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UNHA MAREA GALEGA CON RAÍCES [*]                                                                
UNHA NOVA EN MAREA CON FUTURO [**] 

 

[*] MANIFESTO DECLARATIVO 

Que farás a próxima década? 

Estamos a vivir momentos apaixoantes, deses que practicamente se viven unha vez na vida de 
cada persoa. Son tempos de vertixe, de cambio pero tamén de incertezas, de esperanzas 
pero tamén de medos.  

A caída do muro de Berlín abriu un nova etapa para as forzas que no mundo queren construír a 
xustiza socioambiental global fronte a unha globalización construída de costas á xente e aos 
pobos. 

O Nunca Máis deixou ás claras que o estado, ocupado en repartir beneficios entre os seus fieis 
servidores, non estaba para atender as necesidades colectivas. Que o ben común tiñamos que 
defendelo entre todas, a cidadanía organizada como nación. 

O 15M puxo de releve que o modelo político estaba esgotado e necesitábamos unha nova 
democracia. 

Crise social, crise de representatividade, crise democrática, … en suma múltiples crises que 
necesitan de respostas da cidadanía, desde abaixo. 

A próxima década vai ser vertixinosa, e non podemos (non podes) permitirnos o luxo de 
quedar nas nosas casas sendo espectadores do que vai a acontecer. 

Este é un chamado a non resignarse nin a dar as batallas por perdidas. Queremos que co-
participes, entre todas, en pé de igualdade, a construír a nova En Marea do futuro, unha 
marea galega con raíces. 

Esta é a MAREA que queremos: 

 

 

 
- POR NÓS MESMAS 

Non hai nin mellores nin peores activistas do cambio, non hai alfís nin peóns, non hai notábeis 
de primeira nin inscritas de segunda orde. Queremos construír un espazo para todas, por nós 
mesmas, de iguais.  
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Algúns teñen unha traxectoria que lles dá a experiencia do vivido, outras son novas e suplen 
esa falla de experiencia coa forza do empeto pola procura da xustiza roubada a xeracións 
anteriores. 

Vimos de culturas de rebeldía diversas, todas igualmente necesarias á hora de sumar a 
policromía do cambio. 

Sabemos que todas tendemos a pensar que a nosa traxectoria é a mellor e que a razón esta 
da nosa parte. Debemos desterrar esa idea e poñernos mans a obra para crear a cultura do 
común.  A cultura da Marea na que as diversas culturas se complementen, non compitan, 
nunha síntese que deixe atrás ideas erróneas que puideran parecer sólidas e seguras. 

Non queremos enganar a ninguén, e menos autoenganarnos. Sabemos da dificultade de 
aceptar as ideas do outro, pero non queremos construír unha organización onde uns en mesas 
previas definan, como fan as elites do sistema nos seus clubs privados, as orientacións e 
decisións da Marea de costas ao debate aberto entre todas. 

Debemos procurar os instrumentos que permitan a máxima participación, entre todas, e 
de todas coa sociedade. Mecanismos que aseguren un debate transparente e honesto na 
seguridade que nos equivocaremos máis de unha vez, pero que niso radica a forza da 
humanidade. 

Na participación entre todas, polos dereitos e contra a desigualdade, o feminismo debe estar 
no centro de todas as políticas, coa perspectiva de xénero como eixos transversais. Faise 
esencial erradicar o sistema patriarcal instalado na sociedade e nas institucións de 
representatividade. As violencias machistas que non poden ter cabida na sociedade deben ter 
tolerancia cero dentro de En Marea. 

- DESDE A NACIÓN 

En Marea afirmase como unha forza de carácter nacional que sitúa a cidadanía galega no 
centro da súa intervención política e que actúa en función da análise da nosa realidade 
para construír un país máis xusto. Constrúese como unha forza soberana e relaciónase con 
outras forzas aliadas en pé de igualdade. 
 
Na etapa de capitalismo global na que vivimos faise máis necesaria ca nunca a reafirmación da 
nosa soberanía nacional, entendida como a soberanía da cidadanía, dos seus dereitos como 
persoas que conforman unha colectividade con intereses económicos, sociais, políticos, 
culturais, lingüísticos específicos e compartidos. A soberanía nacional é pois capacidade de 
autogoberno político, pero tamén soberanía alimentaria, produtiva, enerxética, social,..  
 
O sectores sociais desfavorecidos so van poder construír unha alternativa hexemónica no 
político e no electoral desde a capacidade de influencia cultural e social dos seus ideais e das 
súas propostas. Esa ‘transversalidade’ so é posíbel construíla desde unha proposta 
programática ampla de cambio democrático e un proxecto nacional que transforme as 
demandas dos sectores populares en demandas nacionais para que deixen de ser clases 
sen patria.   
 
A En Marea soberanista, debe ser algo máis que un sumatorio de saídas federalistas, 
confederalistas, independentistas,… baseadas no dereito a decidir. Debe ir máis aló para 
construír un proxecto da soberanía cívica e da nación dos que sofren. O proxecto de cambio do 
século XXI deberá integrar ás reivindicacións nacionais e sociais un conxunto de novos 
dereitos democráticos, ambientais e emocionais das persoas para asentar a súa hexemonía 
 
Só temos un país e é de todas. Debemos saber utilizar a ‘riqueza’ dos afectos pola defensa do 
país  para construír sen exclusión, de xeito cívico, o noso país por e para todas as persoas. 
 

