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REINVENTAR EN MAREA EN COMÚN 

 

1. Nunha encrucillada: cambio político ou involución 

A crise e ruptura democrática cos postulados ideolóxicos do Réxime do 78 que procesos de mobilización 
como o 15-M, as mobilizacións polo dereito a decidir en Cataluña, as mobilizacións republicanas contra a 
sucesión borbónica entre outras, van deixando en evidencia, aínda segue sendo un proceso inacabado. 
Coa escusa da aplicación do artigo 155 para intervir as institucións do autogoberno catalán, o réxime 
amosa a súa peor faciana e unha aposta por impulsar unha saída autoritaria para saldar a súa propia 
crise de lexitimidade, comprometida ademais por unha corrupción institucionalizada e a suxeición das 
decisións políticas aos desexos das grandes corporacións económicas e ás directrices da Troika. A saída 
autoritaria no plano político e a saída austeritaria nos planos social e económico son a materia prima das 
políticas de orde instrumentadas polo Partido Popular co apoio entusiasta de Ciudadanos e a 
complicidade máis ou menos resignada do PSOE. 

Tras o discurso de Filipe VI o 3 de outubro de 2017, en resposta á proclamación da chamada República 
Catalá por parte do goberno da Generalitat, intensificouse o autoritarismo do Réxime e impúxose, de 
feito, un estado de excepción que limita e ameaza dereitos e liberdades cidadás fundamentais. O 
chamado «espírito do 155» é a punta de lanza da involución política do Estado, expresión tanto dun 
proceso de baleirado democrático como a bandeira do unionismo nacionalista español; un programa de 
involución combinado tanto para limitar as liberdades políticas individuais como para recentralizar o 
Estado e achicar a capacidade de autogoberno e decisión das nacións do Estado. 

A vagarosa deriva do Partido Popular do inmobilismo cara ao involucionismo, acelerouse tras a caída do 



goberno de Rajoy e a elección de Pablo Casado como presidente do Partido Popular. Da pretendida 
moderación centrista de Rajoy nada queda, a viraxe cara ás posicións da dereita extrema e a aceptación 
das doutrinas ultraconservadora da FAES vese estimulada pola competencia de Ciudadanos e VOX por 
gañar adeptos nos caladoiros tradicionais do Partido Popular. A axenda contenciosa das tres dereitas 
españolas sintoniza sen complexos coas alternativas populistas da ultradereita europeas e co nacional-
catolicismo franquista que ademais conflúen tanto nas mobilizacións sociais para bloquear unha solución 
dialogada en Cataluña e como nas operacións de desgaste do Goberno de Pedro Sánchez. 

A moción de censura contra o Goberno de Mariano Rajoy triunfou por ser unha necesaria operación de 
hixiene democrática para afastar do poder ao partido instrumental da corrupción. Non abonda cunha 
proposta rexeneracionista para poder frear a deriva autoritaria e abrir un proceso de democratización 
efectiva que permita enfrontar a crise de Cataluña tomando como referencia o diálogo político e o 
dereito a decidir. O aval recibido no Congreso dos Deputados é para impulsar efectivas políticas de 
cambio que se traduzan na cancelación da axenda austeritaria, na priorización de políticas sociais de 
igualdade e xustiza social e nun compromiso decidido para o avance das liberdades democráticas e o 
autogoberno das nacións do Estado como realidade plurinacional. O Goberno de Pedro Sánchez adoece 
indecisión e ambigüidades aínda que os acordos acadados ao redor dos Orzamentos de 2019 sinalan o 
primeiro distanciamento significativo do Partido Socialista respecto da ortodoxia da austeridade á que se 
someteu desde 2009. Un primeiro paso que debe acompañarse dun compromiso coa axenda galega do 
cambio que En Marea lidera nas Cortes do Estado. 

A axustada maioría institucional que sostén o Goberno de Pedro Sánchez pode quedar nun breve 
paréntese entre un goberno inmobilista do PP e un futuro goberno involucionista de PP-Ciudadanos se 
non concretan acordos parlamentarios das forzas democráticas e de esquerdas que, atendendo ás 
demandas da maioría cidadá, consiga frear a progresión da oferta electoral involucionista do Partido 
Popular, Ciudadanos e Vox.  Non se derrotará á ofensa da ultradereita se as forzas comprometidas coa 
Unidade Popular rupturista non son quen de construír unha fronte social e política democrática, 
confederal, republicana e de esquerdas como cerna dunha alternativa de goberno de cambio en 2020. 

