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PLENARIO DE EN MAREA 
15 DE XULLO DE 2017 
Emendante/s: Sara Outeiral Cameán, Antón López Dobao, Oriana Méndez Fuentes, Iago Martínez 

Durán, Sigrid Campo Regueira, Ángel Longueira Monelos, Gladys Afonso Lobato, Mariano Enrique 

Fernández Cabarcos, Martiño Xosé Vázquez Mata, Noelia Pedreira Díaz, José Alejandro Castro 

Botello, Verónica Hermida Longa, Manuel Carlos Martínez Barreiro, Lara Rodríguez Peña, Pedro José 

Rivera Rodríguez, Ledicia Piñeiro Prado, Ares Jiménez Soria, Xiana López Penedo, Adrián Fuenteseca 

Fernández, Patricia Grela González, Martiño Ramos Soto, Olga Gago Domínguez, Iván Rodríguez 

Iglesias, María Jesús Boo Feijóo, Borja San Ramón Tizón, Pilar Candocia Pita, Pepe Arias Taboada, 

Paula Rodríguez Domínguez, Miguel Garea Garea, María Dolores Patiño Iglesias, David Bruzos 

Higuero, Valeria Vázquez Domínguez, Raúl Asegurado Pérez 

 

Documento que se emenda:  (Marcar cun *) 
(  * ) Bases para o funcionamento dunha comisión de traballo sectorial ou Marea Sectorial 
(   ) Carta financeira 
(   ) En Marea como alternativa política das mariorías sociais de Galicia 
(   ) En Marea e as Mareas Municipalistas 
(   ) Infraestruturas para un país 
(   ) Liñas básicas sobre a revisión do modelo de financiamento autonómico 
(   ) Regulamento interno Consello En Marea 
(   ) Regulamento interno coordinadora En Marea 
(   ) Regulamento para o Plenario das Mareas 
(   ) Ventres de alugueiro 

Páxina/s:               Liña/s: 
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Tipo de emenda emenda:  (Marcar cun *) 
 

(   ) Eliminación                        (  * ) Substitución                            (   ) Engádega 
 

Texto da emenda: 
 
EMENDA Á TOTALIDADE 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación da emenda: 
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BASES PARA O FUNCIONAMEMNTO DUNHA 
MAREA OU GRUPO SECTORIAL 
 

1. Que estruturas existirán para o traballo sectorial? 
 
Existirán as Mareas ou Grupos de Traballo sectoriais, para participar activamente e de xeito 
directo no traballo arredor de áreas temáticas concretas. Para a súa constitución, 
propoñerase por parte de persoas ou colectivos sociais concretos ante o Plenario.  
 
Estes espazos serán totalmente abertos e horizontais, puidendo participar as persoas 
inscritas en todo momento, independentemente do momento en que se puxera en marcha  
dito grupo de traballo.  
 
Poderán abranguer calqueira área temática, poderán abrirse estas comisións ou grupos de 
traballo entre Plenarios sobre temáticas incluidas no programa e/ou  ideario de En Marea, 
este ratificará a súa constitución despois, sen que entre a petición de constitución e o visto bo 
do Consello medien máis de 10 días. 
 

2.  Cales serán as súas funcións? 
 
Terán como función dar apoio  específico á labor dos grupos institucionais na elaboración de  
iniciativas e vertebrar as relacións deste coa sociedade civil e o  tecido social organizado, 
apoiando aos movementos sociais co obxectivo de impulsar e coordinar as distintas loitas e 
reivindicacións. Tamén recoller, debater e comunicar tódalas  propostas referentes ao sector 
para o seu tratamento en Plenario. Serán  un punto de conexión, comunicación e de 
referencia para as distintas  asociacións, agrupacións e persoas,… con ideas comúns e q 
estean dentro  do seu ámbito. 
En Marea actuará como un axente máis dentro de cada espazo de autoorganización da 
sociedade, dinamizando estes e aportando os seus recursos e capacidades, como 
instrumento ao servizo da autoorganización popular nunha dinámica de comunicación e 



4 

coordinación constantes que fundan a organización no movemento, sen patrimonializacións 
nin tutelas. Neste sentido, serán a rúa, as asembleas e os espazos de deliberación colectiva 
os que marcarán a liña política e institucional de En Marea, que non será senón o resultado 
do exercicio democrático da política, para os que todos e todas estamos igualmente 
capacitados, ocupemos a responsabilidade ou o cargo que ocupemos. 
Unha das  tarefas esenciais será a contribución á formación política integral e ao  debate 
horizontal como fonte de vitalidade e promoción dunha perspectiva  social crítica na 
sociedade galega, promovendo a participación, o debate e a relación activa con esta. 
 

