que ten o soberanismo por diante nos 
próximos meses e anos, é fundamental parar 
e facermos un diagnóstico sobre as priorida-
des e debates que será necesario abordar nos 
próximos tempos se queremos avanzar con 
garantías como movemento político ao ser-
vizo da emancipación do noso pobo.

PRIORIZARMOS A ACCIÓN SOCIAL  
E O TRABALLO DE BASE
Debemos parabenizarnos polos avances 
electorais do nacionalismo galego nos úl-
timos tempos, que foron quen de reverter 
en pouco tempo unha situación certamente 
complicada. Porén, eses avances en votos, en 
simpatía popular e mesmo en afiliación es-
tán lonxe aínda de concretarse a nivel social 

e de organización popular. Por iso, esa debe 
ser a prioridade nesta fase: fortalecer social-
mente o avance do soberanismo, crear tecido 
organizado en todos os campos e mobilizar 
as capas máis conscientes da sociedade en 
chave soberanista e de ruptura democrática.

Precisaremos de toda a forza social posíbel 
para impulsar transformacións reais, tamén 
no institucional, e acelerar as demandas 
nacionais da Galiza. Só da man de toda esa 
forza seremos quen de situar o soberanismo 
como síntese de todos os avances sociais que 
se poden acadar coa superación deste réxime.

É preciso adicar máis recursos e forzas 
militantes ao traballo social, o único que 
garante transformacións sociais reais e con 
raíces sólidas. Mesmo se for preciso retraén-
doos do electoral/institucional, invertendo as 
prioridades que moitas veces nos dificultan 
planificar traballo. A estratexia Avanza Gali-
za, aprobada colectivamente pola militancia 
do BNG, apunta moitas chaves de por onde 
camiñar.

O fortalecemento dun movemento popu-
lar soberanista arredor de ferramentas como 
Vía Galega, o impulso de centros sociais ou 

DEBATER, ORGANIZAR E MOBILIZAR 
PARA AFORTALAR O SOBERANISMO

o impulso e reforzo de movementos sociais 
autocentrados e con dinámicas nacionais en 
todos os ámbitos, son un traballo que proba-
belmente non dará réditos inmediatos, mais 
que é imprescindíbel se queremos construír 
a liberdade deste pobo sobre bases firmes.

DEFINIRMOS UNHA LIÑA POLÍTICA 
CLARA E COHERENTE
Nos últimos anos, o BNG deu pasos firmes 
na clarificación da súa liña política e do seu 
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horizonte estratéxico, demostrando que de-
fender a autoorganización, fuxir de vías po-
sibilistas e da homologación ás forzas tradi-
cionais era compatíbel coa recuperación de 
apoio social e mesmo co avance electoral.

Aínda fican novos pasos por dar, como a 
consecuente asunción dun horizonte aberta-
mente independentista, o único posíbel no 
marco dun Estado que xa temos definido 
colectivamente como irreformábel. Porén, 
as principais limitacións agora mesmo es-
tán na correspondencia entre os obxectivos 
estratéxicos e a táctica inmediata, tanto no 
discurso do día a día como na práctica po-
lítica que desenvolvemos. Para iso cómpre 
potenciarmos a formación, o debate e a re-
flexión colectiva, garantindo que os pasos 
que damos hoxe, tanto a nivel social como 
institucional, permiten avanzar cara ao hori-
zonte que arelamos, máis alá da enunciación 
nos documentos ou nas datas sinaladas.

Precisamos para iso reconstruír unha cul-
tura política que mediante o debate político 
e o intercambio de ideas dea resposta ás de-
mandas inmediatas do pobo, mais non per-
da a perspectiva de incardinalas nunha folla 
de ruta máis ampla e ambiciosa que debe 
estar presente no día a día.

A última Asemblea Nacional do BNG 
aprobou impulsar unha alternativa propia 
coa que o soberanismo galego debería in-

tervir con voz e propostas propias no reco-
rrente debate sobre o marco xurídico-po-
lítico da nosa nación. Así naceron as Bases 
Democráticas, unha proposta fundamentada 
no dereito a decidir do noso pobo. É necesa-
rio ratificar esta aposta e avanzar na popula-
rización desta vía, superando ambigüidades 
que poidan confundir ao colocar unha even-
tual reforma estatutaria como aspiración da 
Fronte. Aspiramos a unha Galiza sen límites, 
con plena soberanía.

COMPRE DAR RESPOSTA ÁS DEMANDAS 
INMEDIATAS DO POBO, MAIS NON PERDER A 
PERSPECTIVA DE INCARDINALAS NUNHA FOLLA DE 
RUTA MÁIS AMPLA E AMBICIOSA

Cremos que tamén cómpre seguir a clari-
ficar colectivamente outro debate central da 
nosa acción política: a quen nos diriximos e 
quen son as destinatarias do noso proxecto 
político. Determinadas confusións arredor 
do que se entende por interclasismo poden 
levar a erros evidentes, como pensar que un 
proxecto antioligárquico como o da esquer-
da soberanista galega pode ter nalgún mo-
mento coincidencia de intereses coa grande 
burguesía do país. Evidentemente non é cer-
to, e independentemente de que sectores da 
pequena burguesía poidan sentirse interpela-
dos polo proceso de liberación nacional, de-

bemos ter claro a quen nos diriximos e quen 
será o motor da nosa emancipación como 
pobo: a inmensa maioría que vive do seu 
traballo. A mesma á que o sistema intentará 
impor os retrocesos sociais que Estado e UE 
xa están a aplicar coa escusa da COVID-19. 
Este recrudecemento das consecuencias do 
capitalismo require de mensaxes e alternati-
vas que nos coloquen como a ferramenta que 
precisa esa maioría social.

Os retos son moitos e tamén o son as res-
postas que debemos definir. A única garan-
tía de acertarmos será que as construamos 
colectivamente, facendo partícipe á militan-
cia e base social nacionalista da definición de 
alternativas en todos os ámbitos. Unha das 
prioridades é dar un fondo debate sobre as 
alternativas á crise climática que se presenta 
como o maior reto que afrontará a humani-
dade nas vindeiras décadas. Como encaixar 
neste escenario a imprescindíbel defensa do 
territorio coa necesaria planificación dos 
modelos enerxético, alimentar ou industrial 
nunha Galiza sometida a unha ofensiva co-
lonial pola extracción dos seus recursos na-
turais. Un debate que necesariamente debe 
incluír a defensa das traballadoras e de cam-
bios e transformacións nos actuais modelos.

Neste momento histórico o soberanismo 
precisa dun espazo de interlocución das or-
ganizacións políticas, sindicais e sociais en 
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que, en pé de igualdade, tracemos unha es-
tratexia conxunta que nos permita avanzar 
colectivamente, cada quen desde o seu ám-
bito de intervención. Un espazo de confianza 
política no que os disensos e consensos se 
acepten como parte da lóxica pluralidade de 
axentes que comparten un obxectivo común 
nas diversas formas de intervir para con-
seguilo. Ese espazo debe ter mirada longa, 
vocación estratéxica e capacidade de definir 
follas de ruta e transcender as dinámicas nas 
que o urxente impide falar do importante.

DEBEMOS TER CLARO A QUEN NOS DIRIXIMOS E 
QUEN SERÁ O MOTOR DA NOSA EMANCIPACIÓN 
COMO POBO: A INMENSA MAIORÍA QUE VIVE DO 
SEU TRABALLO

ACTUARMOS NAS INSTITUCIÓNS  
CON VOCACIÓN TRANSFORMADORA
Co BNG situado claramente como segunda 
forza electoral do país e referencia da oposi-
ción ao PP, cómpre avaliar colectivamente a 
nova situación e as perspectivas que se abren, 
coa posibilidade de mesmo poder liderar por 
primeira vez na historia o goberno autonó-
mico. Ese horizonte debe facernos, partindo 
das experiencias e aprendizaxes -positivas e 
negativas- acumuladas, definir claramen-
te que papel xogaría a presenza do BNG no 
Goberno da Xunta para o a avance da cons-

trución nacional. Desde a consciencia das li-
mitacións dun marco político cada vez máis 
restrinxido, debemos saber cal é a mellor 
maneira de evidenciar eses límites e avanzar 
para trascendelos, fuxindo de todo confor-
mismo perpetuador do actual statu quo.

