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“No capitalismo, os que traballan non se lucran e os que se lucran non traballan” Karl Marx
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EDITORIAL

Chegado o Primeiro de Maio, as mudanzas na situación social só fixeron agudizar a situación que
viñamos sufrindo até este momento. O cambio do goberno do Estado, tras a maioría absoluta lograda
polo PP, non supuxo máis que unha nova volta de parafuso de aplicación do programa do capital
para que a crise que eles provocaron se salde coa desmontaxe do sistema de protección social e agre-
sión sen precedentes ás condicións de vida das clases populares.

Unha das medidas foi a contrarreforma laboral máis profunda en décadas. Isto provocou unha nova
folga xeral o 29M liderada na Galiza pola CIG, tanto na súa convocatoria marcando o día cos sindicatos
vascos, como na súa dinamización, e que resultou de grande seguimento. Mais o ataque é xenerali-
zado e prosegue: enormes cortes na educación obrigatoria e universitaria, na sanidade pública, na
atención a dependentes...Ademais, o Goberno galego acompaña e sométese a todas estas medidas,
mostrando ademais da súa faciana neoliberal o carácter raquítico da autonomía de Galiza.

A nosa obriga é pois continuar a responder estes ataques e situalos na súa medida: alén da resposta
sindical coa convocatoria dunha nova Folga Xeral para o mes de xuño, precisamos unha resposta
política clara que sinale as únicas vías de solución para a nova crise do capitalismo: só de avanzar
cara un sistema distinto, o socialismo, podemos asegurar os nosos dereitos, e a liberación social na
Galiza só poderá vir no noso país de mans dadas coa liberación nacional e a loita pola soberanía.

Así, o MGS celebrará neste mes de Maio a súa Iª Asemblea Nacional cos obxectivos de reforzar e
acelerar as mudanzas existentes na liña política no BNG que apostan novamente polo soberanismo,
a esquerda e pola recuperación da acción social. O MGS traballará na consolidación dun espazo
político que aglutine o soberanismo e o independentismo desde a esquerda combativa para consolidar
esas mudanzas, desde a lealdade ao BNG e defendéndoo como a mellor ferramenta para con-
seguirmos a soberanía nacional e a xustiza social.
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Estamos ante unha situación de crise económica, pero tamén dunha
crise política e social emanada do propio capitalismo, á que o sistema
pretende dar resposta con toda unha serie de medidas que afondan
aínda máis nese modelo. Estas medidas, veñen definidas desde Europa
e están a ser aplicadas, cun seguidismo total e absoluto, por parte do go-
bernos galego e español. A principal consecuencia da súa aplicación é
que está levando a que a maioría social e, particularmente, os traballa-
dores e traballadoras, sexamos quen temos que cargar con todos os
custos dos seus desmáns.

A gravidade das medidas que se veñen poñendo en marcha é tal que
obriga ao sindicalismo nacionalista a dar unha resposta clara e contun-
dente a elas, pero a súa actuación non se pode limitar a isto. Temos a
obriga tamén de clarificar, perfectamente, que estamos ante un problema
de modelo, ante unha crise do propio sistema. O neoliberalismo non vai
dar saídas á maioría social e particularmente aos traballadores e traba-
lladoras. E ese é o papel que, de feito, está a xogar o sindicalismo na-
cionalista, colocándose á fronte e mobilizando na rúa, conscientes de
que esa é a única maneira de frealo, de combatelo e de mudalo.

MOBILIZACIÓN SOCIAL
E SOBERANÍA NACIONAL

Ramiro Oubiña
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As mobilizacións da Folga Xeral do 29 de Marzo foron unhas das mais numerosas da historia do sindicalismo nacionalista.



De continuar con esta situación, debemos saber que o futuro do noso
país é vivir na miseria e xerar aquí as condicións que desgraciadamente
se dan, no mundo do traballo, en determinados países asiáticos, nos que
o obxectivo é producir barato en base a precarizar as condicións laborais
e condenar á maioría social a pasar fame.

Soberanía nacional

Ante isto o sindicalismo nacionalista debe reforzarse ideoloxicamente
reclamando como unha necesidade non só unhas novas políticas, senón
tamén a necesidade de soberanía para o noso país.

As medidas que se están decidindo desde o goberno central non só agri-
den ás nosas condicións de vida, senón que tamén vulneran competen-
cias que nos son propias en diversas materias.

Por iso, nestes momentos, unha grande parte do noso traballo, debe pasar
por reivindicar a necesidade de soberanía política do noso país, porque
estamos a ver que calquera cuestión que se mova en Europa e no estado,
automaticamente e de forma mimética, ha ser imposta en Galiza.

Temos, como último exemplo, todo o relacionado cos servizos públicos,
a sanidade, o ensino ou a dependencia, onde asistimos a uns enormes
recortes que decreta o estado e que se trasladan mecanicamente a Ga-
liza, independentemente de que se faga dunha maneira ou doutra. Máis
aínda, esa aplicación mecánica dos recortes non se dá só porque ideo-
loxicamente o goberno galego comparta estas decisións, senón porque
desde o Estado imponse a obriga de facelo.

O mesmo ocorre cos nosos sectores industriais máis punteiros. O sector
naval atravesa unha situación crítica, tanto en Vigo, coa construción civil
de buques, como en Ferrol, coa construción de buques de defensa. Nes-
tes momentos, a falta desa capacidade de autogoberno lévanos a estar
a expensas do que ao goberno español lle poida interesar impulsar en
cada momento, favorecendo a un polo ou outro –ben Andalucía, ben Ga-
liza- en función das circunstancias.

O sindicalismo nacionalista ten que ser capaz de levar aos centros de tra-
ballo, ao conxunto das empresas, este debate para que as traballadoras
e traballadores sexan realmente conscientes da necesidade, non só de
políticas realmente comprometidas coa clase traballadora, senón tamén
da necesidade de termos capacidade de decidir por nós mesmos cales
son esas políticas e como queremos aplicalas.

A organización da clase traballadora, tamén das persoas des-
empregadas

Outra preocupación fundamental para o sindicalismo nacionalista, na
actual conxuntura, é que este sistema está a producir uns enormes ín-
dices de desemprego e á súa vez está a abocar, sobre todo á mocidade,
á lacra da emigración. Temos as mozas e mozos máis cualificados da
nosa historia, intelectual e tecnicamente, e quen se está a favorecer da súa
formación e da súa forza de traballo é Centroeuropa, maioritariamente.

Nese sentido, o sindicalismo nacionalista vai ter que pór o acento na ne-
cesidade de organizar aos desempregados e desempregadas. O sistema
capitalista o primeiro que fai é expulsar ou non permitir o acceso ao
mundo do traballo a certos sectores da poboación. O segundo paso que
dá é intentar que porcentaxes amplos desa poboación acaben na mar-
xinalidade, deixándoos excluídos do conxunto da sociedade para eliminar
esas potenciais bolsas de contestación que, ante a falta de futuro, pui-
deran organizarse por negarlles un dereito básico, como é o emprego.

Temos que articular medidas concretas e ir erguendo unha loita polo
emprego que, nestes momentos, debe pasar tamén por ser un dos prin-
cipais elementos reivindicativos da central sindical.

Reforma laboral e ataque aos dereitos civís

A última reforma laboral é un auténtico golpe de estado feito polo go-
berno do Partido Popular. A gravidade da medida obriga a repasar o que
foron os dereitos recoñecidos no Estatuto dos Traballadores, que se fai
no período da transición, e que curiosamente foron paseniñamente re-
baixando os distintos gobernos, xa foran do PSOE ou do PP, sempre sob
pretexto de crear emprego. Con esta última, lonxe de intentar buscar
solucións á crise, o único que pretenden é que se garanta e manteña a
acumulación de riqueza para uns poucos, a base do esforzo da clase
traballadora.

