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PLENARIO DE EN MAREA 
17 DE MARZO DE 2018 

Emendante/s: Duarte Crestar Pena, María José Bóveda, Antonio Pérez Casas, André 
Seoane, Iolanda Rei, David Domenech Labandeira, Miguel Penas Rodríguez, Miriam 
Vidal Tomé, Rafael Peña Vidal, Concha Fernández Fernández, Flora Miranda, Xoán 
Castro, Xan Duro, María Otero Fernández, Jorge Gómez Crespo, Javier Vázquez 
Lamas, Manuel Ángel López Díaz, Marta Lois Gónzalez. 
 
 

Documento que se emenda:  (Marcar cun *) 1 

(   ) Regulamento para o plenario das mareas 

( X ) En Marea e as eleccións municipais de 2019  

(   ) En Marea e o seu grupo parlamentar nas cortes do estado 

(   ) O devalo demográfico galego 

Páxina/s:         Liña/s:   

Tipo de emenda emenda:  (Marcar cun *) 
 
(  ) Eliminación                        () Substitución                            (   ) Engádega       
                  

Introdución explicativa as tres emendas presentadas polo grupo de asinantes 
indicado no encabezamento: 
 
Prezadas compañeiras e compañeiros, 
  
Un grupo de persoas que participamos em Compostela Aberta consideremoas 
necesario chegar a un acordo nacional entre todas e todos que permita ir as 
próximas eleccións municipais nunha formula da maior unidade e fortaleza 
posible. Este acordo debe encadrarse dentro do espazo político que representa En 
Marea e os seus grupos tanto no Parlamento como no Congreso e Senado. 
 
Os acordos entre as mareas locais e En Marea deben contemplar a total autonomía 
de cada unha das partes dentro do seu ámbito (candidaturas, primarias, código 
etico, programas eleitorais, etc.) co único límite dos acordos fundacionais da 
marea constituinte de Vigo e os que impón a lei electoral para as coalicións 
(finanzas, representación xuntas electorais, ... ). Dada a heteroxeneidade das 
distintas situacións no conxunto do País, poderán establecerse acordos 
específicos, sempre desde a base da soberanía do ámbito municipal. 
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Coa idea de favorecer o máximo posible a alianza electoral de todo o espazo 
político das Mareas presentamos tres enmendas que entendemos facilitan a 
adecuación de En Marea como ferramenta e eixo articulador da unidade popular. 
Tres enmendas que favorezan a adopción dos correspondentes protocolos por 
parte de todas as organizacións existentes, eliminando as posibles reticencias, 
reforzando a colaboración, impulsando o traballo cooperativo entre iguais e 
repectando a autonomía de todas as partes. 
 
 
 

 

 