Igualmente, a perspectiva dun avance nas 
eleccións municipais e a posibilidade de ac-
ceder a máis gobernos nos concellos require 
un debate que teña en conta as experiencia 
acumulada, para definir que obxectivos mí-
nimos nos marcamos e como aproveitamos 
iso, non só para xestionar mellor, senón so-
bretodo para facer avanzar socialmente o 
noso proxecto político.

Existen diferentes experiencias transfor-
madoras en gobernos nacionalistas ao longo 
do país e cómpre que estas deixen de ser ini-
ciativas locais para converterse en liñas nacio-
nais de actuación que definan a presenza do 
BNG en todos os gobernos municipais. Expe-
riencias de participación, de recuperación de 
servizos para mans públicas ou de colocación 
dos recursos ao servizo do pobo teñen que 
ser a axenda central do BNG nos gobernos. 

A XVII Asemblea Nacional do BNG será 
un punto de inflexión importante nestes 
debates. A pandemia impediu durante ano 
e medio celebrar asembleas presenciais e 
dar debates que serán chaves neste proceso 
asemblear. Por tanto, cómpre revitalizar a or-
ganización e aproveitar a nova fase para afon-
dar nos mecanismos de participación e ela-
boración colectiva que nos permitan afrontar 
con máis forza os retos que temos por diante.

O BNG afronta esta Asemblea nun mo-
mento de recuperación logo de anos de 
grande esforzo por parte da súa militancia, 
que mesmo conseguiu saldar a débeda da 
organización. Agora cómpre aproveitar a 
dinámica favorábel para avaliar e rectificar 
erros, marcar obxectivos para a nova fase e 
seguir sumando militancia e forza social en 
chave soberanista para avanzar cara á rup-
tura democrática que abra camiño á nosa 
República.
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A pesar do salto adiante na conciencia 
popular e de pór temporalmente 

contra as cordas o réxime español, o pro-
ceso independentista non acadou os seus 
obxectivos, e parece estar agora nunha 
fase de certa desorientación. Como cres 
que se pode comezar a superar esta fase e 
encarar unha nova ofensiva?

Para avanzar cómpre analizar moi ben o 
que pasou nestes últimos anos até a actuali-
dade, pondo sempre o 1 de outubro de 2017 
como punto de partida da República Catalá 
que queremos. Agora temos clara que res-
posta da o Estado Español ante un desafío 
democrático e tamén das carencias do mo-
vemento independentista á hora de poder 
soster una declaración de independencia.

A partir de aquí, cómprenos construír 
unha estratexia unitaria entre os partidos, 

as entidades, o movemento popular e o exi-
lio, para xerar de novo as condicións para 
volver facer un referendo. Este embate de-
mocrático que propomos contempla desde 
as institucións volver aprobar leis que me-
lloren as condicións, a todos os niveis, da 
poboación. Contempla que as entidades, a 
cidadanía e as organizacións populares re-
cuperen as rúas para defender un país que 
garanta dereitos e futuro. Este proceso de 
confrontación permanente co estado debe 
levarnos a unha negociación real (opción 
pouco probábel só co Estado Español, faría 
falta a implicación doutros países) ou im-
plementar directamente a independencia. 
E cando falamos de negociación real, non 
falamos da actual “mesa de diálogo”, onde 
precisamente temas como a amnistía ou o 
dereito á autodeterminación están vetados.

DANI CORNELLÀ, DEPUTADO DA CUP NO PARLAMENTO CATALÁN
“O MOVEMENTO INDEPENDENTISTA VAI ALÉN DOS 
PARTIDOS E PASARALLES POR RIBA SE TENTAN PACTAR 
UNHA SOLUCIÓN DENTRO DO MARCO CONSTITUCIONAL”
Dani Cornellà é militante da esquerda independentista catalá. Membro da CUP e de Poble Lliure, foi al-
calde de Celrá de 2011 a 2013 e de 2015 até este mesmo ano, en que deixou o cargo logo de ser eleito 
deputado pola circunscripción de Girona, cuxa candidatura encabezaba. Falamos con el sobre a situa-
ción actual e os retos do movemento independentista, nun momento de reformulación de estratexias.

Como avalías as perspectivas do novo 
goberno da Generalitat presidido por ERC?

As eleccións autonómicas do 14-F deron 
novamente unha clara maioría ao indepen-
dentismo, pero non só en escanos como xa 
conseguiramos nas eleccións do 2015 ou 
nas do 2017, esta vez tamén se conseguiu 
unha maioría de votos, chegando a obter 
o 52%, cando nunca chegáramos ao 50%. 

ESTE É UN CONFLITO DE DESGASTE CONSTANTE 
DO PODER DO ESTADO PARA FORZALO A SENTAR 
A NEGOCIAR OU SERMOS SUFICIENTEMENTE 
FORTES PARA TIRAR ADIANTE A VÍA UNILATERAL

Este resultado histórico tamén ven 
acompañado dun cambio na correlación 
de forzas dentro do independentismo, por 
primeira vez as esquerda gañan. Iso supón 
unha mudanza na presidencia da Gene-
ralitat, que pasa a mans de ERC, e agora 
cómpre que demostre que realmente que-
re gobernar dun xeito diferente, facendo 
políticas de esquerdas e avanzando cara á 
liberación nacional.

A CUP asinou un acordo de investidura 
con ERC para facilitar o inicio da lexislatu-
ra, pactando uns mínimos programáticos 
que deben ir desenvolvéndose. Por agora 
dá a sensación de que os partidos do go-
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berno están a traballar algúns dos temas 
acordados, pero preocúpanos que podan 
volver ao antigo peix al cove (“paxaro en 
man”) e non estean dispostos a facer políti-
cas valentes en chave social e nacional.

Houbo moitos debates arredor da contra-
posición entre unilateralidade e bilate-
ralidade para a resolución do conflito 
político. Como entendes esta cuestión? 
Que posibilidades reais existen de que 
o estado español negocie unha saída en 
chave democrática?

Só poderemos exercer o dereito de auto-
determinación a partir da vía unilateral 
ou xerando un conflito de tal magnitude 
que se vexan obrigados a sentar a nego-
ciar. Obrígannos a avanzar en escenarios 

de confrontación, e é o propio estado quen 
nos fai camiñar nesta dirección, non nos 
deixan ningunha outra marxe de manobra. 
O PSOE e o PP sempre se poñen de acordo 
e defenden as mesmas posturas, non teñen 
ningún interese en resolver o conflito po-
lítico real, tentan novamente pechar desde 
arriba o que a cidadanía abriu desde abaixo, 
volvendo a falar de melloras no Estatuto de 
Autonomía, un novo engano que xa non 
compra ningún partido independentista.

O embate democrático consiste en  avi-
var o lume do conflito a todos os niveis, 
con mobilizacións constantes e masivas, 
campañas contra os poderes do Estado 
(IBEX-35), lexislando para mellorar as 
condicións materiais de vida da maioría 

da poboación e garantindo dereitos; este é 
un conflito de desgaste constante do poder 
do estado para forzalo a sentar a negociar 
ou sermos suficientemente fortes para tirar 
adiante a vía unilateral.

O EMBATE DEMOCRÁTICO CONSISTE EN  AVIVAR 
O LUME DO CONFLITO A TODOS OS NIVEIS, 
CON MOBILIZACIÓNS CONSTANTES E MASIVAS, 
CAMPAÑAS CONTRA OS PODERES DO ESTADO 
(IBEX-35), E LEXISLANDO PARA MELLORAR AS 
CONDICIÓNS MATERIAIS DE VIDA DA MAIORÍA

Algúns sectores do soberanismo, tamén 
no noso país, consideran a esquerda de 
ámbito estatal unha potencial aliada nos 
nosos procesos de liberación. A partir da 
vosa experiencia, que papel pensas que 
xogan estes partidos?