A principal consecuencia desta reforma vai ser, na práctica, a exclusión
dunha parte importante da clase traballadora e o empobrecemento real
e xeneralizado da maioría social.

Para facilitar a imposición destas políticas e para afrontar as súas con-
secuencias, isto vén acompañado ademais de toda unha serie de me-
didas represivas que van trastocar os dereitos civís, mesmo
fundamentais, dos que até o de agora gozaba a poboación.
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Non son gratuítos os anuncios que teñen feito xa os Ministro de Interior
e de Xustiza advertindo da modificación de determinados aspectos que
teñen moito que ver -aínda que non o din directamente- co dereito a folga
e o dereito a manifestación. Con isto, ademais, pretenden satisfacer unha
histórica reivindicación da patronal, que é a modificación da lei de folga.

Porén, no canto de entrar por esa vía, o que pretenden é inviabilizar prac-
ticamente o exercicio deste dereito e limitar até o extremo a capacidade
de contestación social, introducindo reformas que penalizan manifesta-
cións e concentracións, nun intento de eliminar todo aquilo que escape
do camiño que teñen marcado como aceptábel por parte do sistema.

Isto lévanos, ou débenos levar, a actuar en consecuencia e polo tanto a
adaptar o que é a contestación a que non poidan, utilizando estes resor-
tes, limitar a nosa capacidade de resposta. Polo outro, non podemos es-
quecer que o que se busca é sangrar ás organizacións con distintas
multas, chegando mesmo a levar á cadea a cadros sindicais ou de todas
aquelas persoas que loiten contra este modelo.

Faixa do Movemento Galego ao Socialismo e de Isca! na manifestación de Compostela o 29 de marzo.
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Isto encádrase ademais nunha campaña deseñada e programada desde
o sistema contra as organizacións sindicais, para minar a súa credibili-
dade, porque saben que somos os únicos capaces de aglutinar a cana-
lizar a resposta social, poñendo en cuestión e mesmo en risco a
aplicación de todas estas medidas antisociais e antiobreiras.

Non pensemos que estas campañas que, inicialmente, se están cen-
trando en minar a credibilidade do sindicalismo español de corte pac-
tista, non nos van facer dano a nós. Se ben é certo que o sindicalismo
nacionalista ten un plus de resistencia no sentido de que está confor-
mado e constituído en base ao enfrontamento aos poderes, tamén é
verdade que ese desgaste tamén nos afecta, porque o que se pon en
cuestión é o sindicalismo no seu conxunto e temos que ser capaces
de dar unha resposta acaída a todos estes ataques, para minimizar o
seu efecto.

Ramiro Oubiña é membro da Executiva Confederal da CIG.



O modelo frontista do BNG foi e segue a ser a ferramenta de liberación
nacional máis poderosa que nunca tivo o noso país. Por iso non se
entende o goteo de baixas calculadas de persoas que até hai ben pouco
eran militantes da frente política.

É certo que unha boa parte da base militante e votante levávamos anos
vendo con preocupación unha deriva que desde a dirección do BNG facía
bascular a meirande actividade do BNG cara as institucións deixando de
lado o necesario traballo social. Esta liña, que se veu mantendo na última
década, de terse consolidado tería provocado un peche da organización
en si mesma e un divorcio traumático coa base social nacionalista mais
consciente e activa. Naqueles momentos internamente complicados, a
pesar de contar cun grande poder institucional, fomos moitos e moitas
as que estivemos traballando pola recuperación dos valores históricos
que o sustentaron o medre organizativo do BNG.

Esa necesaria viraxe que moita militancia reclamaba comezou a andar
timidamente após a Asemblea Nacional Extraordinaria de 2009. É evidente
que o camiño para a recuperación da credibilidade perdida por anos de
actuacións erráticas non é doado nin pode resolverse dun día para outro,
e este proceso tivo a oportunidade de fortalecerse na pasada Asemblea
Nacional do BNG, celebrada en xaneiro. Lamentabelmente, saímos dunha
Asemblea que de cara ao exterior foi protagonizada por quen xa decidira
antes de xaneiro emprender o seu camiño fóra das siglas da fronte
empregando os medios de comunicación para danar ao BNG. Porén, as e
os verdadeiros protagonistas fomos a militancia do BNG, que contribuímos
democraticamente ao confronto de ideas e que decidimos, tanto no plano
político-ideolóxico coma na esfera organizativa, que organización queremos.

FORTALECER O BNG DESDE
O SOBERANISMO E A ESQUERDA
Noa Presas
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A mobilización social sempre foi un dos sinais de identidade do BNG.



O certo é que da Asemblea Nacional de Amio saiu un BNG mais de
esquerdas e que abandona a vía da reforma estatutaria para o avance
cara a soberanía nacional. Do mesmo xeito a acción social frente ao
excesivo sesgo institucional marcarán o futuro segundo o acordado. O
papel da militancia volve a ser central. E esa liña é a que combateron os
que hoxe abandonaron, empregando o de “abrirse á sociedade” para
esconder o que non son mais que renuncias ideolóxicas. Falamos con
propiedade da primeira saida do BNG pola dereita na súa historia.

Pola contra e como proba da viraxe positiva do BNG,mentres o descrédito
e a difamación protagonizaron a axenda mediática, o Bloque comezou a
traballar poñendo en marcha os acordos adoptados. Levouse a cabo unha
forte campaña propia contra a reforma laboral, levando o debate e a
socialización de alternativas alén do eido institucional, acompañada da
denuncia contra a privatización do ensino e da sanidade. Así mesmo, fixo
parte de iniciativas en defensa dos medios públicos galegos e participou a
pé de rúa doutras mobilizacións sociais e sectoriais, desde o exercicio de
dignidade operaria que supuxo a Folga Xeral do 29 de marzo até as
mobilizacións contra a incineración ou contra a xestión da Xunta na
catástrofe das Fragas do Eume. Contra a infamia de quen proclamaba
publicamente que o proxecto do BNG estaba esgotado, demostrouse na
práctica que a organización está viva e activa, implicada nas problemáticas
reais do país e comprometida coas demandas populares.

Somos moitas e moitos as que vivimos con optimismo as mudanzas
existentes na liña política. Quen rexeitamos a conversión do BNG nunha
forza sistémica coa forma dun galeguismo edulcorado, vemos con bos ollos
estes avanzos e queremos contribuír ao reforzamento do BNG como unha
ferramenta política que se amose como verdadeiramente útil para traballar
a prol doutro modelo económico e social e para superar o actual marco
político e acadar a soberanía nacional.

Queda moito por facer. Pasos adiante coma seguir a organizar o BNG,
tamén nas comarcas que fican fóra da fronteira autonómica, a revisión
dos pactos electorais co PSOE, a recuperación do contido político para as
asembleas comarcais e locais ou a recondución das relacións
internacionais cara a organizacións da esquerda soberanista, revelan un
BNG clarificado e decidido que cómpre fortalecer como alternativa política.

Por isto, é hora de facer un chamamento á militancia do BNG e a
soberanistas que non fan parte da fronte, a participar nesta tarefa: construír

un espazo político desde o soberanismo e a esquerda e fortalecermos
estas liñas de traballo no seo do BNG. Este representa o principal obxectivo
da Iª Asemblea Nacional do MGS, concluíndo así o importante labor de
reforzamento organizativo e territorial que vimos levando a cabo nos
últimos meses.

