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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:  2 e 3       Liña/s:  páx. 2/liña 23 ata páx. 3/liña 5 

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

Texto da emenda: 
 

- Facilitando e dinamizando grupos de traballo e mareas sectoriais para a 
elaboración dun conxunto de propostas a través de ideas-forza PARA AS 
ELECCIÓNS MUNICIPAIS DE 2019, que recolla aquelas cuestións esenciais 
para a cidadanía no ámbito local (recuperación de servizos públicos, 
orzamentos participativos, políticas urbanísticas que protexan o territorio…). 

 
- Creación dun banco de ideas dispoñible para o conxunto das mareas 

municipalistas, onde estean recollidas experiencias e propostas 
programáticas que se elaboren polas diferentes mareas, grupos de traballo 
das mareas municipalistas (sectoriais ou territoriais) así como as elaboradas 
polos grupos de traballo sectoriais de En Marea. Configurando un conxunto 
o máis  amplo posible de propostas que faciliten a todas as mareas locais, 
en base a súa soberanía e dentro dos principios da marea constituínte de 
Vigo, a elaboración dos diferentes programas políticos paras as eleccións 
municipais do ano 2019. 
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Explicación da emenda: 
 
Na páxina 1, liñas 17 a 19 do presente documento xa se indica que “En Marea 
ponse a disposición do espazo político, respectando a autonomía das mareas 
locais, para favorecer a coordinación, e  cooperación (…)” 
 
Co novo texto respectase o que o documento defende, xa que se deixa total 
autonomía as diferentes mareas do país, pero se facilita a coordinación e o traballo 
cooperativo á hora de elaborar o programa electoral de cada unha de elas. 
En harmonía co novo texto proposto, desaparecerían as liñas 11, 12 e 13 da páxina 
7. 

 