No 2017, o PSOE apoiou as políticas re-
presivas e a aplicación do artigo 155 da 
Constitución a Cataluña, é dicir, permitiu 
un golpe de estado co cesamento do gober-
no lexítimo e a disolución do Parlamento. 
Tamén aplaudiu a persecución xudicial das 
ex-presas políticas e das exiliadas. Durante 
o goberno do PP, o PSOE fíxolle de muleta.

Agora a esquerda de ámbito estatal está 
gobernando o Estado e non se notan mu-
danzas significativas no fondo da cuestión: 
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continúan negando o dereito a decidir e 
non paran a causa xeral contra o indepen-
dentismo que xa leva máis de 3.000 persoas 
represaliadas.

Até que a esquerda estatal non rompa 
todos os vínculos co réxime do 78 e sexa 
capaz de construír un relato propio que a 
achegue ás diferentes realidades dos pobos 
oprimidos que están dentro do Estado Es-
pañol, non poderán desenvolver políticas 
transformadoras reais e defender aberta-
mente o dereito a decidir de todos os pobos.

Á hora de analizar procesos como o 
catalán, ás veces téntase contrapor a 

reivindicación soberanista coa loita 
social. Como entendes a conexión entre a 
liberación nacional e a de clase? 

Os dous eixos son inseparábeis, non habe-
rá liberación social sen liberación nacional 
e viceversa. Un exemplo claro atopámolo 
nas diferentes lei sociais (en materia de vi-
venda, igualdade, mudanza climática, po-
breza enerxética…) que se aprobaron no 
parlamento catalán e o Tribunal Constitu-
cional tombou unha tras outra. Con estas 
actuacións o Estado Español demóstranos 
que non permite sacar adiante políticas que 
favorezan a maioría da poboación. Só po-

deremos aprobar e implementar estas leis 
construíndo un país novo, unha repúbli-
ca catalá onde as políticas sexan pensadas 
para a maioría das persoas traballadoras.

OS INDULTOS NON SOLUCIONAN A SITUACIÓN 
EN QUE SE ENCONTRAN MÁIS DE 3000 
PERSOAS REPRESALIADAS, A ÚNICA SOLUCIÓN 
É UNHA LEI DE AMNISTÍA

Os indultos foron presentados por parte 
do estado como a abertura dunha nova 
etapa para reconducir o conflito a unha 
solución pactada dentro do marco consti-
tucional. Como analizas este paso?

En primeiro lugar, estamos contentas de 
que as presas políticas estean en liberdade, 
por elas, as súas familias e amizades. Con 
todo, os indultos en ningún caso resolven 
o fondo do conflito político, nin deben 
servir para reconducir o conflito e chegar 
a acordos nos despachos dos partidos. O 
movemento independentista vai alén dos 
partidos e pasaralles por riba se tentan 
pactar unha solución dentro dun marco 
constitucional onde é evidente que as no-
sas aspiracións nacionais, e tampouco as 
sociais, teñen cabida.

Tamén cómpre lembrar que os indultos 
non solucionan a situación en que se en-

MANIFESTACIÓN POLA ABSOLUCIÓN DE MARCEL VIVET, CONDENADO  A CINCO ANOS DE CADEA POLA SÚA PARTICIPACIÓN NUNHA MOBILIZACIÓN CONTRA JUSAPOL
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contran máis de 3000 persoas represalia-
das, a única solución é unha lei de amnistía 
(que foi vetada no Congreso, nin sequera 
queren debatela). 

O Estado sabe perfectamente que non 
conseguirá abrir unha nova etapa sen o 
recoñecemento mutuo en Cataluña, e iso 
pasa por recoñecer o conflito político, 
aprobar unha lei de amnistía e facer un re-
ferendo de autodeterminación.

Como dis, son xa máis de 3000 as persoas 
represaliadas desde o 2017. Sendo a 
represión un dos principais condicionan-
tes para o avance do proceso de ruptura 
democrática, como se lle debería facer 
fronte?

Está claro que o estado faranos pagar moi 
caro este proceso de liberación nacional, 
sentiuse ameazado, cuestionado e mesmo 
chegou a tambalearse. Sabe que a represión 
é unha ferramenta que se utiliza para evitar 
que volva pasar o mesmo, para xerar medo 
e con un claro obxectivo de que deixemos 
de loitar. Pero non só o Estado leva a xuí-
zo a independentistas, tamén a Generalitat 
exerce como acusación nalgúns casos e iso 
debe acabar xa.

O Estado sabe que mentres gastemos o 
tempo na loita antirrepresiva, non o dedi-
camos ao noso obxectivo principal: a loita 
pola construción da República Catalá.

O estado non parou a represión nin un 

momento, continúan aparecendo novas 
causas, peticións de prisión e condenas. Es-
tes próximos meses continuaremos vendo 
como moitas persoas son xulgadas, algun-
has con condenas firmes de prisión. Co-
mezará unha nova etapa de confrontación 
co Estado e haberá que estar dando apoio 
a todas as persoas que loitan e sofren a re-
presión.

Xa aprendemos, a represión non pode 
continuar condicionando a vida política do 
noso país. A loita antirrepresiva debe ser 
unha pata máis deste movemento de libe-
ración nacional, unha pata que non pode 
para o embate cara á República Catalá dos 
dereitos sociais.

MANIFESTACIÓN POLA ABSOLUCIÓN DE MARCEL VIVET, CONDENADO  A CINCO ANOS DE CADEA POLA SÚA PARTICIPACIÓN NUNHA MOBILIZACIÓN CONTRA JUSAPOL
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Este último ano e medio foi especial-
mente difícil para a mocidade galega: 

non é só unha pandemia mundial, é unha 
crise sanitaria que irrompe nunha crise 
económica e social que leva esquilmándo-
nos durante anos. As mozas non podemos 
imaxinar un futuro porque por nós decide 
o capital. Cando queremos estabelecernos 
aquí, temos que emigrar na procura dun 
contrato de traballo; cando aspiramos a un 
emprego digno, batemos coa temporalida-
de, os abusos dos nosos xefes ou o mesmo 
deserto laboral; cando, con todo na nosa 
contra, intentamos saír adiante nos nosos 
estudos e proxectos vitais, topamos coa 
depresión, a ansiedade e, moitas das veces, 
problemas peores.

O contexto énos desfavorábel. As mozas 
militantes intentamos loitar, desde o apoio 
mutuo que nos dá estarmos organizadas, 
contra toda a resignación que nos deixa 
este momento. En Isca!, a organización 
xuvenil do Movemento Arredista, segui-
mos activas desde as zonas e nos grupos 

za Nova. Entendemos que esta decisión é a 
máis coherente tendo en conta a liña des-
envolvida polo noso espazo político e o lu-
gar que ocupamos dentro do nacionalismo 
popular en xeral e en particular dentro do 
movemento xuvenil galego. Deste xeito, foi 
clarificado o noso papel como unha escola 
de cadros marxista, que opera na meirande 
expresión de masas do soberanismo xu-

SUPERARMOS A APATÍA 
COA ORGANIZACIÓN
MESA NACIONAL DE ISCA!

de traballo, programando actividades para 
ofrecer formación, debate e vínculos a toda 
persoa interesada en mellorar a situación. 
Cando o ano pasado organizabamos un-
has xornadas LGBT onde procurabamos 
achegarnos a temas de actualidade coas fe-
rramentas que o marxismo nos dá, a inten-
ción era pór a nosa enerxía colectiva para 
o avance dos dereitos de todas. Este ano 
propomos unhas xornadas de formación 
telemáticas sobre sindicalismo e dereitos 
laborais, porque existe unha preocupan-
te desconexión das mozas co sindicato e 
mesmo con outras traballadoras na nosa 
situación. É urxente reconectármonos coa 
conciencia de clase e coa loita.