Noa Presas é membro do Consello Nacional do BNG.
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O 20 de marzo de 2009 presentabámonos publicamente como Move-
mento Galego ao Socialismo co obxectivo de aglutinar, no seo do BNG,
a militantes nacionalistas nun espazo político de esquerdas,
soberanista, asembleario, comprometido na defensa das clases popu-
lares e antiimperialista.

Defendemos, desde os inicios, os principios e valores históricos do BNG,
a necesidade de recuperar o traballo e a mobilización social e a inter-
loción cos movementos sociais, relegados ante unha excesiva priorización
do campo institucional no que, durante un importante período de tempo,
descansou case exclusivamente a acción política da fronte patriótica.

O vindeiro 12 de maio celebraremos a nosa I Asemblea Nacional, co obx-
ectivo de analizar a actual conxuntura política, caracterizada pola crise cap-
italista e polas agresións aos nosos sinais de identidade como nación. Unha
situación que cómpre reverter, para o que apostamos por reforzar a partic-
ipación no BNG, no sindicalismo nacionalista e de clase e en todo tipo de
movementos sociais, desde o feminismo combativo, até o activismo lingüís-
tico, pasando pola defensa do territorio ou a loita cultural, entre outras.

I Asemblea Nacional do MGS

Comparecencia pública o pasado 16 de abril. De esquerda a direira Nacho
Carballal, Soedade Fernández, Rafa Vilar, Breixo Lousada e Laura Arjonilla.



8

Que supón a reforma da Lei de Creación da CRTVG aprobada por
PP e PSOE no Parlamento?

A desaparición do Ente Público Compañía de Radio-Televisión de Galicia
e a integración da Televisión de Galicia e a Radio Galega nesa Corpora-
ción única que, aínda que pública, reviste a forma de sociedade anónima.
Representa, polo tanto, un paso máis na fuxida da Administración cara
o dereito privado, que aumenta os ámbitos de poder dos gobernantes
non suxeitos a control público e produce moitos dos males xa coñecidos
como as malas contabilizacións de gastos, as irregularidades na con-
tratación do persoal e de servizos externos, os contratos blindados, o

malgasto na compra de producións alleas ou a ocultación de contratos
á Intervención delegada, entre outras. Males que se utilizan agora como
argumento para xustificar a privatización dos medios públicos por parte
dos que, no pasado, tiveron a responsabilidade de nomear aos xestores
que os deixaron na situación na que se atopan actualmente. Nesa lóxica
privatizadora, a Lei permite á Corporación constituír ou participar no ca-
pital de toda clase de entidades privadas, mesmo para desenvolver ac-
tividades e funcións de servizo público. E ademais dá soporte legal e
regulariza a situación de externalización da produción de boa parte dos
contidos e programas da Televisión de Galicia que xa existe na actuali-

SANTI ALVITE

Representante da CIG no Comité Interempresas da CRTVG e na recén creada Plataforma Cidadá en Defensa da Ra-
diotelevisión Pública Galega, Santiago Alvite analiza polo miúdo o alcance dos cambios lexislativos introducidos
nos nosos medios públicos e as súas consecuencias.

“

OPP ten unha concepción
autoritaria e contraria á
participación e ao control
democrático da sociedade
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dade, e mesmo permite subcontratar na área de informativos a presta-
ción de servizos non relacionados coa “definición” e “forma de divulga-
ción” da información, o que inclúe toda a vertente técnica da produción,
indo máis alá do que permite a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual.

Como afectan todas estas mudanzas ás condicións laborais dos
profesionais?

As posibilidades que abre a lei á participación da Corporación en empre-
sas privadas e á externalización da produción incide directamente na
destrución de emprego público, coas consecuencias xa sabidas de
menor emprego, precarización das condicións laborais e redución de sa-
larios no sector audiovisual chamado a fornecer de contidos á Corpora-
ción CRTVG. Non por casualidade, os grupos parlamentares que
aprobaron a lei negáronse a introducir unha disposición que garantira a
estabilidade laboral dos empregados e empregadas con contratos tem-
porais. O proceso selectivo que se está a desenvolver na actualidade só
cobre unha pequena parte da temporalidade e deixa fóra a un bo número
de traballadores e traballadoras dos medios públicos que fican en situa-
ción de precariedade e incerteza respecto da súa continuidade na em-
presa. O director xeral declarou en reiteradas ocasións que o cadro de
persoal está inflado e que os gastos neste capítulo, son excesivos, o que
permite xa entrever cales son as súas intencións ao respecto. Resulta re-
chamante, neste sentido, que mesmo un representante do ámbito aca-
démico, como o decano de Ciencias da Comunicación, que se supón
que ten que manter un mínimo rigor nas súas afirmacións dado o seu
papel como representantes dunha institución do coñecemento como a
Universidade de Santiago, ouse declarar publicamente que na CRTVG
sobra máis da metade do seu cadro de persoal. Como se ve, hai pode-
roso intereses políticos e empresariais en reducir a dimensión dos me-
dios públicos para entregar a produción da súa programación a
empresas privadas.

Garántese, nestas condicións, o seu carácter de servizo público,
a promoción da nosa identidade cultural ou lingüística ou o plu-
ralismo informativo?

Nunhas condicións así, cando a prioridade dos traballadores e traballa-
doras é acadar unhas condicións de traballo dignas, debilítase a preo-
cupación polos valores profesionais e reséntese a calidade do servizo
público. Un servizo que, xustamente, ten como misións fundamentais
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promover a identidade cultural e lingüística do noso pobo, garantir o plu-
ralismo e a veracidade informativa e defender a cohesión social e terri-
torial de Galiza. Neste contexto de sometemento dos medios públicos á
lóxica privatizadora e á rendibilidade económica, como se vai garantir a
independencia dos e das profesionais e, con ela, a obxectividade e o
pluralismo informativo? Tampouco queda garantida a autonomía de se-
lección e a capacidade para propoñer espazos e contidos que sexan
froito da aplicación de criterios de carácter autónomo, non dependentes
das axencias e dos grandes grupos mediáticos, públicos ou privados,
con sede en Madrid; nin a configuración dun espazo de comunicación
audiovisual propio que asegure a presenza das expresións e informa-
cións que se xeran nos eidos político, económico, social e cultural do
noso país, a participación cidadá e o debate democrático sobre esas ex-
presións e contidos. Está en risco o correcto uso da lingua nas emisións
e contidos dos medios públicos chamados a normalizar o uso do noso
idioma e mesmo o fornecemento daqueles contidos destinados a satis-
facer as necesidades e demandas dos sectores máis desfavorecidos da
nosa sociedade. Resulta paradoxal, e sintomático, que a nova lei, que re-
coñece como un dos principios inspiradores da actividade da Corpora-
ción CRTVG a promoción e difusión da lingua galega, non recoñeza o
galego como lingua oficial da CRTVG e mesmo, a través da súa dispo-
sición adicional segunda, abra a porta ao uso doutras linguas nas súas
emisións.

Como se materializa a dependencia gobernamental na CRTVG?

Por medio do mandato marco, que é a ferramenta esencial para a con-
creción do modelo de radiotelevisión pública e o cumprimento dos ob-
xectivos xerais da función de servizo público da Corporación. Segundo
establece a lei, para aprobar o mandato marco abonda coa maioría ab-
soluta do Parlamento galego en terceira votación, non sendo necesaria,
xa que logo, a maioría reforzada. O PP asegúrase así o control último dos
medios públicos. Pero hai outros aspectos da lei nada desprezábeis
como é a atribución ao Consello da Xunta da competencia para aprobar
as retribucións que correspondan percibir ao Director xeral e aos restan-
tes membros do Consello de Administración, sen establecer criterios ob-
xectivos de asignación, o que introduce un inaceptábel vínculo de
dependencia dos órganos de dirección e administración da Corporación
co Goberno. E por se iso fose pouco, a lei non contempla a creación do
Consello Asesor. Este órgano interno de participación plural da sociedade

galega en materia de programación e contidos, contribuiría a democra-
tizar os medios públicos e a contrarrestar o poder gobernamental. Pero
está claro que isto non interesa ao Partido Popular, que ten unha con-
cepción autoritaria e contraria á participación e ao control democrático
da sociedade.