A natureza involucionista ou de cambio progresista do novo ciclo político determinarase na dobre cita 
electoral da primavera de 2019 e as tendencias que nela se asenten marcarán decisivamente o campo 
político posible das eleccións xerais e galegas de 2020. Non haberá avance político ningún de En Marea 
que se poida producir á marxe da pluralidade política que convocan as mareas municipais nin á marxe da 
alianza confederal coas forzas do bloque de ruptura co Réxime do 78. Cómpre deixar de enganarse,  En 
Marea como suxeito político nacional deixará de ser útil se suma menor pluralidade que as mareas 
municipais e ten unha capacidade de diálogo menor coas forzas confederais do cambio que elas.  Non 
cabe aspirar a ter maior capacidade de cambio representando unha pluralidade menor que a que se 
demostrou exitosa nas eleccións de 2015 e 2016. Non se fará máis sendo menos. 

Sen proxecto de país, á marxe do novo núcleo de mando do Partido Popular, Núñez Feijóo asume a súa 
condición de barón secundario á espera dun futuro asalto ao liderado dos conservadores españois. Neste 
momento, a principal ameaza política ao PPdeG non reside tanto nas bancadas da oposición 
parlamentaria como nos gobernos rebeldes e de cambio dos concellos galegos. As eleccións municipais 
de 2015 saldáronse coa maior derrota política sufrida polo PPdeG desde 2009. 

Recoñecerse na pluralidade fundacional de En Marea, crear as mellores condicións de integración 
daqueles que queren o cambio político en Galicia e tecer as redes de complicidade cos movementos 
sociais son tarefas imprescindibles para reforzar as mareas municipais como raíces da Unidade Popular e 
como o instrumento político para derrotar ao Partido Popular. 

Ningunha estratexia de acomodación de En Marea pode emendar o camiño aberto pola primavera 
municipal de 2015, en Ferrol, Compostela, A Coruña, Cangas, Teo, Sada e outros moitos concellos do 
país, deu conta da potencia política das mareas municipalistas e sinalou tanto a potencia do desexo de 
cambio político como o camiño para facelo posible:  a Unidade Popular. 

 



2. Un novo tempo para a Unidade Popular 

Debilitamento do ciclo de Unidade Popular 

Con todo, agora asistimos a un momento de refluxo da dinámica política na que vimos traballando dende 
2012, cun esgotamento da iniciativa política da Unidade Popular e da súa capacidade de intervención. Os 
motivos teñen que ver cunha dinámica política subordinada ao espazo institucional máis convencional 
que fixo que a Unidade Popular quedase recluída en dinámicas internas e se deixasen nun segundo plano 
outras liñas de intervención sociopolíticas e os problemas da sociedade galega. 

É necesario manter as posicións conquistadas na primavera municipalista de 2015. Sabemos da coalición 
de poderes mediáticos e económicos da que fai parte o Partido Popular para manter as súa hexemonía 
social en Galicia. O que é novidoso é que moitas das decisión da Coordinadora de En Marea contribuíron 
a desgastar o noso espazo político, como aconteceu recentemente en Ferrol coa presentación dunha 
candidatura que competirá con Ferrol en Común e que contou con apoios orgánicos explícitos da actual 
dirección política de En Marea. 

Hai quen cre que a consolidación de En Marea pasa pola demolición controlada da Unidade Popular que 
se acompaña ademais da subordinación da axenda de ruptura. En Marea non pode entregarse a esa 
estratexia. A única garantía de que en Galicia poidamos articular unha maioría social e que dende a 
esquerda pasa por manter unha axenda do cambio que non se subordine a máis intereses que os das 
clases subalternas e que faga da suma de forzas ao redor da Unidade Popular o seu elemento central. 

A existencia de dous espazos de construción da unidade popular diferentes froito de acordos e procesos 
electorais diferentes obriga ao espazo de unidade popular construído en Galicia a artellar mecanismos de 
coordinación institucional, acción política conxunta pero tamén de respecto a acordos políticos 
diferenciados. Non facelo é incidir na desmobilización, e na non participación de moitos e moitas. 
Podemos obviar este feito por intereses particulares pero non vai solucionarse a eiva que vimos 
arrastrando dende 2016. 
  