- CON MEMORIA 

Anunciamos algo novo pero non vimos da nada. 
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Somos herdeiros de séculos de loitas populares, de centos de anos de rebeldía colectiva, das 
mellores tradicións sociais e nacionais emancipatorias do século XX. E con este legado 
queremos construír a ferramenta galega do cambio para o século XXI. 

Non renunciamos ao noso pasado colectivo, cheo de luces e tamén de sombras. Non cremos 
nun adanismo creado ad hoc para vender un produto. Non somos comerciais dunha marca que 
hai que introducir no electorado. 

Tampouco somos seareiros das nosas miserias e non ocultamos os nosos erros. Cada vez que 
cometamos algún seremos severos con nos mesmos e, a diferenza doutras forzas políticas, 
pediremos desculpas a unha cidadanía que non se merece o nivel de espectáculo no que 
se ten convertido a política. 

Anunciamos un país novo, para construír coas nosas mans, porque sabemos de onde vimos e 
somos coñecedores do esforzo que supón levantarse despois de caer. 

- ÉTICA 

Proclamamos o valor do activismo e da ética. Queremos construír unha organización onde o 
valor do activismo e a ética sexan elementos medulares. Soamente hai unha corrupción peor 
que a corrupción económica: a corrupción moral. Faise necesario o rendemento de contas 
permanente e o cumprimento das propostas programáticas, a honestidade fronte á 
corrupción, a democracia xenuína, así como o diálogo e o compromiso como bases para o 
entendemento e o acordo. Diante de eventuais actuacións ilícitas non valen escusas de 
ningunha caste. Apostamos por recuperar a acción política da cidadanía no senso republicano 
do termo.   
 
Entendemos a política como un compromiso social e como unha actitude fronte as 
inxustizas do poder. Nos cargos estase de paso, polo que poñer límites de mandatos ou 
aplicar a transparencia nas políticas de selección de persoal son algunhas da medidas 
necesarias nese terreo. Os cargos institucionais deberan estar ocupados nas demandas da 
cidadanía da súa circunscrición, ás que lles deben render contas, igual cás inscritas, para non 
acabar sendo elites estrañas ou representantes alleos ás necesidades da xente. En Marea 
deber estar atenta coa formación e o estudio dos nosos representantes públicos. 
 
A ética no frontispicio da política. Para En Marea non hai ningún principio por riba da ética, 
por iso será taxativa e inflexíbel no cumprimento dos seus códigos éticos para que nunca máis 
a xente poida dicir aquilo tan real de “todos os políticos son iguais”.  
 

- PROPOSITIVA 

O primeiro a cidadanía. En Marea enténdese coma un instrumento ao servizo da sociedade. A 
sociedade civil confórmase no social sobre a base de organizacións e movementos cívicos 
plurais e variados, desde o sindicalismo que posibilitou as conquistas laborais que hoxe se 
están a poñer en cuestión, ata as correntes nacidas de novas demandas de distintos sectores 
(pacifismo, feminismo, ecoloxismo…) e, por suposto, dos ‘novísimos’ movementos de 
indignación, máis ‘líquidos’, pero que sitúan con claridade as reivindicacións da rexeneración 
democrática (15M, DRX, 15O ). 
 
Ese é o cerne do cambio e o partido non vai a instrumentalizar nin por suposto crear correas de 
transmisión para condicionar ou manipular os debates sociais, máis ben ao contrario, vai a 
asumir e a aprender daquelas esixencias da sociedade civil organizada que aposten pola 
defensa do ben común en cada un dos seus niveis. Neste sentido, consideramos que as leis 
que regulan dereitos e obrigas fundamentais deben ser ratificadas pola vontade popular por 
medio de referendos. Calquera modificación ou proposición de lei destas características ou 
decisións gobernamentais que afecten ás diferentes soberanías (política, económica, 
alimentaria …), deben estar sempre avaliadas pola vontade popular directa, única garantía de 
que é o conxunto da cidadanía, sexa cal for a tendencia ideolóxica dos seus membros 
individuais, a que ten sempre a última palabra. 
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A alternativa nas institucións precisa dun programa de cambio no que debemos traballar na súa 
actualización permanente, pero tamén necesita de política de alianzas e definición de 
estratexias políticas para acadar o goberno e despois non defraudar á xente que te votou. 

De ai a necesidade da formación política e do debate aberto con especialistas e implicados nos 
sectores que vertebran o país.  

- XENEROSA 

Máis que un partido queremos ser unha cooperativa política: un  obradoiro  de ideas,  un 
crowdfunding de valores, unha comuna de camaradas.  
 
Queremos ser o espazo plural e aberto onde calquera persoa de ben poida achegarse a 
escoitar e ser escoitado. Non queremos ser un club de intereses corporativos ou de liberados. 
 