O goberno de Rajoy abriu a porta á privatización dos medios pú-
blicos. Periga a supervivencia da TVG e da RG?

O PP está a facer o que xa anunciou que faría se chegaba ao goberno.
Argumenta que o mantemento dos medios públicos non ten razón de
ser nunha sociedade moderna e pluralista na que a oferta audiovisual
se multiplica, pero fai abstracción da posición dos grandes operadores
que acaparan e concentran o mercado audiovisual e impoñen a unifor-
mización dos contidos e a redución da pluralidade. Esta opinión vese re-
forzada no actual contexto de crise económica, co argumento de que as
canles públicas restan recursos que se poderían dedicar a necesidade
sociais máis urxentes, nomeadamente no ámbito da sanidade ou a edu-
cación. Porén, obvian os duros recortes que están a aplicar neses ser-
vizos públicos esenciais, ao tempo que non cuestionan as inxentes
cantidades de recursos públicos que destinan á banca, ás grandes em-
presas, á igrexa, á monarquía ou a gastos militares. O que sucede é que
o recurso a este tipo de argumentos esconde en realidade intereses po-
líticos e empresariais destinados a favorecer as canles privadas e de
pago, que buscan asegurarse o beneficio económico a costa da calidade
do servizo público e das condicións laboráis e económicas dos traballa-
dores e traballadoras do sector audiovisual. Neste contexto xeral de ofen-
siva neoliberal tendente a desmantelar os servizos públicos, é obvio que
periga a supervivencia da radio e a televisión públicas de Galiza.

Creouse por iso a Plataforma Cidadá en Defensa da Radiotelevi-
sión publica de Galiza?

Por iso, si. Mais tamén porque a radio e a televisión públicas de Galiza
non teñen razón de ser se non están ao servizo das necesidades demo-
cráticas, sociais e culturais do pobo galego. Non é sostíbel unha radio e
unha televisión públicas ao servizo dos intereses do partido no goberno,
cuxa dirección está máis preocupada en ocultar o conflito social que en
fornecer ao pobo galego da información veraz, plural, neutral, indepen-
dente e de calidade á que ten dereito. O pobo galego xa non atura a uti-
lización partidaria dos medios públicos e a reiterada manipulación e
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ocultación informativa, que foi especialmente evidente en situacións de
gran transcendencia social, como no caso do enterramento ilegal de
300 vacas tolas, nunha canteira en Mesía; a información sobre a deriva
e posterior naufraxio do Prestige, coa ocultación das graves conse-
cuencias das sucesivas mareas negras e da masiva mobilización social
que se xenerou en protesta pola xestión da catástrofe; o alcance das
mobilizacións en contra do mal chamado decreto do plurilingüismo ou,
máis recentemente, o seguimento da convocatoria de folga xeral do

pasado 29 de marzo e as multitudinarias manifestacións que durante
esa xornada percorreron as rúas das cidades e vilas de Galiza. Isto
acaba por transformarse en indignación social, chegando mesmo a
culminar en expresións como a manifestada o pasado 30 de marzo,
cando máis dun cento de persoas afectadas pola chamada “estafa das
participacións preferentes” ocuparon as instalacións da CRTVG en San
Marcos para denunciar a ocultación do conflito que lles afecta dende
ese medio público.

Os traballadores e traballadoras da CRTVG levan meses mobilizándose en defensa dos servizos públicos.
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Nos começos da atual crise, quiçá temendo umha resposta social que
pugesse em perigo os seus privilégios, os dirigentes mundiais começá-
rom a falar durante um tempo dumha “refundaçom do capitalismo”. Fa-
lavam daquela da necessidade de umha maior regulaçom do mercado,
do controlo dos excessos especulativos e medidas similares que como
bem pudemos comprovar finalmente nom só nom se concretárom, senom
que som hoje condenadas como inviáveis pola maioria dos governos.

Todas essas promessas acabárom pois esvaecendo-se e a as elites po-
líticas e económicas do centro do sistema decidírom afondar ainda mais
na mesma lógica do capitalismo, levando até o extremo o modelo neo-
liberal que décadas atrás começaram a impor. Assim, em sociedades
como a nossa pretende-se acelerar agora a transferência das rendas do
trabalho para o capital, provocando em geral um maior empobrecimento
da maioria social que vem acompanhado dumha degradaçom ou des-
mantelamento dos serviços públicos. Todo com a ajuda dum aumento da
repressom e dum esvaziamento cada vez maior da democracia formal
teoricamente vigente.

Todo isto, ao tempo que piora as nossas condiçons de vida, cria condiçons
objectivas para organizar a resistência à dominaçom e começar a formular
e construir alternativas. Pois, se bem nom é algo que tenha ainda tradu-
çom política visível a muitos níveis, é evidente que medra o questiona-
mento nom só das medidas impostas polo grande capital aos governos ao
seu serviço,mas também cada vez mais ao próprio sistema e à sua lógica
depredadora que fai possível que todo isto esteja a passar. E é neste ponto
onde devemos pôr sobre a mesa o debate sobre a necessidade de pensar,
defender e começar a articular um novo sistema, o socialismo.

Nesta cojuntura, pois, o papel das organizaçons revolucio-
nárias é o de evidenciar nom só a nefasta gestom dos
governos de direita (em qualquer das suas versons), mas
também o cerne do problema, a estrutura social e econó-
mica que permite e promove com a sua lógica criminal
que as desigualdades sejam cada vez maiores.

A mensagem anti-capitalista, o debate sobre a nova
sociedade que devemos construir, nom é para nós
algo que poda postergar-se para tempos melhores.
É certo que agora mesmo, com umha esquerda em
boa parte derrotada ou domesticada por incapacida-
des e renuncias -e que está ainda a recuperar-se,
formular um horizonte socialista pode resultar para
alguns pouco realista ou mesmo utópico. Porém,
nom há maior utopia que a de pretender que as
aspiraçons da maioria social podem ter saída
num sistema unicamente dominado pola lógica
do lucro e da acumulaçom infinita.

Sobre isto, há umha argumentaçom circular da
esquerda reformista que conclui que nom há
que dar determinados debates nem usar cer-
tos conceitos (como o de “revoluçom”, ou o
de “socialismo”) porque a sociedade, supos-
tamente, “nom está preparada”. Porém, é
essa própria esquerda quem renuncia a
“prepará-la” ao abster-se voluntariamente

SOCIALISMO:
IMAGINAR A ALTERNATIVA
Breixo Lousada
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chamamos socialismo e entendemos como um processo de cons-
truçom sobre novos alicerces.

À hora de sacar à luz este debate, é útil expor de que estamos a falar no
terreno do concreto. Falarmos de socialismo significa defendermos a pro-
priedade coletiva dos meios de produçom, numha economia planificada em
favor dos interesses do povo e nom das empresas, onde se garanta o re-
parto do trabalho e da riqueza. Implica umha sanidade e um ensino integral-
mente públicos e gratuitos, ou tirar a vivenda do mercado para convertê-la
num direito real. Supom entender que só em base a umha planificaçom ra-
cional da atividade económica pode garantir-se a conservaçom do am-
biente. É articular umha democracia
participativa em que a comunidade
esteja realmente implicada na to-
mada de decisons. Significa

também que, en-
tendendo que todas as

formas de opressom (parti-
cularmente a de género) que vi-

vemos hoje em dia som funcionais à
reproduçom do sistema capitalista, estas

também deverám desaparecer no novo socia-
lismo que vamos construir.