Pretender apadriñar ou establecer unha relación de “quase mecenado” nas mareas locais é un erro 
evidente. O prioritario é recoñecer a autonomía dos espazos de unidade popular municipais, 
maioritariamente nacidos de reflexións de longo percorrido entre partidos políticos de esquerda moi 
diferentes e cidadanía que quere traballar no eido local e non necesariamente nos ámbitos políticos 
superiores. Hai unha cidadanía municipalista que se achegou ás mareas locais sen máis e sen pretensión 
de ser parte de partidos ou proxectos supralocais. 

 

En Marea de punto de encontro á política de parte: despluralización e acomodación á política de orde. 

Despluralización de En Marea. A actual Coordinadora de En Marea traballou dende o seu inicio nunha 
lóxica de despluralización do espazo. Estableceu os seus intereses de parte por riba da construción do 
espazo conxunto, favorecendo a lóxica de coalición que a Asemblea Constituínte do 30 de xullo de 2016 
pretendía superar. 

Este elemento favoreceu a polarización identitaria do espazo, un elemento que impugnamos porque 
entendemos que En Marea só pode ser plural, mestiza e de ruptura. Calquera outro deseño, como o que 
se está a elaborar na actualidade, supón unha fraude na que non estamos dispostos a participar. 

Estanse a dar pasos efectivos para converter a En Marea nun partido tradicional clásico. Precisamos 
reverter o proceso, e para elo precisamos activar unha dinámica de partido-movemento que desborde a 
dinámica actual e que remate coa conversión de en Marea nun partido-empresa. 

Acomodación á política de orde. A normalización da crise trae consigo un intento de cooptación de 
elementos e dinámicas de cambio á lóxica do Réxime do 78. Este elemento coincide co intento de 
transformar En Marea nunha forza política clásica, o que fai que os dous elementos coincidan e se 
superpoñan á vez. 



No mandato da actual Coordinadora de En Marea vimos como esta subordinaba o seu perfil en 
determinadas posicións, rebaixando o contido político e aceptando os marcos políticos e discursivos da 
dereita. Alimentáronse determinadas cuestións de forma absolutamente irresponsable, co único 
obxectivo de favorecer disputas fraccionais que, finalmente, desgastaron ao conxunto da Unidade 
Popular. 

Esta deriva de moderación e de concertación fomenta dinámicas de desmobilización social e electoral, xa 
que fai que os sectores máis dinámicos e activos da mocidade e do conxunto da nosa sociedade non 
entendan o que estamos a facer. Esta dinámica, revertida no momento da moción de censura contra 
Mariano Rajoy, pode regresar se non optamos por un marco de impugnación do status quo e non 
freamos a deriva de alimentar con polémicas estériles á dereita mediática. 

Unidade Popular para construír unha alternativa de cambio e ruptura democrática. 

Un dos riscos deste tempo político é perder o horizonte de ruptura co Réxime do 78. Estamos a ver como 
a dereita inicia unha dinámica para limitar e laminar dereitos e liberdades que se atopan recollidos no 
propio ordenamento xurídico español. Precisamos manter a tensión democrática e loitar por ampliar 
dereitos. 

Temos que traballar pola ampliación do horizonte do posible, e a dinámica histórica establece que en 
determinados momentos é necesario desafiar e desobedecer o marco xurídico para acceder a novas 
conquistas sociais e materiais para as clases subalternas. A Unidade Popular ten que ser o motor dun 
proceso de radicalización da democracia. 

Actualizar un programa de cambio e ruptura democrática 

Debemos camiñar cara unha nova carta de dereitos que recoñeza nas novas necesidades nacidas coa 
crise dereitos que se deben materializar na nosa vida cotiá. Unha nova carta de dereitos para o común 
cidadá, para a maioría social agredida. 

— Democratización fronte á deriva autoritaria 

— Cancelar as políticas de austeridade e precarización 

— Defensa do dereito a decidilo todo 

— A axenda da igualdade. 

— Diálogo confederal para o redeseño plurinacional do Estado. 

— A Axenda Galega do Cambio 

Como recolle a proposta de documento elaborado por En Marea no Congreso, esta axenda mobilizadora 
ten que artellarse tamén arredor de: 
  

1.   A axenda territorial é tamén un dos retos do goberno. Do mesmo xeito que noutros ámbitos, a 
crise foi a escusa para un movemento recentralizador que está a bloquear o autogoberno e a 
mellora dos servizos públicos. A nova axenda territorial ten que afrontar positivamente os 
avances en autogoberno e a consideración complexa do Estado como unha realidade 
plurinacional. 