Mais os pasos tamén se dan noutros 
planos que talvez non son tan públicos. 
Seguimos a pór as nosas forzas nos cen-
tros sociais que resisten as inclemencias 
do entorno e os ataques directos dos go-
bernos municipais que non recoñecen no 
encontro político unha necesidade básica 
de todas. Continuamos a facer propostas 
en chave local, programando actividade 
interna e pública, tecendo rede con outras 
organización xuvenís e outros espazos sec-
toriais e estratéxicos.

Nesta liña, este ano faciamos efectiva a 
nosa entrada na fronte xuvenil que é Gali-
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venil, procurando fortalecer a resposta en 
chave nacional e de clase fronte aos graves 
problemas que padece a mocidade galega, 
nun contexto de ofensiva das clases domi-
nantes contra os nosos dereitos.

Porén, a nosa entrada en Galiza Nova 
non ten como obxectivo limitarnos ao 
acomodamento nas dinámicas propias 
desta organización, pois nese caso o noso 
papel non sería de utilidade para o avance 
do noso movemento político. Precisamen-
te para que Galiza Nova sexa unha ferra-
menta ao servizo da organización e a loita 
xuvenil no noso país, o noso traballo nese 
eido, desde coordenadas coherentemen-
te independentistas e comunistas, debe 
servir para que o nacionalismo xuvenil 
avance nunha práctica e unha folla de ruta 
consecuente coas súas metas políticas. Por 
iso, defendemos que Galiza Nova debe 
ser unha organización democrática, plu-
ral, participativa, combativa, feminista 
na teoría e na práctica, sen ataduras no 
cuestionamento radical do Estado espa-
ñol e a ditadura do capital, cunha axenda 
propia e non subordinada aos ritmos elec-
torais e institucionais.

Outro importante eido de traballo para 
nós é a organización da manifestación 
xuvenil independentista do 24 de xullo, 

xunto con outras organizacións xuvenís e 
estudantís. Desde Isca! sempre defendimos 
a unidade de acción no seo do nacionalis-
mo e o independentismo xuvenil, por riba 
doutros intereses, sen seitarismos e cun-
ha atitude construtiva, procurando que a 
mobilización do 24-X sexa o máis ampla e 
abranguente posíbel, para a socialización 
dunha mensaxe independentista sen com-
plexos.

DESDE ISCA! SEMPRE DEFENDIMOS A UNIDADE 
DE ACCIÓN NO SEO DO NACIONALISMO E O 
INDEPENDENTISMO XUVENIL, POR RIBA DOUTROS 
INTERESES, SEN SEITARISMOS E CUNHA ATITUDE 
CONSTRUTIVA

Este ano, o lema da citada mobilización 
é “A República galega é o futuro”. Con ese 
lema, o noso obxectivo é amosar que, fron-
te ao horizonte distópico e miserábel que 
nos teñen asignado no marco do Estado 
español e a Unión Europea, temos a posi-
bilidade de erguermos un proxecto de país 
claramente superior e un futuro radical-
mente diferente nunha República galega 
onde o poder político estea nas mans do 
pobo traballador. Con organización e loi-
ta, confiando nas nosas propias forzas, está 
nas nosas mans racharmos coa miseria 

derivada da dependencia do noso país e o 
capitalismo.

En definitiva, traballo político orien-
tado ao avance da consciencia nacional e 
de clase no seo da mocidade galega fronte 
ao individualismo liberal promovido pola 
ideoloxía dominante. A organización é a 
nosa mellor arma!

SINATURA DO ACORDO DE INTEGRACIÓN DE ISCA EN GALIZA NOVA
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Que entendemos por Atençom Pri-
mária? Que perspectivas tem no nos-

so país este sistema?
Para conhecermos as bases fundacionais 

da Atençom Primária, devemos acudir à 
carta de Alma-Ata de Setembro 1978. Na 
capital do Cazaquistám soviético celebra-
va-se na altura a Conferência Internacional 
sobre Atençom Primária.

Definem-se os cuidados primários como 
a assistência sanitária essencial, baseada em 
métodos práticos, científicamente fundados 
e socialmente aceitáveis, ao alcanço de in-
divíduos e  comunidades mediante a plena 
participaçom destas, a um custo assumível 
em todas as suas fases de desenvolvimento, 
desde um princípio de auto-determinaçom. 
Um sistema dirigido eminentemente à pre-
vençom, à promoçom da saúde, pensado 
para reduzir inequidades.

Entendia-se a AP como núcleo principal 
dum sistema nacional de saúde e como o 
elemento chave para acadar o objectivo de, 
para no ano 2000, todos os povos alcança-
rem um nível de saúde que lhes permita 
levar adiante umha vida social e economi-

ATENÇOM PRECÁRIA
ÁLVARO LAMAS, MÉDICO DE ATENÇOM PRIMÁRIA

camente produtiva. Que longe estamos, 21 
anos depois da data limite, desses objecti-
vos!

No nosso país, se analisamos a rede de 
Atençom Primária, observaremos que se 
trata dum sistema infradotado tanto de 
pessoal como de recursos, minguante em 
capacidades e serviços, eivado para cum-
prir as suas funçons básicas. A que se debe 
isto? Nom à falta de implicaçom do seu 
pessoal, que é precisamente a que conse-
gue que a situaçom nom seja muito pior 
do que já é, senom às políticas neoliberais 
aplicadas, nomeadamente polos sucessivos 
governos de Núñez Feijóo.

Estamos ante um sistema participativo? 
Nom, tendo em conta que o governo da 
Xunta eliminou os Conselhos de Saúde da 
Galiza à chegada de Feijóo ao poder, pri-
vando a cidadania do seu direito a ter voz 
na planificaçom sanitária mais elementar.

Cumpre a sua funçom de promoçom 
da saúde , prevençom e reabilitaçom? Mal 
pode, a saturaçom que suportam as pro-
fissionais que trabalham em AP fazem 
quase impossível planificar acçons co-

munitárias que habilitem à populaçom 
para o auto-cuidado e a soberania sobre a 
saúde. Como pode umha profissional dar 
umha atençom integral, que fuja da foca-
gem hiper-medicalizadora, se deve atender 
numha jornada listagens de 40, 50 ou mais 
de 60 pessoas?

As pessoas que nom podem pagar um 
fisioterapeuta privado, devem esperar até 
2 meses por um tratamento reabilitador 
em proximidade. Que dizer da atençom à 
Saúde Mental e a necessidade eternamente 
postergada de dotar os centros de saúde de 

MOBILIZAÇOM EXIGINDO MAIS PESSOAL MÉDICO NA GUARDA
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psicólogas clínicas, logopedas, de mais tra-
balhadoras sociais, farmacólogas clínicas, 
terapeutas ocupacionais. Onde quedam os 
serviços de pediatria de AP, que caminham 
cara a extinçom? Ou que dizer da atençom 
à Saúde Reprodutiva e Sexual, quando o 
modelo mesmo de formaçom sanitária 
deixa as mulheres e as pessoas LGBT nas 
margens?

A melhor ferramenta que temos para o 
empoderamento da populaçom e a elimi-
naçom de diferenças sociais, está privada 
dessas possibilidades desde a base. Pre-

cisamos umha AP que trabalhe pola des- 
medicalizaçom dos problemas vitais, que 
forneça às cidadãs conhecimentos, ferra-
mentas e serviços para incrementar a sua 
saúde, para habilitar as comunidades para 
umha vida mais justa e feliz. Estas som as 
ideias que emanam de Alma-Ata. O futuro 
está desenhado, mas o caminho está por  
percorrer.