À pedagogia socialista convêm-lhe também lembrar que
hoje os governos que estám a acadar melhoras substanciais

na qualidade de vida das classes populares som aqueles que estám
imersos em processos revolucionários cara à superaçom do capitalismo,
particularmente em América Latina, com todos os seus diferentes ritmos
e contradiçons. Por suposto, Cuba é um exemplo que ilumina a humani-
dade e que garante que, a pesar de todas as dificuldades impostas, é
possível avançar na construçom dum sistema social diferente e garantir
umha vida digna à maioria.

Falar de socialismo, defendê-lo como única alternativa real e viável e
formular desde já umha emenda à totalidade do capitalismo é nom só
umha necessidade, mas umha urgência. Porque imaginarmos a nova
sociedade é começarmos a fazê-la possível.

Breixo Lousada é sindicalista.

de abordar assuntos que julga pouco assumíveis por umha sociedade
que freqüentemente subestimam.

Precisamente, poucos momentos haverá melhores que este para falar
de socialismo, e nunca foi tam urgente socializar desde já a alter-
nativa, estender entre o povo a necessidade objetiva dum novo
tipo de sociedade em que os direitos nom se confundam com
as mercadorias.

Tendo claro este horizonte, cumpre também entender a relaçom
entre objectivos tácticos e estratégicos. É evidente que tam-
bém dentro deste sistema podem conseguir-se vitórias par-
ciais, reconhecimento de direitos, ainda que certamente o
capitalismo tenha cada vez mais dificuldades para reprodu-

zir-se e ao tempo ceder terreno na luita de classes.
Porém, a evidência de que aqui e agora,

ainda baixo o capitalismo, as

nossas condi-
çons de vida poderiam melho-

rar substancialmente com medidas
políticas facilmente aplicáveis só com existir

vontade política real nom deve fazer-nos per-
der a perspetiva. Porque neste sistema po-
deremos conseguir certas conquistas,

mas só estarám realmente garantidas se
conseguimos tombá-lo. Tombá-lo para construír

sobre as suas cinzas umha sociedade sem domina-
çom de classe, sem opressom de nengum tipo, o que nós
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No mes de outubro de 2010, na Escola do Pindo, a Asociación Ecoloxista
ADEGA impartía unha charla na que explicaba o enorme valor das rique-
zas naturais e paisaxísticas do Monte Pindo e incidía na importancia de
articular mecanismos que garantiran a súa preservación. Para iso, de-
fendía a necesidade de demandar a súa declaración como parque na-
tural e explicaba os pasos a dar para conseguilo.

A partir de aí nacía a Asociación Monte Pindo Parque Natural,creábase
unha xunta reitora, e comezábase a traballar na perspectiva de conseguir
a declaración de parque natural por parte da administración.

Desde a Asociación avalamos esta demanda polas súas riquezas naturais,
xeolóxicas e paisaxísticas. O Monte Pindo ten, nun espazo de apenas 5
quilómetros cadrados cinco hábitats naturais protexidos pola Directiva
Europea 92/43/CE, que ten como obxectivo xeral estabelecer as bases le-
gais para a protección de hábitats das especies comunitarias en vías de
extinción ou ameazadas e xa está integrado na Rede Natura 2000.

Na zona hai 8 especies vexetais protexidas, como o carballo anano, que
apenas medra dous metros, e que mesmo foi declarado en 2008 especie
ameazada, polo Observatorio Galego pola Biodiversidade, pero que non
foi incluída no catálogo de especies ameazadas até o 1 de xullo de 2011,
pola consellaría de Medio Rural.

O Monte Pindo conta tamén con doce especies de fauna protexidas polos
distintos libros vermellos da fauna do Estado, desde lagartixa ibérica,
até salamántiga galega ou mesmo o milano negro.

Para alén desta riqueza natural, cómpre salientar a enorme beleza pai-
saxística e a súa peculiar xeoloxía, que levou á súa declaración como

Punto de Interese Xeolóxico do estado español (PIG-C-115). Estamos fa-

lando dunha formación granítica que se eleva abruptamente até a acadar

os 627 metros de altitude, ateigada de formacións rochosas de formas

caprichosas traballadas por anos de erosión.

O río Xallas atravesa o Monte Pindo encaixonado a 300 metros e remata

nunha fervenza única en Europa que desemboca directamente no mar.

Xunto con todas as riquezas naturais, non podemos esquecer as rique-

zas culturais e a mitoloxía que o arrodea. Son numerosas as lendas po-

pulares que proliferaron e que aínda se coñecen vinculadas ao Monte

Pindo, as súas covas, nas que se esconderon no 36 os fuxidos tras do

golpe de estado de Franco, e ás súas prantas, que mesmo se relacionan

con ritos de fecundidade.

O conxunto está poboado de riquezas históricas e arqueolóxicas, desde

petroglifos e restos dunha hermida na Moa, no punto máis alto do Pindo,

até inscricións medievais e vestixios dunha mina de wolframio que foi ex-

plotada durante a II Guerra Mundial e posteriormente abandonada.

Non debía ser necesario xustificar de ningunha outra maneira a necesi-

dade da declaración do Pindo como parque natural. Porén, cómpre de-

nunciar o estado de deterioro no que se atopa. Cada vez hai máis

pintadas nas pedras, unha das máis graves cun spray vermello sobre

unha inscrición do século XII en Penafiel, que tivemos que denunciar.

Tampouco hai control algún sobre os vehículos que soben para facer

cross e que afectan gravemente a zona e até chegaron a colocarse

mesas no campo da Moa para facer comidas campestres.

QUEREMOS O MONTE PINDO
PARQUE NATURAL
Pilar Tubío
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Os incendios son unha ameaza constante tanto para as especies vexetais
como para a fauna e a proximidade, cada vez maior, de parques eólicos
fai temer a instalación, calquera día, de aeroxeradores que poderían es-
tragar a grande beleza e o enorme valor do conxunto.

Isto obriga a adoptar medidas e incrementar de inmediato o nivel de
protección. Desde a Asociación intentamos abrir os camiños e limpar a
zona, pero os nosos medios son insuficientes. Debe ser a administración
quen, a través da declaración do Monte Pindo como parque natural, ar-
ticule todas esas medidas.

A súa declaración como parque natural favorecería ademais o desenvol-
vemento económico da zona, e non só para o concello de Carnota, senón
para toda a comarca, porque tería asignado un orzamento para conser-
vación e mantemento, favorecendo mesmo a creación de postos de tra-
ballo, nun territorio como o da Costa da Morte, que tan necesitado está
de creación de emprego.

Numerosos apoios

Na última Asemblea Nacional do BNG acordouse apoiar a declaración
do Monte Pindo como parque natural. O BNG presentou unha moción
neste sentido no Parlamento de Galiza que foi apoiada polo PSOE, pero
non polo Partido Popular. O BNG acompañaba a proposta cun Plan de

Desenvolvemento Rural que beneficiaría a todo o contorno, especial-
mente aos veciños e veciñas de Carnota.

Levouse tamén como moción, xa na anterior lexislatura, ao propio con-
cello de Carnota, pero foi rexeitada polo PP, coa abstención do PSOE.

Tras da asemblea nacional, tamén mantivemos unha xuntanza co con-
selleiro, na que estivo un representante de ADEGA, Martiño Fiz, o presi-
dente da Asociación, Xilberto Caamaño; o secretario, Mario Maceiras e
o alcalde de Carnota, Ramón Noceda, na que a única resposta que ob-
tivemos foi a mesma que dan para todo, que non hai cartos.