Trátase de constituír unha organización de ampla base e plural. Desde o convencemento de 
que as formulacións da esquerda clásica e o nacionalismo tradicional están superadas e/ou 
desactualizadas, o partido debe estar aberto as persoas que aínda hoxe manteñen e defenden 
esas definicións como achegas centrais para a nova esquerda, facendo notar a especial 
relevancia do movemento sindical en tódalas súas expresións, máxime tendo en conta a 
situación actual.  
 
Pero debe ser receptiva a outros xeitos de entender a intervención política ideoloxicamente 
máis laicas e organizativamente máis liquidas. 
 
A policromía ideolóxica nunca pode ser un elemento de confrontación senón que debemos ter 
a intelixencia colectiva para situar no centro da contenda política os elementos centrais que nos 
sirvan para conectar primeiro e gañar despois á maioría social para o cambio.  
 
Estamos construíndo unha organización  de persoas libres e adultas do século XXI, polo 
tanto necesariamente unha organización aberta na que a xente poida aproximarse e colaborar 
tal como ela o desexe e onde, ao igual que os mellores restaurantes, a cociña esta á vista 
dos comensais. Debemos pois atopar practicamente unha formula específica para cada 
persoa. 

Estamos construíndo unha organización nacional desde a forza municipal, por iso hai que 
seguir adaptando as fórmulas para tecer unha trama con mareas municipais desde a soberanía 
das partes que configuran o proxecto. 

- RADICAL DEMOCRÁTICA 

Non hai nova política sen novas formas de entender a política, se unha clara aposta 
democrática de rexeneracionismo institucional e radicalidade política. 
 
Os partidos téñense convertido en clubs privados alleos ás necesidades das súas bases 
sociolóxicas e electorais. Ese perigo é máis fácil do que parece de reproducirse en novas 
estruturas.   
 
Este distanciamento, esa desafección,  só se poderá corrixir introducindo elementos de 
corresponsabilidade, interacción e transparencia que permitan a participación aberta da 
cidadanía, tales como o sufraxio universal para todas as decisións estratéxicas,a limitación de 
mandatos, as votacións primarias abertas, a creación de órganos de control social, etc.  
 
Entre os principios irrenunciábeis están a democracia e o respecto a todas e todos sen facer do 
discrepante un disidente. En Marea afondará nos mecanismos que faciliten unha maior e máis 
rápida participación de todas as inscritas en temas internos e da sociedade en temas 
propositivos. 
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[**] DECÁLOGO CONSTRUCTIVO 

 

1. Queremos organizar e estender o proxecto galego de cambio, lonxe dun partido clásico,  
procurando un equilibrio entre a necesaria vertebración global e a forza que nos da 
contar cunha ampla rede de mareas municipalistas que gobernadas de xeito autónomo 
asumen a representatividade de En Marea nas localidades. 
 

2. Precisamos construír as regras de xogo, co maior consenso posíbel e trasladándoas 
aos estatutos, dando a necesaria seguridade nos dereitos de participación que 
aseguren unha dinámica democrática estábel á marxe das lóxicas variacións entre 
maiorías e minorías. 
 

3. Hai que avanzar no camiño de converter o Consello das Mareas nun verdadeiro órgano 
político para o cal proporemos abordar unha ampliación do seus membros. 
 

4. Faise necesario asegurar unha Coordinadora que poida abordar as funcións 
executivas do mandato do Consello das Mareas para o cal debemos: 

 
- contar cunha portavocía política clara; 
- contar cunha coordinación executiva (de área interna) que coordine ás 

responsabilidades dos restantes membros da coordinadora; 
- contar cunha coordinación executiva (institucional) que coordine as relacións do partido 

cos grupos parlamentarios; 
- asegurar que todos os membros teñan unha responsabilidade individual concreta sobre 

a que exerzan a portavocía diante da sociedade. 
 

5. Reforzar as áreas de comunicación e relacións políticas, claves para unha estratexia 
política eficaz. 
 

6. Mellorar as relacións co grupo parlamentario no Parlamento de Galicia e nas Cortes do 
Estado, así como en Bruxelas, para que as orientacións de estratexia institucional 
emanen dos órganos e plenarios de En Marea. 

 
7. Continuar o traballo iniciado nos últimos dous anos de vertebrar espazos territoriais 

intermareais de coordinación e elaboración de propostas. 
 

8. Normativizar, asegurando a coherencia entre ‘os ditos e o feitos’, a esixencia ética dos 
membros da marea.  

 
9. Intensificar os estándares de transparencia asegurando a actualización constante de 

información ás inscritas e a sociedade (nomeadamente a contribución dos cargos 
institucionais e as remuneracións dos profesionais)   

 
10. Reafirmar a lealdade co partido (instrumental) de adscrición individual e as normas que 

entre todas nos temos dotado, adquirindo o compromiso firme de respectar os 
resultados de eleccións internas de En Marea e aseguramos á marxe dos mesmos a 
nosa participación nos órganos da mesma como único xeito de lexitimación 
democrática de resolver as diferenzas. 
 

Desde a nosa casa e a nosa terra, o 22 de novembro de 2018 
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