É CHAVE IDENTIFICAR A ORIGEM DO 
DESMANTELAMENTO ACTUAL, QUE É A VONTADE 
DE LUCRO DO CAPITAL PRIVADO, SOM AS 
POLÍTICAS DE CORTES EM RECURSOS E 
PESSOAL APLICADAS AO LONGO DOS ÚLTIMOS 
ANOS

Para podermos andar esse caminho, é 
chave identificar a origem do desmantela-
mento actual, que é a vontade de lucro do 
Capital privado, som as políticas de cortes 
em recursos e pessoal aplicadas ao longo 
dos últimos anos. O orçamento de AP para 
2021 é de 45 milhons menos que o projec-
tado há 12 anos. Há que pensar que a AP 
abrange mais de 90% dos actos médicos 
realizados e é, sem dúvida, o chanço mais 
resolutivo de todos os do sistema. Quanto 
nom se poderia fazer se estivesse adequa-
damente dotado?

Quais som, porém, as prioridades dos 
governos de Núñez Feijóo? Precarizar o 
sistema público para disparar as contra-
taçons de seguros privados, como já está 
a acontecer. Abrir passo a multinacionais 
norte-americanas como Centene Corpo-
ration, a nova dona do hospital Povisa. 
Deixar em mãos da indústria privada as 
áreas de I+D dos hospitais galegos. Assi-
nar com gigantes como Medtronic contra-
tos de milhons de euros que ponhem em 
questom mesmo a privacidade da cidada-
nia galega. Implantar, como vemos no caso 
do hospital Álvaro Cunqueiro, a gestom 
privada e a colaboraçom Público-Privada 
como passo prévio à Privatizaçom.

Para lograr este objectivo, há um elemen-
to fundamental: a divisom. Enfrentar entre 
si as partes prejudicadas destas políticas, 
as usuárias e as trabalhadoras do sistema. 
Difamando e mentindo sobre as profissio-
nais, as suas condiçons e salários, deitando 
responsabilidades sobre as usuárias. Qual é 
o antídoto? A uniom desses sectores.

O caminho está traçado: Verim nom se 
pecha, ou mais recentemente, as mobili-
zaçons organizadas na Guarda e no Baixo 
Minho. A contestaçom social, a organi-
zaçom popular, a unidade da nossa Classe, 
som o único caminho para derrotá-los.

MOBILIZAÇOM EXIGINDO MAIS PESSOAL MÉDICO NA GUARDA
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Cómpre situarmos a orixe do conflito a 
finais do ano 2017 diante da preten-

sión de dividir esta contrata de limpeza 
en diferentes lotes, algo que por parte da 
equipa reitoral da altura se pretendía pu-
blicitar como un xeito de abaratar os cus-
tes da contrata á vez que dicían facilitar o 
aceso a esta licitación das pequenas e me-
dianas empresas. A realidade é que o que 
se pretendía era fraccionar o servizo para 
dividir as traballladoras co único obxecti-
vo de precarizar as condicións laborais do 
persoal e rebaixar os custes do servizo.

É neste momento, diante deste ataque á 
clase traballadora, cando desde a CIG se 
propuxo e defendeu, primeiro no seo do 
Comité de Empresa da Limpeza da USC 
en Compostela e logo na Asemblea de 
Traballadoras, iniciar mobilizacións para 
demandar a internalización deste servizo, 
algo que quedou plasmado na consigna 
“Rescate SI, Lotes NON!”, marcándonos 
como primeiro obxectivo que a licitación 
do servizo en lotes non fose adiante. Para 
iso empregamos tanto as vías xudiciais –
que se amosaron infrutuosas- como a mo-

bilización para intentar que a contrata que-
dase deserta, algo que se logrou diante do 
medo das empresas a acceder a un servizo 
“conflitivo”.

Foi esta loita das traballadoras contra a 
precarización das súas condicións de tra-
ballo a que conseguiu que o conflito veña 
de resolverse en 2021, despois de anos de 
mobilización e traballo sindical.

Co acordo para a internalización coa 
USC que será efectivo este mes de setem-
bro conséguese mellorar as condicións de 
traballo, a prestación do servizo de limpeza 
e supón un paso adiante na recuperación 

de servizos para mans públicas a través de 
novas fórmulas e estratexias.

Un paso adiante colectivo que ten que 
marcar a liña a seguir nos próximos anos, 
tanto na loita sindical como na política, para 
facer realidade a tantas veces repetida nece-
sidade de remunicipalización de servizos 
coa súa recuperación para mans públicas.

O exemplo deste logro acadado por traba-
lladoras e sindicato coloca os retos que nos 
próximos anos deberán abordar os gobernos 
nacionalistas algo máis preto, abrindo novas 
fórmulas e vías de traballo para unha tarefa 
sen dúbida difícil no marco administrativo e 
lexislativo do Estado Español mais hoxe algo 
máis próxima con esta vitoria.

Máis unha vez a loita e o compromiso 
das traballadoras e da CIG amosan que é 

INTERNALIZACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DA USC: 
UNHA VITORIA DA CLASE TRABALLADORA

14



15

A escasas horas dunha folga para acadar un-
has condicións minimamente dignas para 

o sector, as cúpulas de CCOO e UGT negocia-
ron ás costas dos traballadores/as, pasando da 
folla de ruta marcada polas tres centrais sindi-
cais, non respectando as liñas vermellas e vol-
vendo empeorar as condicións laborais. 

A reforma laboral e da negociación colectiva 
fomentan que a negociación se produza lonxe 
dos centros de traballo e tentan impedir a mo-
bilización. CCOO-UGT están cómodos con 
isto porque non teñen que enfrontarse á clase 
traballadora nin fan asembleas para que o per-
soal poida decidir sobre as súas condicións.

Desde 2010, cando coa crise e o peche de 
empresas a CIG perdeu a maioría da  repre-
sentación no convenio provincial, estes sindi-
catos, de acordo coas patronais, dedicáronse a 
trocar delegados/as nas empresas a cambio de 
incorporar a reforma laboral ao convenio.

Nestes once anos houbo retrocesos en 
moitas materias: vacacións, salario, bolsa de 
traballo... e con este mal convenio empeoran 
cuestións como o complemento de eventua-
lidade. A CIG non asinou este convenio, nin 
asinará outros que degraden as condicións, e 
nunca sen a participación da clase traballado-
ra, que é quen ten que decidir en asembleas o 
seu futuro.

posíbel avanzar na defensa dos dereitos 
colectivos fronte a retos que poden pare-
cer inalcanzábeis se hai traballo, constan-
cia, valentía e sobre todo audacia á hora de 
abrir camiños novos. 

UN PASO ADIANTE COLECTIVO QUE TEN QUE 
MARCAR A LIÑA A SEGUIR NOS PRÓXIMOS ANOS, 
TANTO NA LOITA SINDICAL COMO NA POLÍTICA 

Diante das dificultades que se podían 
xerar desde un punto de vista legal, a fór-
mula que finalmente foi empregada para a 
reversión do servizo de limpeza externali-
zado nos anos 80 foi refundar a Fundación 
USC e constituíla como “medio propio” da 
universidade e que esta sexa 100% pública. 
E foi posíbel pola loita das traballadoras e 
pola aposta orixinal e imaxinativa da de-
manda da CIG, á que se sumaron outros 
sindicatos. Desde a CIG e as traballadoras 
enténdese este proceso como “unha ponte” 
para acadar o obxectivo de que, finalmen-
te, o persoal adscrito a este servizo remate 
sendo Persoal Laboral da USC.

Non han faltar ataques, mesmo nos xul-
gados, para tratar de impedir esta interna-
lización, mais as traballadoras do servizo e 
a CIG con elas non van permitir que lles 
rouben o conquistado.

Non estrañan as prácticas do amarelismo 
sindical de CCOO-UGT que venden e fan 
retroceder a nosa clase cada día. Hoxe será na 
negociación deste convenio, mañá na sinatura 
dunha regulación de emprego con despedi-
mentos incluídos, e sempre na traizón perma-
nente das mesas de diálogo social que supuran 
recortes e desmobilización. A CIG debe repen-
sar a estratexia a seguir na unidade de acción 
cos sindicatos españois na negociación colecti-
va, os conflitos de empresa ou de sector.