Contamos con infinidade de adhesións, nomeadamente coas das aso-
ciacións veciñais e culturais de Carnota e mesmo co apoio da asociación
de empresarios da Costa da Morte.

Recentemente convocamos unha manifestación na que houbo bastante
xente, malia o temporal de chuvia e vento dese día.

Aínda que a asociación somos todas e todos, coido que debemos reco-
ñecer o esforzo, dedicación e traballo de Mario Maceiras, o seu secre-
tario, e de Xilberto Caamaño -grande coñecer do Monte Pindo-, que é o
seu presidente.

Pilar Tubío é militante do BNG de Carnota.
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O feminismo galego recuperou este 8 de marzo a unidade de acción con-
tra as políticas conservadoras do capital. Despois de moitos anos de falta
de entendemento e diverxencias en canto aos campos de acción de loita
no país o movemento feminista reuniuse novamente para articular unha
campaña nacional conxunta que dese resposta aos ataques das políticas
neoliberais e ultracatólicas que o Partido Popular aplica dende a súa che-
gada primeiro ao goberno da Xunta e máis tarde ao goberno do Estado.

A Campaña 'Mulleres en loita polos nosos dereitos' recuperou un espazo
de reflexión, debate e entendemento no que o movemento feminista tra-

ballou, dende as súas diferentes ópticas, para elaborar unha táboa de rei-
vindicacións e exixencias como o dereito ao aborto libre e gratuíto,medidas
e recursos para a erradicación da violencia machista, sanidade pública,
universal e gratuíta con especial atención á saúde das mulleres, presta-
cións sociais e pensións dignas, equiparación laboral para as traballadoras
do fogar, garantía de plenos dereitos para as persoas migrantes, medidas
para eliminar a feminización da pobreza e para garantir igualdade laboral,
dereito a escoller e gozar da sexualidade libremente, a coeducación, me-
didas para garantir unha vida plena ás persoas con diversidade funcional,

LECCIÓNS DO 8 DE MARZO
Ximena González

A mobilización do 8 de marzo contou con múltiples espresións de denuncia e exemplos de feminismo combativo.
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aplicación da Lei de titularidade compartida nas explotacións agrarias,
medidas para favorecer a atención aos coidados... Reivindicacións que se
traballaron a través de palestras, proxeccións, exposicións, actos de rúa e
que culminaron na mobilización nacional do domingo 11 de maio.

Catro anos despois do VII Encontro Internacional da Marcha Mundial das
Mulleres celebrado en Vigo que supuxo unha das maiores mobilizacións
feministas do noso país, a campaña conseguiu encher, nun ambiente
festivo e reivindicativo, as rúas de Compostela de colectivos, organiza-
cións e mulleres de todo tipo que reclamaron xuntas os seus dereitos.
Esta campaña conxunta e o seu éxito, tanto das actividades locais como
da mobilización nacional, amosa a forza que ten o movemento feminista
na Galiza e a necesidade de revitalizalo para dar resposta aos ataques que
sofren as mulleres.

O feminismo (os feminismos), como parte dos movementos sociais na
Galiza, ten pasado por momentos de incerteza e fraqueza coa multipli-
cación dos referentes e a atomización das organizacións, mais, a dife-
renza doutros, mantén a súa capacidade de entendemento e de acción
colectiva como unhas das súas maiores fortalezas, como se ten demos-
trado este 8 de marzo.

Compre, dende as diferentes realidades e reflexións, dende as diversas
análises e prácticas feministas, dende a pluralidade dos feminismos, con-
tribuír a reforzar esta unidade para facer fronte aos cada vez maiores re-
cortes de dereitos e ataque ás liberdades das mulleres. Só cun
movemento feminista forte, plural, poliédrico e diverso é posíbel artellar
dende todas as frontes a resposta necesaria ao capitalismo e ao seu me-
llor aliado: o patriarcado.

Perder todos os dereitos, recuperar todas as loitas.

A necesidade dun movemento feminista forte reside tamén na forza dos
ataques que se lanzan contra os dereitos das mulleres nun momento no
que non só son as políticas económicas de precarización laboral ou salarial
das mulleres ao que hai que enfrontarse, senón todos os ataques da dereita
ultracatólica que están a elaborar leis e medidas que sitúan ás mulleres en
épocas pasadas, cun discurso que devolve a familia nuclear ao centro da
vida das persoas e relega as mulleres ao rol tradicional de nais e esposas.

Dende os sectores máis reaccionarios emprégase a coartada da crise para
agudizar a situación de precariedade e desigualdade laboral e social das

mulleres. Así, o PP desmantela dende a súa chegada á Xunta todos os
avances en materia de políticas de igualdade que se tiñan dado ata o de
agora e ataca os dereitos conquistados polas mulleres nos últimos anos.

Unha das primeiras decisións do executivo de Feijóo foi a eliminación do
Servizo Galego de Igualdade e das oficinas de I+B, seguiron a eliminación
do programa ENTENDO que daba resposta xurídica, médica e psicolóxica
ao colectivo LGTB, a eliminación do orzamento do Plan concertado da
Seguridade Social que inclúe o Servizo de axuda no Fogar e a perda dos
postos das auxiliares do SAF, eliminou o programa Preescolar na casa,
cancelou a posta en marcha do servizo ‘Kanguros’, abandonou os plans
de saúde de Atención á Muller, subiu as taxas das garderías, duplicou as
taxas dos comedores escolares, reduciu nun 377% os programas desti-
nados a accións para a igualdade, protección e promoción das mulleres,
á metade as axudas por fillas/os menores de 3 anos e paralizou o Plan
Galego de Emprego Feminino contemplado na Lei 2/2007.

Pero todos estes recortes pola 'austeridade' non poden esconder que as
políticas aplicadas son fondamente ideolóxicas, como a aprobación do
Plan de apoio á muller embarazada que relega as mulleres ao rol de nais,
que dá dereitos aos 'non nacidos' facendo que conten como membros da
unidade familiar mentres nos nega ás mulleres o dereito a acudir a un es-
pecialista a realizar unha revisión postparto.

A esta precarización da vida das galegas con todos os recortes feitos
dende a Xunta seguen as políticas conservadoras do PP na súa chegada
ao goberno do Estado: unha reforma laboral que dispara o desemprego,
a precariedade e aumento da temporalidade xa alta do emprego feminino
e unha reforma das pensións que incrementan a desigualdade e a difi-
culdade das mulleres para acadar unha xubilación xusta.

Estas reformas, xunto co anuncio de volver incluír o aborto no código
penal devolven a tutela sobre as nosas vidas, a nosa sexualidade e a nosa
maternidade ao estado tras anos de loita feminista para conseguirmos
ser máis independentes e máis libres. Ante esta situación é que o move-
mento feminista debe cobrar maior protagonismo, como neste 8 de
Marzo, reaxir con forza para mobilizarse na defensa dos dereitos das
mulleres e saír ás rúas a reclamar que no noso corpo non mandan os
conservadores e nas nosas vidas non manda o capital.

Ximena González participa na Marcha Mundial das Mulleres.
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O pasado 16 de abril o Goberno arxentino anunciaba a expropiación de
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) , definíndoa como unha recupe-
ración da soberanía sobre os seus recursos naturais e destacando a es-
pecial importancia do control dos enerxéticos.

En rolda de prensa, a Presidenta da República Arxentina, Cristina Fernán-
dez, presenta datos sobre como a xestión de Repsol, dende a desnacio-
nalización de YPF en 1998, levou a Arxentina de ser un importante
exportador neto de produtos do gas e do petróleo a converterse, en
2011, nun importador neto destes. Reflectiu como a produción dos xa-
cementos de hidrocarburos e gas non deixou de descender no período
1998 a 2011 e, porén, os beneficios para os accionistas de Repsol non
deixaron de medrar. A compañía incumpriu os seus compromisos de
reinvestimento para explotación destes recursos, á vez que continuou a
repartir dividendos. Ante esta situación, o Executivo arxentino decide
tomar o control da maioría do accionariado de YPF.