  
2.   Non podemos reducir a axenda territorial ao diálogo ou á xestión da cuestión catalá. Galicia 

non é menos que Cataluña, nin menos que Madrid. En Marea velará para que estes debates —
centrais para o futuro do Estado e a súa organización territorial— non releguen os problemas 
de Galicia a un segundo plano. 

  
3.   A nova axenda debe ser consecuente coa consideración plurinacional de Estado e asumir a 

importancia do desenvolvemento do autogoberno galego como parte esencial dunha nova 
idea do Estado como goberno compartido. Cómpre avanzar no autogoberno e a cooperación 
como vías para mellorar a democracia e os servizos á cidadanía. 



  
4.   A cidadanía galega quere avanzar no seu autogoberno como nación e ser recoñecida como un 

suxeito con decisión nun novo escenario plurinacional. Neste sentido, o recoñecemento 
constitucional de Galicia como nacionalidade histórica ten que ser garantido en calquera 
modificación do modelo territorial. 

  
A consecución dos obxectivos de esta axenda vai ligado ao compromiso firme de construír maiorías e 
recoñecementos mutuos dun espazo estatal, artellado na contorna do grupo parlamentario estatal, pero 
que ten lazos fortes e fraternais con gobernos municipais e espazos municipalistas en todo o estado, que 
son hoxe en día referentes no conxunto da esquerda política europea. 
 

Horizonte 2020 

Reinventar en común En Marea. 

Despois de maio de 2019 precisamos abrir un proceso de reflexión sosegado en relación a como 
organizar o espazo de Unidade Popular no noso país. 

A coralidade e pluralidade do espazo de unidade popular En Marea é a súa grande virtude, unha suma de 
espazos políticos, candidaturas de unidade popular e cidadanía organizada que non pode xibarizarse por 
unha tentativa oportunista de algúns de ter un partido político ao modo do xogo parlamentario máis 
institucionalista dende o cal ollar cal torre de marfil á sociedade galega en movemento. Non falamos de 
fórmulas xurídicas coas que presentarse aos procesos electorais, sobre as cales fomos capaces de crear 
grandes consensos en procesos electorais diferentes e moi difíciles como as xerais ou eleccións 
autonómicas, falamos de modelo de suxeito de unidade popular que queremos construír en Galicia 

  

Forzas políticas, colectivos sociais ou persoas individuais, todas somos necesarias para poder construír 
esta ferramenta. Durante as campañas do 2015 e 2016 repetimos unha e millar de veces que «a suma 
multiplica», esa heteroxeneidade  e pluralidade que foi a nosa maior forza non pode hoxe verse coma 
nunha debilidade por causa de non ser capaces de saber xestionar esa riqueza que supón a suma de 
tradicións políticas tan dispares. 

Non podemos ver con paternalismo aos movementos sociais, son espazos vivos aos que darlle o 
protagonismo político, superando a vella dinámica de trasmisor-receptor para canalizar as reivindicacions 
ás institucións. Por iso nesta etapa política En Marea si debe ser motor auxiliar dunha Galicia en pé que 
temos que construír colectivamente e do que a mobilización ten que ser o motor principal. 

O noso compromiso é actualizar e buscar consensos que poidan ser análogos aos da Asemblea 
Fundacional de Vigo e que só poderá materializarse se somos quen de confluír, cooperar e construír 
como un instrumento ao servizo da Unidade Popular. 

 

Construír En Marea como alternativa de goberno. 

Debemos iniciar un diálogo bilateral cos sectores máis dinámicos da nosa sociedade civil para establecer 
un programa de goberno diante das políticas de austeridade do goberno presidido por Alberto Núñez 
Feijóo. Compre contar con todo o dinamismo e intelixencia da sociedade galega para establecer un 
programa atractivo, que atenda ás demandas da Galicia do século XXI, e que ao mesmo tempo manteña 
o horizonte de ruptura co Réxime do 78. Somos conscientes de que as partes que compoñen a Unidade 
Popular por separado non dispoñen da potencia suficiente para facelo. 

3/ O momento electoral: gañar os concellos, derrotar ao bloque involucionista. 

En Marea ao servizo das mareas municipais e dos gobernos municipais rebeldes. 