Pese á representatividade formal que a patro-
nal lle regala a CCOO-UGT, o seu desprestixio 
aumenta, sobre todo nas capas máis concien-
ciadas da clase obreira. Por iso cómpren novas 
ferramentas para neutralizar a crecente presen-
za da CIG en todos os sectores. Aquí entra en 
xogo o papel dalgún sindicalismo alternativo 
disfrazado ás veces de supostas asembleas es-
pontáneas ou plataformas sen bandeiras (ou 
máis ben de falsa bandeira) que tentan canalizar 
a rabia cara á canella sen saída da indignación 
apolítica (sempre española). Valéndose da frus-
tración que a patronal e o amarelismo crearon, 
espallando o “todos son iguais” desde a prensa 
amiga, non teñen máis obxectivo que impedir 
a inevitábel hexemonía –antes ou despois- do 
sindicalismo nacionalista de clase. Que perdan 
toda esperanza de conseguilo. LUME!

15

CONVENIO PROVINCIAL DO METAL EN PONTEVEDRA
TRAIZÓN SINDICAL E OPERACIÓN DE FALSA BANDEIRA
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Moitas foron as expectativas creadas en 
certos sectores pola investidura do 

autodenominado “goberno de progreso”. Se 
ben a actual fórmula de coalición no gober-
no español é inédita, evidentemente non o 
é o liderado do PSOE. De feito, non só foi 
o partido que máis tempo gobernou nas 
últimas décadas, tamén foi o que facilitou 
a consolidación dos principais trazos que 
foron definindo o réxime postfranquista. A 
entrada na OTAN, a integración capitalista 
europea que deu lugar á actual UE, a recon-
versión industrial, o desmantelamento dos 
nosos sectores produtivos, a desregulación 
en materia laboral… son procesos que levan 
a marca do PSOE e contaron con esa forza 
como principal executora. 

Por tanto, os seus gobernos (e o actual non 
é excepción) non supuxeron ningún tipo de 
anomalía neste réxime, como ás veces se pre-
tende facer ver, senón un factor fundamental 
para a súa continuidade e consolidación.

A furibunda reacción da dereita non pode 
ser medida como indicador do suposto ca-
racter “progresista” deste goberno. Respostas 
similares (se non maiores) hóuboas durante 

a presidencia de Zapatero, e ese goberno foi 
o que impuxo algunhas das peores medidas 
antipopulares que aínda hoxe sufrimos, in-
cluída a reforma da Constitución e as refor-
mas laborais e das pensións nas que despois 
afondaría o PP.

Desde que se situou como un actor cen-
tral da chamada “transición” e do réxime que 
nacería dela, a caracterización que o nacio-
nalismo galego fixo do PSOE non variou: é 
un dos principais piares do Estado, unha das 
caras da mesma moeda que é o réxime oli-
gárquico posfranquista. 

Porén, esa caracterización formalmente 
asumida non sempre levou aparellada unha 
práctica política consecuente. Así, nalgúns 
momentos entendeuse que a opción desexá-
bel e case que considerada por defecto era, 
sempre que a situación o permitise, cogober-
nar co PSOE. 

Temos claro que en moitas ocasións será 
inevitábel escoller facilitar o “mal menor”, 
mais iso non debe implicar renunciar á ne-
cesaria pedagoxía social sobre cal é o ver-
dadeiro papel desa forza, nin por suposto 
contribuír a lexitimala como actora de es-

querda. Cómpre favorecer todo aquilo que 
supoña un avance puntual para as maiorías 
sociais do noso pobo e axude a aliviar as súas 
condicións de vida, mais pensamos que iso 
non pode implicar nunca crear falsas ilu-
sións sobre o que se pode esperar do PSOE. 
Tampouco, independentemente de cal sexa 
o xogo de maiorías de cada momento, o so-
beranismo debería xogar nunca un papel 
de estabilización do réxime nin facilitar por 
norma a “gobernabilidade” do Estado, na 
liña do papel que tradicionalmente exerce-
ron certas dereitas periféricas. 

O incumprimento sistemático da maioría 
das súas promesas, dos compromisos con ou-
tras forzas e da súa retórica de esquerdas é un 
dos principais sinais de identidade do PSOE 
durante más de catro décadas. A estas alturas, 
parece evidente que non ten sentido seguir 

SOBRE O “GOBERNO DE PROGRESO”
E O PAPEL HISTÓRICO DO PSOE



17

acreditando no seu discurso nin ter expecta-
tivas positivas de ningún tipo canto a eles.

O acordo de investidura do BNG co PSOE 
é, por desgraza, un exemplo ilustrativo do 
que se pode esperar desa forza. Incumpri-
do na súa inmensa maioría, abonda ollar 
para un dos puntos máis celebrados no seu 
momento: as peaxes da AP-9. Non só non 
houbo durante máis de ano e medio avances 
en paliar parcialmente esa estafa, senón que 
ademais xa sabemos que a pretensión é que 
nos próximos anos haxa que pagar por cir-
cular por moitas outras estradas.

Este anuncio é só un exemplo das medidas 
que o goberno español presentou á UE como 
parte do seu “plan de recuperación”, que a 
pesar da súa calculada ambigüidade xa mos-
tra ás claras os novos ataques e recortes que 
virán, como o das pensións, cuxo primeiro 

paso foi xa aprobado. Fica así confirmado 
que tanto PSOE como UP mentiron en rela-
ción a un suposto novo paradigma das axu-
das europeas e á ausencia de contrapartidas 
en forma de axustes.

POUCAS COUSAS ABONAN MELLOR O 
TERREO PARA O MEDRE DO FASCISMO QUE A 
DESAFECCIÓN CAUSADA POR GOBERNOS QUE 
SE DIN DE ESQUERDA E QUE INCUMPREN AS 
EXPECTATIVAS CRIADAS

O recente ascenso de Calviño no seo do 
goberno non fai máis que confirmar que a 
ortodoxia neoliberal marcada pola UE será 
seguida de forma fiel, provocando, se non o 
impedimos, que a clase traballadora sexa no-
vamente a sacrificada nesta crise.

A nivel estatal existen fundamentalmente 
dous proxectos diferentes (os dos bloques li-
derados hoxe por PP e PSOE) mais que non 
son antagónicos, pois comparten obxectivos: 
garantir a supervivencia do réxime e o piar 
fundamental que a sustenta, que é a unida-
de do estado e a negación da soberanía dos 
pobos. A diferenza do proxecto máis expli-
citamente violento e recentralizador que 
sostén a dereita española, o defendido polo 
PSOE baséase en leves concesións e refor-
mas cosméticas. A “2ª transición” da que fala 
o goberno non pretende superar o réxime 

posfranquista, senón consolidalo para facer 
sustentábel a dominación das nacións que 
cada vez é máis difícil manter exclusivamen-
te pola vía represiva.

A experiencia no resto de Europa e do 
mundo deixa claro que poucas cousas abo-
nan mellor o terreo para o medre do fas-
cismo que a decepción, desmobilización e 
desafección causadas por gobernos que se 
din de esquerda que non só incumpren as 
expectativas criadas, senón que ademais 
continúan aplicando no esencial as mesmas 
políticas antisociais que a dereita. 

Conxurar ese perigo é un dos moitos moti-
vos para que desde a esquerda real nos situe-
mos coherentemente ante a (mal)chamada 
“socialdemocracia” europea e os seus gober-
nos. O contrario implica perpetuar dinámicas 
de subordinación como as que agora mesmo 
protagonizan forzas como Podemos (e IU), 
máis preocupada xa por ser un actor máis do 
réxime a cambio de determinados espazos de 
xestión insitucional que en superalo.

O noso papel debe ser o contrario: denun-
ciar e sinalar o papel do PSOE, utilizando as 
institucións tamén para iso e evidenciando 
os límites das mesmas con vontade de tras-
cendelos. En definitiva, asumir que debemos 
loitar non só contra uns determinados go-
bernos, senón contra un réxime, con todo o 
que iso implica.



18

Novo e labrego, todo en contra para 
saír adiante nun país que vive de 

costas ao rural e expulsa as xente nova á 
emigración. Como é posíbel? 