Tras este anuncio, non se fixeron esperar virulentas reaccións, tanto por
parte do Goberno español, como de outros gobernos e institucións (UE,
FMI, EEUU...), en defensa dunha suposta legalidade internacional que
esta decisión violentaba. Reaccións que xa se iniciaran incluso antes da
toma desta medida por parte de Arxentina, con veladas ameazas por
parte de membros do executivo español das posíbeis consecuencias que
esta tería. Algúns exemplos desto son:

A rolda de prensa conxunta, que poucas horas despois de facerse pú-
blica a determinación do Goberno arxentino, deron o Ministro de Asun-
tos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, e o Ministro de
Industria, José Manuel Soria, na que mostraban o seu rexeitamento e
ameazaban coa “toma de medidas claras e contundentes” como re-
presalia. En un ton case bélico, o Ministro de Industria falaba de que
esta se trataba dunha “decisión hostil contra España e contra o Go-

berno español” ademais de tamén salientar a ruptura das boas rela-
cións co país austral.

Uns días despois, vimos como o Parlamento europeo tomaba por amplía
maioría, co rexeitamento dos grupos da esquerda transformadora, a de-
terminación de eliminar parte dos privilexios arancelarios da República
Arxentina para o comercio coa Unión europea. Outros exemplos, serían
as barreiras á importación de biocombustíbeis producidos neste país ou
os posicionamentos públicos do Fondo Monetario Internacional (FMI) e
do goberno dos Estados Unidos condenando a medida e anunciando fu-
turas consecuencias catastróficas para a economía arxentina.

En realidade o que se defendeu, e defende, non é máis que os intereses
do capital transnacional, dende unha óptica imperialista, que, vulnerando
a soberanía dos pobos, cre ter lexitimidade para a intervención en cal-
quera punto do globo, impedindo o dereito a explotación dos seus pro-
pios recursos, neste caso, ao pobo arxentino.

Ademais, a través dos medios de comunicación de masas, buscouse
crear unha confusión entre o interese xeral e o interese particular dunha
gran empresa transnacional. Mostrouse a nacionalización de YPF coma
un ataque que afectaría a toda a poboación do Estado, o que é unha ab-
soluta mentira, xa que en todo caso afecta a Repsol. Unha empresa que
non paga no Estado español gran parte dos seus tributos (dos que non
defrauda), non importa produtos petrolíferos dende Arxentina e o seu
accionariado pertence a capitalistas de múltiples nacionalidades.

A pesar do amplísimo apoio que recibe esta medida no arco político ar-
xentino, e de atinguirse ao dereito nacional deste Estado, preténdese pre-
sentar como un acto ilegal e antidemocrático. Isto, ademais de falaz,
supón unha negación flagrante da soberanía política das nacións. Arxen-
tina ten dereito a xestionarse como o seu pobo decida, sen interferencias

IMPERIALISMO, SOBERANÍA E YPF
Inacio Luxilde
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exteriores, e o que é ilegal ou non, só
pode ser determinado polo seu pobo,
non polo capital transnacional e as
potencias imperialistas.

Este asunto permítenos tamén
poñer sobre o tapete o debate
entre a xestión pública e a pri-
vada, que no caso dunha com-
pañía petrolífera, como industria
altamente contaminante, ten un
especial valor. Segundo a propia
Repsol indica na súa páxina web,
dende 2006 ata 2012 rexistraron
6.985 verteduras de hidrocarburos,
algo que cualifican de “inherente á
industria petroleira”, facendo un
total de 7.499 toneladas vertidas, o
que supón 4.11 toneladas ao día.
Cando se fala de xestión privada e
os seus resultados, nunca se reflic-
ten os custos externalizados desta, é
dicir, aqueles que a súa actividade

produce e que a empresa non asume como propios e por tanto non
computan nos seus balances. No caso YPF a súa contaminación é so-
portada por toda a sociedade, o que supón unha externalización deste
custo e, porén, baixo xestión privada, os seus beneficios son repartidos
só entre os accionistas desta. Grazas a unha xestión pública, pese a
non ser eliminados os seus custos sociais, cando menos, son parcial-
mente compensados, xa que a distribución dos beneficios xerados pola
súa actividade reverten no Estado e polo tanto favorecen ao conxunto
da poboación.

No mundo, cómpre abrir o debate sobre a nacionalización dos nosos re-
cursos estratéxicos e a súa posta en servizo aos intereses da maioría so-
cial. En Galiza en particular, deberiamos reformular a xestión dos nosos
recursos enerxéticos, onde a poboación galega sufriu e sofre o soterra-
mento baixo as augas do seu patrimonio natural, cultural e histórico, e
a destrución dos seus montes polo sobreexplotación eólica a cambio de
escasos réditos. O obxectivo é a busca de modelos de xestión pública
máis xustos, e cuxos beneficios e prexuízos sexan repartidos equitativa-
mente, afastándonos da xestión privada que distribúe os males entre a
poboación máis débil, mentres que os beneficios foxen en mans dos
sempre favorecidos polo actual sistema económico.

Inacio Luxilde traballa na departamento de finanzas da CIG.
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BERNAL RÚA
Na denuncia acúsante de desobediencia e resistencia á autori-
dade por te negares a identificarte. Como foi realmente?

A denuncia realizada pola policía española é pouco menos do que ciencia
ficción, cando o que sucedeu na realidade foi unha agresión policial en
toda regra e unha detención completamente ilegal, co obxectivo de im-
pedir o meu traballo como xornalista audiovisual no seguemento especial
da folga do 29-M. A agresión prodúcese no contorno do Alcampo, onde
un piquete moi reducido e pacífico se atopaba cercado por unha dotación
de antidisturbios. A actitude dos policías estaba a ser bastante groseira
e deplorábel cos membros do piquete, chegando ao insulto, identificando
aleatoriamente, intimidando e trasladando pola forza a un lugar pouco vi-
síbel a varias pesoas para lles esixiren o borrado de imaxes que estaban
a captar cos seus telefones, suceso que gravei coa miña video-cámara.

Cres que a gravación destes sucesos puido motivar a detención?

Todo aponta a que si. Minutos despois, e cando abandonabamos o lugar,
abórdanme tres policías solicitándome o carné de prensa, mais nen se-
quera mo deixaron coller da carteira. Teño que dicer que o meu equipo
profesional é aparatoso, co cal, tan pronto me colleron polos brazos e me
empurraron cara as grilleiras perdín a estabilidade. Naquel momento,
temín pola integridade do meu equipo e incluso polo seu posíbel secues-
tro, tendo en conta o que eses mesmos policías estaban a facer cos
membros do piquete. Practicar unha detención "á americana", retorcén-
dome os brazos para me esposar por tras, con suma violencia.

E na comisaría continúa todo?

Nos calabozos da comisaría de Vigo paso varias horas durante as que o
trato foi pésimo, negándome inicialmente o acceso á axenda do meu
móbil para consultar o telefone do avogado. E outro suceso aínda pior:
cando esixo ser visto por un médico trasládanme a un centro de saúde
onde os axentes entran na consulta, a pesar da miña queixa á doutora que
me atendeu, que mesmo me fixo espir diante deles, entregándolles só
aos policiais o parte médico e minusvalorando as miñas lesións. O parte
realizado noutro centro médico tan pronto saín en liberdade con cargos

dá idea da violencia que empregaron na detención, deixándome unha es-
cordadura de ombro e de pulso que me obrigaron a permanecer de baixa
laboral durante 3 semanas.