Un renovado Consello das Mareas debe ser entendido como ferramenta e caixa de recursos para as 
diferentes candidaturas de Unidade Popular, especialmente para aquelas que nestes momentos teñen 



funcións de goberno. As mareas municipalistas non son agrupacións locais de En Marea: no seu seo 
convive unha maior pluralidade interna, cohesión política e liñas de traballo colaborativo que o que se 
conseguiu neste tempo a nivel nacional. Cómpre blindar eses procesos e non establecer dinámicas de 
parte que debiliten a aposta municipalista, e moito menos favorecer lóxicas de competición electoral só 
xustificables dende unha lóxica de parte e que tan só benefician á dereita. 

Alianzas municipalistas, sumar de abaixo a arriba 

As mareas municipalistas deben organizarse de abaixo a arriba para dar a batalla política en cada partido 
xudicial. Con independencia da formulación xurídica en concreto debemos defender a autonomía 
política das mareas municipalistas. En Marea debe asumir un rol de motor auxiliar que permita o avance 
do municipalismo galego para termos unha nova primavera municipalista en maio de 2019. 

Cómpre ter en conta as resolucións dos diferentes Encontros Municipalistas que se veñen realizando no 
último ano, mostras do dinamismo do municipalismo galego á hora de buscar solucións imaxinativas 
diante da dinámica de bloqueo de parte que vimos padecendo. 

Alianza confederal para as eleccións europeas. 

En Europa a esquerda política e social está a construír maiorías ante un avance, xa no do neoliberalismo 
imperante dende vello nas políticas de construción europeas (dende Maastricht aos actuais criterios de 
estabilidade económica), senón das fórmulas máis primitivas do fascismo europeo de entreguerras. Galicia 
ten que ser parte desta alianza, das forzas do antifascismo e da construción da Europa social alternativa. 
Os pobos de Europa xóganse moito neste proceso electoral. 
  
A participación nas eleccións europeas débese preferentemente dar en alianza coas forzas que compartan 
os nosos principios políticos e programáticos, partindo de bases progresistas e de esquerdas, e dentro dun 
marco de proporcionalidade, igualdade, participación na elaboración programática e respecto mutuo entre 
todos os espazos e organizacións políticas participantes. 
  
En Marea realizará todas as prospeccións posíbeis para conseguir esa ampla alianza para unha candidatura 
alternativa dos pobos do estado español. As diferentes opcións de concorrencia propostas polos espazos 
participantes serán sometidas a consideración das inscritas que terán a derradeira palabra na escolla 
mediante consulta telemática. 

As eleccións europeas chegan nun momento sumamente complexo no que as interferencias a nivel 
nacional poden xerar importantes custos ás mareas municipalistas, especialmente a aquelas que nestes 
momentos asumen funcións de goberno. Os gobernos do cambio - tanto nas grandes cidades como en 
vilas máis pequenas - son a día de hoxe o noso principal capital político. Polo tanto debemos coidalos das 
interferencias de parte, preservalos fronte ás dinámicas de competición e loitar para preservalos como o 
primeiro dos nosos obxectivos. 

É necesario que a voz de Galicia e das cidades rebeldes chegue a Europa, e para iso será fundamental 
manter as alianzas estratéxicas do espazo do cambio no Estado español. Un espazo que vai moito máis 
alá dunha alianza partidaria, xa que nestes momentos existen experiencias importantes que dende o 
local están a defender os dereitos sociais e unhas políticas de recuperación do público, con moitas 
semellanzas ao que nós estamos a facer no país. 

Precisamos que En Marea forme parte dunha alianza internacional que faga fronte ás novas formas de 
fascismo que avanzan hoxe en Europa, loitando contra as políticas que nos propoñen modelos de 
exclusión para as poboacións inmigrantes e recortes dereitos sociais e civís para o conxunto da cidadanía 
da Unión Europea. 

 

Cómpre denunciar un deseño da Unión Europea que impón dúas velocidades de crecemento económico 
e de benestar social: a de unha Europa alemá que é insolidaria coa Europa do Sur da que nós formamos 
parte,na que padecemos en maior medida as desigualdades dunhas políticas nas que o neoliberalismo 
pon por diante a conta de resultados do capitalismo global que o benestar e da felicidade das clases 



subalternas.  
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Trátase dunha emenda á totalidade e explícase por si mesma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