A miña aposta é vivir disto. Durante moito 
tempo, de forma moi precaria porque é un 
proceso lento. Son labrego por principios e 
porque na miña familia os meus avós por 
parte de nai foron labregos e foron quen de 
sacar unha familia e unha casa adiante traba-
llando as sús terras. 

Comecei hai 10 anos esta aposta vital por-
que non quero traballar para outros; non 
entendo este sistema en que nos converten 
en escravos e a nosa forza de traballo enri-
quece a outros mentres nos precariza a nós. 
Primeiro con gando e non me foi ben porque 
non sempre as cousas saen ben. Logo pasei á 

horta, un ano cuns amigos e agora só. Fago 
horta exterior con produto de tempada, que é 
difícil e limita bastante pero tamén así temos 
moi bo produto. Vendo a tendas pequenas de 
barrio en Ourense, así que os meus alimentos 
percorren 25 quilómetros só da terra á con-
sumidora. Ás tendas chegamos polo boca a 
boca e pouco a pouco traballando para ter 
un proxecto agroecolóxico, que é para min o 
presente e o futuro se queremos ter un porvir. 

A que te enfrentas cando apostas por 
vivir no rural do teu traballo e da terra?

O máis preocupante para as pequenas ex-
plotacións, que son o futuro da nosa ali-
mentación, son os prezos que marca a gran-
de industria. 

É complicado subilos, e máis en Ourense, 
unha provincia cos salarios e as pensións 

máis baixas, polo que hai que meter moitas 
máis horas. A grande industria abafa este 
modelo, ten a ferramenta da PAC para man-
ter grandísimas explotacións producindo 
alimentos a prezos de custe e así especular 
coa alimentación. Non vai ser fácil resolver 
isto coas políticas europeas da PAC respal-
dando ese modelo. 

En Ourense temos empresas como Co-
ren, producindo excedente de alimentos de 
forma salvaxe a calquera custe, ambiental, 
social, animal e humano. Non hai máis que 
ver a Limia, aos que chaman cooperativistas, 
que son empregados secuestrados sempre a 

SANTI RODRÍGUEZ CID, LABREGO
“A APOSTA AGROECOLÓXICA É PRODUCIR E NON SÓ QUE 
O PRODUTO SEXA SAN, SENÓN QUE O MEDIO NO QUE SE 
PRODUCE SEXA RESPECTADO E MESMO MELLORADO”
Santi Rodríguez Cid é labrego en Cartelle, onde recupera terras familiares e de cesións veciñais para o 
cultivo de horta e a produción de alimentos de tempada. Militante do Movemento Arredista e do Sindi-
cato Labrego Galego, a súa aposta pola produción de alimentos e un rural vivo é política e de vida, pois 
combate as lóxicas da industria alimentaria capitalista e persegue a soberanía alimentaria para Galiza.
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través de créditos e ao servizo deste mode-
lo depredador. Así funciona toda a grande 
industria. Dá igual carne que hortícola: un 
modelo insostible é a maior lacra do sistema 
alimentario e por tanto do sistema en xe-
ral, porque comer é algo que non podemos 
deixar de facer todos os días.

A GRANDE INDUSTRIA ABAFA ESTE MODELO, 
TEN A FERRAMENTA DA PAC PARA MANTER 
GRANDÍSIMAS EXPLOTACIÓNS PRODUCINDO 
ALIMENTOS A PREZOS DE CUSTE E ASÍ 
ESPECULAR COA ALIMENTACIÓN.

Apostas pola agroecoloxía nun mundo 
dominado pola agroindustia. Que te leva 
a esta aposta? 

Nós facemos agroecoloxia, que non é o 
mesmo que os produtos ecolóxicos. Os no-
sos son produtos que se producen tendo en 
conta o mellor para a nosa contorna, non só 
para o produto.

Para que se entenda: en Almería, baixo un 
mar de plástico que seca os acuíferos, mata 
toda a diversidade de flora e fauna, onde em-
pregan agrotóxicos, prodúcense alimentos 
con selo ecolóxico. A aposta agroecolóxica é 
producir e non só que o produto sexa san, 
senón que o medio no que se produce sexa 
respectado e mesmo mellorado. A agroeco-
loxía non é só unha aposta alimentaria, se-

nón sobre todo política. 
Nós producimos moitos tipos de alimen-

tos, rotamos cultivos, dependemos do tempo 
e do clima. Iso é complexo mais coidamos a 
terra e alimentámola para mellorala, o que 
mellora todo o ecosistema e a fai moito máis 
produtiva en lugar de esgotala. Cada vez ve-
mos temos mellores terras e produción, máis 
biodiversidade nas nosas terras e nas augas, 
máis paxaros, réptiles, etc… ao tempo que 
lle gañamos terreo ao abandono do rural. 

Temos problemas co xabaril, iso si; é das 
maiores dificultades que temos, e supón es-
forzos, gastos… algo que hai que resolver e 
non mediante a caza senón de forma eficaz, 
permitindo a convivencia e protección de 
animais e labregas. 

Venda directa e mercados fronte a grandes 
superficies e supermercados. A túa aposta 
tamén é nisto un compromiso político. 

Todas deberiamos estar loitando para que as 
pequenas explotacións agrogandeiras fixeran 
venda directa produtora-consumidora. Non 
temos cultura disto mais ten que ser unha 
aposta de futuro. Mercar mesmo na propia 
explotación, como fan por exemplo en Eus-
kal Herria ou nalgunhas zonas de Europa. 

A aposta ten que ser a existencia de grupos 
e cooperativas de consumo que fan compra 
directa a produtoras. Ás productoras fáltan-
nos vías directas e formas de chegar ás con-

sumidoras e tamén temos que buscalas. E 
temos que facelo todas as produtoras. Non 
vale que o fagamos poucas, por iso hai que 
organizarse. Recuperar os mercados e as fei-
ras como tiñamos antes, onde se potencie 
esa relación que prescinde de intermediarias 
e de grandes cadeas de distribución. Non é 
lóxico que, nunha terra que produce de todo, 
só poidas acceder á alimentación a través de 
grandes superficies e cadeas de supermerca-
dos, que por ben que paguen son agroindus-
tria, esixen compromisos e colocan elas os 
prezos forzando a mecanización ou mesmo a 
explotación laboral da productora. Non é un 
sistema xusto para as pequenas explotacións. 

Medios e institucións falan moito do aban-
dono do rural pero pouco de medidas para 
contrarrestar o que nos dixeron que era o 
destino irremedíabel do noso rural… 

A nivel de políticas públicas, para as peque-
nas explotacións son absolutamente inexis-
tentes. Só se pensa e traballa para as grandes 
explotacións e a agroindustria e quen diga o 
contrario engana. 
Existen liñas de axuda mais a letra pequena 
é onde aparecen os problemas, e ademais 
están sempre orientadas a explotacións moi 
distintas ás pequenas ou familiares como a 
que eu teño. Pagan tarde e esixen moito para 
o modelo que nós temos, obviamente por-
que é un modelo que non interesa. 
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Hai algunha axuda mínima mais non su-
pón en ningún caso a diferenza. Eu pedín, 
por exemplo, para o pastor eléctrico de 4 
hectáreas que teño, porque preciso o dobre 
do que cultivo para rotar a produción, teño 
a superficie en dous núcleos diferentes e con-
cédenme para un pastor eléctrico. A día de 
hoxe traballo con tres pensando xa no cuarto.

Agora co banco de terras falan duns po-
lígonos agroforestais para xuntar moita su-
perficie de terra pero moito me temo que é 
para darlle a Coren ou Greenalia ou para que 
Ence poida plantar eucalipto. 

Moito se fala da Política Agraria Común 
de Europa. Como lle afecta a un labrego 
cunha explotación familiar como a túa? 