3. Que competencias terá para exercer tales funcións? 
 
As Comisións de Traballo Sectorial son grupos de reflexión e  elaboración política en estreito 
contacto co consello e o grupo  institucional. As competencias concretas serán desenvolvidas 
por acordo  da primeira en función das súas necesidades.  Poderán facer propostas ao 
plenario, demandar información e rendicións  de contas no seu ámbito de traballo, organizar 
actos, partillar  coñecementos e establecer canles de cooperación de todo tipo, contituíndose 
plenamente en foros activos, dinámicos e íntimamente ligados aos debates e iniciativas 
xurdidas no seo da cidadanía 
 

4. Cal será o seu funcionamento interno? 
 
O funcionamento estará guiado polos principios de cooperación,  consenso, publicidade e 
tenderán a autorregulación interna.  Habilitaranse ferramentas para que poidan desenvolver 
as súas tarefas  tanto de xeito presencial como por vía telemática. No caso de nomearse 
algún órgano colexiado de coordinación, este terá unicamente funcións executivas, 
respondendo unicamente ao mandato da marea sectorial. 
 

5. Ante quen renderán contas as estruturas funcionais? 
 
O Consello da Marea será a encargada de coordinar o funcionamento  normalizado das 
Comisións de traballo sectorial, e establecer  mecanismos de enlace co grupo institucional. 
Publicitarase a súa  actividade (actas, iniciativas, etc.) ante o conxunto do corpo de  adscritos 
e os seus traballos quedarán reflectidos nos informes do  Consello da Marea ao Plenario. 
Darán contas do seu traballo tamén ante  as organizacións sectoriais cas que traballen,a fin 
de establecer canles  de confianza mutua que favorezan unha cooperación frutífera. 
Os Grupos de traballo funcionais renderán contas ante o Consello da Marea e ante o 
Plenario. 
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6. Cómo tomarán as súas decisións? 
 
As decisións deben ser produto do debate e da escoita activa, e polo tanto procurarase 
sempre un consenso o máis amplo posible, tentando incorporar todas as posturas cando fose 
posible para que ninguén se opoña a unha decisión. Cando isto non fose posible tomaranse 
as decisións por consenso de calidade, entendéndoo como aquel no que non se opoñan 1/3 
dos presentes. En caso de atoparse cunha extraordinaria e urxente necesidade de tomar 
unha decisión, cuestión que será dirimida por maioría simple, establecerase o seguinte 
procedemento:  
 
1.Consenso  
2. 75%  
3. 2/3  
4. Maioría simple 
 

7.  Cal será o seu réxime de sesións? 
 
Terán autonomía para definir o seu réxime de sesións. 
 

8. Como se extinguirán? 
 
Por vontade propia, ou por acordo do Plenario. 
 

9. Como cesarán as persoas nas súas funcións nestas estruturas? 
 
Por vontade propia ou por perda da confianza do grupo. Sería recomendable que as funcións 
nestes grupos fosen rotatorias. 
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ARGUMENTARIO  
Copiaron moito dos documentos de Vigo para a súa proposta, de feito os seus puntos 5,6,7,9 
son copiados literalmente destes. 
 
Por iso debemos centrar a nosa proposta nestes puntos que marcan a diferenza a totalidade 
ca súa proposta:  
 

l Estes grupos de traballo non só teñen que abranguer áreas temáticas 
amplas.  
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l Perspectiva de xénero: Eles meten unha liña que di o seguinte: "En todos os 
seus traballos as mareas sectoriais incorporarán na súa análise a perspectiva de 
xénero" 

 
-Sen embargo, para nós, non se trata de incorporar, coma se fora unha especie de plantilla  
correctora ou engadido necesario, senón de asumir a súa  transversalidade. Mandatarlle a 
unha organización feminista que  incorpore unha "perspectiva feminista" non fai senón 
lembrarnos que se  entende esta como unha máis dentro dun amplo catálogo de 
"perspectivas",  mais a que escollemos darlle unha certa importancia dentro do catálogo  de 
perspectivas secundarias e/ ou subordinadas, en lugar de entendela  como transversal. 
 
 

l Grupo dinamizador: apostan por un grupo dinamizador escollido, nós 
opoñémonos, e queremos que estes espazos se autoorganicen como consideren. Xa 
que podería darse que houbera persoas con maior lexitimidade. 

 
Ademais inclúen que "este grupo será o encargado de coordinarse coas persoas 
responsables de formación e mareas sectoriais da Coordinadora para o envío de 
comunicacións ás persoas que conforman a marea" --> Nós apostamos por un modelo 
verdadeiramente democrático e horizontal, fronte a un que se disfraza de democracia ao 
permitir a participación ampla, pero onde quedan "tutelados" por un grupo dinamizador, e por 
un enlace coa coordinadora.  
 
 
Se non me despisto moito, estase obviando unha distinción que se facía nos documentos 
constituintes a ter en conta:  
 
 -Grupos de traballo sectorial (area temática, por ex PESCA, ou conflicto concreto, por 
exemplo, ENCE) 
 -Grupos de traballo funcional (COMUNICACIÓN, por ex) 
 
(A no ser que se pense que este traballo funcional, o que poda ser de carácter permanente, 
poda ser resolto con postos de traballo remunerados). Igual chego tarde e isto xa está 
debatido, nese caso, desculpas e obviade a enmenda. 
 
  
 
ENMENDAS PARCIAIS AO SEU DOCUMENTO 
 