E todo para que non se vexa o que está a acontecer?

Con efeito.A cámara resultou seriamente danada, ademais de mantela re-
tida até o requerimento xudicial. A tarxeta de memoria está en mans da
xuíza, aportada voluntariamente por min para que se evidencien os suce-
sos que estaban a acontecer no marco da detención. Obviamente, a súa
denuncia foi respostada con outra pola miña parte.

A respeito diso, en que grao pode influír o aumento dos disposi-
tivos de video e foto entre as persoas que protestan sobre esa
tendencia a ocultalo todo?

O capitalismo produce toda unha serie de contradiccións que nos levan
a tratar a cuestión da neutralidade da tecnoloxía. En tanto os movementos
e organizacións populares se apropiaren de determinados medios e téc-
nicas para cuestionar o sistema, crebando a lóxica imposta, a aparente
democracia esváese, e calquera iniciativa de comunicación popular cun
posicionamento de clase en prol dos traballadores/as será atacada con
firmeza, mesmo transgredindo o tan cacarexado "estado de dereito".
Xusto na mesma medida en que as Constitucións do parlamentarismo
burgués son permanentemente conculcadas cando xa non lles interesan.

Nesas constitucións está a teórica liberdade de expresión. Entón
que ocorre?

Bernal Rúa é documentalista da FESGA-CIG. Du-
rante a folga do 29 de marzo de 2012 foi detido e
agredido por catro policías mentres gravaba a activi-
dade dun piquete informativo no Alcampo de Coia,
en Vigo. Na actualidade, os catro policías están pro-
cesados por un presunto delito de detención ilegal,
danos e lesións. Conversamos sobre este episodio e
sobre a súa experiencia no activismo social.
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Lenine dicia hai 93 anos que a liberdade de prensa será un engano men-
tres as mellores imprentas e grandísimas reservas de papel estean en
mans dos capitalistas. Isto continúa a ser fundamentalmente así: os mo-
nopolios da información conforman a ideoloxía dominante e calquera ten-
tativa de transgredir este modelo choca frontalmente contra os intereses
das clases dominantes. Mentres isto sexa así, as respostas en forma de
censura e coaccións serán maiores, e se non son quen de derrubar os
medios alternativos ou contra-informativos pola vía económica ou me-
diante a intimidación, van directamente polos seus informadores.

Por outra banda, producindo e consumindo imaxes á velocidade
que o facemos, pode ser que a propia imaxe perda forza á hora
de concienciar e mobilizar?

Sen dúbida a información penetra cada vez máis na dimensión do con-
sumo, e a multiplicación de mensaxes e de impactos contribue a relati-
vizar as tentativas de información alternativa. Cada vez, a información
consómese máis como parte da sociedade-espectáculo e do simulacro no
que se pretende que vivamos. Existe umha ficcionalización da realidade,
aplicando técnicas de guión cinematográfico e lugares comuns da sabe-
doria popular para alterar a esencia do real. A clase traballadora é bom-
bardeada a diario com mensaxes atraintes e enganosas para lograr a
auto-negación e a alienación. É así como se tenta convencer aos traba-
lladores de que os seus intereses son os das clase dominante.

Nos grandes medios dase a sensación de que exista unha forte
resignación xeral. Fora das grandes mobilizacións puntuais, per-
cibes, pola túa actividade, un incremento da conflitividade social.
Que relación garda isto coa comunicación?

Chega un momento no que a distancia entre a ficción que emana do
poder e a realidade se distancian tanto, que se fai doadamente consta-
tábel o grao de corrupción do parlamentarismo burgués e a sobre-explo-
tación se sinte a tal ponto que os parches de morfina ideolóxico-mediática
non son suficientes. É aquí onde volta aparecer a comunicación, ligada es-
treitamente aos procesos de toma de conciencia e xeración de ideolóxía,
como parte dun proceso que vai dirixido á conquista do poder popular. Tal
e como acreditamos no conceito de educación popular ou poder popular,
é como plantexamos tamén a comunicación popular, como parte dun
triángulo indisociábel.



COMPREENDER A ECONOMIA
Jacques Gonverneur
Editorial Avante, 2010.

Nada máis axeitado para estes tempos
que adentrarse en obras de divulgación
sobre a crise estrutural do capitalismo, a
partir da análise dos proceso de concen-
tración, o papel do desemprego como ax-
ente disciplinador de dereitos e salarios, a
financierización ou a mundialización das
relacións económicas capitalistas, a di-
visión internacional do traballo, os dese-
quilibrios inherentes ao crecemento e o

problema das crises, nomeadamente no curto século XX.Trátase dunha
introducción ateigada de apoios e esquemas pedagóxicos, recomendá-
bel para se iniciar na análise marxista da reproducción do capitalismo
contemporáneo (aínda que o seu didactismo a convertirá en algo re-
dundante, en determinados momentos, para un lector con certo per-
corrido no estudo da economía desde unha perspectiva marxista).

HUNGER
Director: Steve McQueen
Film4, Channel Four Film (2008)

Este filme centrado na vida de
Bobby Sands descrébenos o con-
texto da "blanket protest" (o pro-
testo dos cobertores) pola
consideración dos presos/as do IRA
como presos políticos, e a subse-
guinte folga de fame de 1981 des-
envolvida polos prisioneiros
irlandeses, que finalmente levaría á
morte tanto a Bobby Sands como a

outros nove reclusos. A dureza das condicións do encerra-
mento, a brutalidade dos funcionarios británicos e a extrema
degradación das condicións físicas é relatada cunha cámara
pausada e lenta, nun filme dividido en tres partes ben diferen-
ciadas e onde os diálogos están ao servizo dunhas imaxes po-
tentes e reveladoras, que rematan por conformar unha
contundente denuncia do colonialismo británico.

SERMOSGALIZ.A.COM

O 26 de abril quedará fi-
xado como unha data
histórica para o xorna-
lismo galego. Ese día
botou a andar na rede a edición dixital dun proxecto xornalístico con espírito subversivo no me-
diocre panorama mediático galego, que non de Galiza: Sermos Galiza. O 17 de maio, prevese
o seu lanzamento como semanario en papel, e esa data quedará tamén marcada na historia
pola que xa se agarda que sexa unha multitudinaria manifestación en defensa da nosa lingua
e porque teremos nas nosas mans un soporte no que Sermos e no que Lermos.
Érguese nun momento económico, político e social crítico. Por iso terá que ser revolucionario:
para darlle voz, na lingua propia, a quen de forma sistemática se lle nega no resto dos medios.
E por iso terá que ser tamén subversivo: para mudar esta retorcida, inxusta, insolidaria e au-
todestrutiva realidade na que nos tocou vivir. Unha grande responsabilidade e un, máis aínda,
difícil reto para un medio de comunicación humilde que xa antes de nacer tantas expectativas
xerou como parte do proceso de construción de conciencia nacional e social de Galiza.

GZVIDEOS.INFO

En abril voltaba á
rede a plataforma
de video-activismo
e audiovisual GzVi-
deos.info, que pro-
pón un concepto
de comunicación
popular" ligada a
programas amplos
de organización e acción política, social, sin-
dical e cultural", comprometida coa clase tra-
balladora, e que pretende "afortalar a acción
colectiva fronte os monopolios empresariais".
Con mais de 1000 materiais iniciais pódese
seguir en gzvideos.info e galizavideos.info
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EM CADA ROSTO
IGUALDADE
José Afonso 1929-1987

“Estou farto de explicar por todo o lugar
que Galiza nom é Espanha”