Falamos moito da PAC e eu creo que nin-
guén sabe moi ben que é iso, nin labregas, 
nin políticos, nin quen nos axuda mesmo 
a facer o papeleo para presentala. Preparan 
agora unha reforma, e desde o sindicato es-
tamos intentando que se escoite a nosa voz. 
Tendo en conta que as políticas da PAC van 
modular todo o noso rural, sorprende que 
non sexa un tema central na axenda.

O que parece é que vai ser o mesmo pintado 
de verde, como todo o que fai o capitalismo 
neste momento histórico, mais na liña que 
xa coñecemos: máis cabezas de gando, más 
superficie explotada, máis mecanización, 

máis do mesmo para os grandes produtores 
e terratenentes. Sempre asociado á superficie, 
favorecendo a grande industria e producións 
a baixo custe, miseria e explotación.

A min o ano pasado déronme 120€ da 
PAC. Iso a min de que me serve? Eu quero 
prezos dignos, venda directa e que metan iso 
onde queiran.

Es parte do Sindicato Labrego Galego. 
Que vantaxes ten estar organizada?

O sindicato para min é o mellor que me 
puido pasar; organizarme e ter apoio e forza 
colectiva para tirar adiante cando a cousa é 
dura. Sobre todo para quen facemos isto por 
ideoloxía, porque cremos que hai que mudar 
a produción alimentar e o sistema.

Hai outros sindicatos, os de “empresarios 
da agricultura”. Que defenda ás labregas 
coma min só este. A secretaría xeral é labrega, 

coma min, e iso é o mellor exemplo que podo 
dar. Eu animo a todas as pequenas explota-
cións a que se sindiquen e organicen, porque 
é a mellor forma de facer fronte ao sistema. 

Hai poucas labregas nos parlamentos… 
Por iso non se fala disto e a sociedade non 
coñece a nosa situación. Non vale ter unha 
horta e vivir na aldea; ser labrega é outra 
cousa e precisamos facernos escoitar. Cantas 
labregas pasaron polo Parlamento Galego ou 
o Congreso do Estado Español? Poucas. Un 
par na pasada lexislatura pero nin moitas an-
tes nin agora. Como imos facer así que nos 
entendan ou defendan? Como van chegar á 
xente para defender o noso se nin son labre-
gas nin saben o que precisamos?

Cómpre que favorezan que esteamos aí, 
que falemos coa noza voz; non vale a foto de 
campaña e dicir o que se quere para o rural. 
Hai moitas labregas implicados en política 
mais parece que é sempre mellor tirar de fun-
cionarias. A ver quen vai producir a alimen-
tación neste país se quedamos sen labregas.

Quero engadir que precisamos a implica-
ción de todas. Estamos falando do único im-
prescindible para a vida: a comida. Temos que 
meter iso na cabeza e defendelo, e defender o 
modelo que queremos para a nosa alimenta-
ción. Ten que ser unha prioridade para todas. 
Nós soas, as labregas soas, non podemos.
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Nos últimos anos, a internet foi substi-
tuíndo progresivamente o traballo da 

comunicación e a axitación na rúa, que é o 
único que nos permite chegar directamen-
te ás persoas fóra da nosa burbulla e dos 
círculos habituais. 

A edición de voceiros, revistas, panfletos, 
documentos de formación, a expresión pú-
blica mediante murais ou o debate público 
foron ficando cada vez máis relegadas. O 
Movemento Arredista nace coa vontade 
de recuperar todas estas ferramentas e fa-
cer da axitación na rúa un dos nosos eixos 
centrais de intervención política. 

Nestes meses que levamos en marcha xa 
realizamos varias campañas de axitación a 
través de cartelería, faixas ou repartos por 
todo o país e un par de murais de solidarie-
dade con Palestina e reivindicando o 28 de 
xuño como unha data de loita da nosa clase. 
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AXITAR PARA
TRANSFORMAR

construíndo poder popular
H O M E N A X E  A  M O N C H O  R E B O I R A S
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Logo da nosa Asemblea Nacional Cons-
tituínte en febreiro, decidimos desen-

volver unha campaña nacional que nos 
permitise recuperar os actos públicos e o 
contacto directo con todas as persoas que 
se interesaron ao longo do proceso que 
chamamos “Sumarmos forzas pola ruptu-
ra”. Quixemos compartir tamén os resulta-
dos dos debates e acordos que se deron no 
marco dese proceso e que nos permitiron 
constituír o Movemento Arredista. 

Nun momento de especial desmobili-
zación e crise da militancia, que se viron 
agravadas pola pandemia, tivemos claro 
que a aposta tiña que ser reivindicar a ac-
ción política como unha actividade esen-
cial, tendo a ambición política de articular-
nos a través de reunións e actos físicos que 
permitiran o debate e intercambio de ideas 
cando estas máis falta fan. 

A campaña, que tivo tamén unha parte 
de axitación con cartelería a faixas pendu-
radas por todo o país, serviu para amosar 
que, malia a situación sanitaria e a pande-

mia, a acción política podía desenvolverse 
con normalidade e seguranza.

Coa inminencia da Asemblea Nacional 
do BNG e sendo o noso un espazo políti-
co que aposta pola fronte patriótica como 
ferramenta política, estes actos serviron 
tamén para pulsar a base social nacionalis-
ta e abrir espazos que hai tempo se veñen 
reclamando en que o debate político cobre 
un papel central.

Os máis de 30 encontros que realizamos 
nestes meses foron posíbeis grazas ao es-
forzo e compromiso da nosa militancia e 
á xenerosidade dos colectivos e entidades 
que puxeron os espazos á nosa disposición 
(CIG, BNG, Centros Sociais, Concellos, lo-
cais veciñais, culturais e de hostalaría). Os 
diferentes espazos tamén nos permitiron 
realizar diferentes tipos de encontros, sem-
pre con vontade de abrir un foro de debate 
en que expor as nosas ideas, mais sobre todo 
de recoller as das persoas que nos acompa-
ñaron, que nos transmitiron o seu apoio e 
achegaron as súas reflexións e propostas.

CAMPAÑA TEMOS TODO POR GAÑAR: ORGANICÉMONOS! 
UNHA APOSTA POR DEVOLVERLLE UN  
PAPEL CENTRAL AO DEBATE POLÍTICO
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Destes encontros tiramos algunhas con-
clusións e ideas que nos parecen de gran 
valor para os retos que temos por diante.

Constatamos que é imprescindíbel crear 
máis espazos de debate que nos permitan 
avanzar cara ao obxectivo estratéxico da 
República Galega, mais ligándoo coa inter-
vención política do día a día e dos espazos 
en que traballamos. En particular, cómpre 
encadrar mellor o traballo institucional 
nunha estratexia que nos permita facer 
avanzar a conciencia nacional e transfor-
mar a realidade.

Cómpre tamén inverter progresivamen-
te as prioridades da intervención política, 
pondo en primeiro plano a acción social 
e o traballo de base, evitando estar condi-
cionados exclusivamente polos calendarios 
electorais ou as dinámicas das institucións.

A formación ten que voltar ser un eixe 
central do soberanismo galego; construír 
espazos de reflexión e aprendizaxe colecti-
va que nos coloquen na mellor das situa-
cións para levar as ideas á acción.

Debemos reivindicar a independencia 
como a única vía realista para a ruptura de-
mocrática e como ferramenta de transfor-
mación social no camiño da construción 
do socialismo. Vivimos tempos difíciles, 
mais precisamente por iso debemos ser 

claras na exposición das nosas ideas 
para que estas avancen.

Temos que procurar formas de 
participación en que o compromiso 
militante sexa compatíbel coa cada 
vez maior precarización da vida. 
Moitas das persoas que se achega-
ron aos actos coincidiron en expre-
sar a necesidade da participación 
mais a dificuldade que no día a día 
isto supón. É, sen dubida, un dos re-
tos colectivos que temos por diante.

Sirva esta pequena crónica tamén 
para agradecer a todas as persoas 
que se achegaron aos actos, por de-
bater, por implicarse e, en definitiva, 
por axudarnos a facer país e cons-
truír nación.
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