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Emenda nº1 
NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 1 
LIÑA: 1 
TEXTO: Substituír todo o nome do título por “CAPÍTULO I: DA ORGANIZACIÓN, 
ÁMBITO, FINS E PRINCIPIOS”. 

 
Emenda nº2 
NOME E APELIDOS: Icía Abraira 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 1 
LIÑA: 4-5 
TEXTO: Substituír por “(...) estudantado pertencente ás clases populares cuxo 
obxectivo estratéxico é acadar un ensino galego, público, de calidade, democrático, 
laico, feminista, inclusivo, ecoloxista e científico.”. 

 
Emenda nº 3 
NOME E APELIDOS: Hadrián Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 1 
LIÑA: 7-9 
TEXTO: Substituír por “(...) que forma parte do movemento nacional-popular galego e 
por tanto defende o noso dereito a decidir como pobo e a difusión da conciencia 
nacional galega entre o estudantado, actuando conforme ás nosas realidades e 
necesidades”. 

 
Emenda nº4 
NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Eliminación 
PÁXINA: 1 
LIÑA: 10-27 
TEXTO: Eliminar art. 3,4,5 e 6 
 
 



Emenda nº5 
NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
ENMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 1 
LIÑA: 31-32 
TEXTO: Substituír por “(...) rúas de todo o territorio galego comprendendo a 
comunidade autónoma galega (CAG) e as comarcas”. 

 
Emenda nº6 
NOME E APELIDOS: Xesús Alexandre Martínez 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 1-2 
LIÑA: 34-56 
TEXTO: Substituír todo o art. 8 polo seguinte párrafo e incluílo por diante do art.7 
no texto definitivo. 

 
- Nacional: ERGUER. Estudantes da Galiza defende e reivindica a soberanía 

plena da Galiza para así poder construir un sistema educativo público, popular 
e galego. 

 
- Democrática: ERGUER. Estudantes da Galiza traballa pola autoorganización 

do estudantado e que mediante o traballo do mesmo sexa quen de marcar as 
liñas a seguir e o traballo a realizar para alcanzar o noso obxectivo. 

 
- Popular: ERGUER. Estudantes da Galiza loita contra a desigualdade e a 

privatización da educación causadas polo modelo económico capitalista. 
Apostamos por un ensino público e gratuito que garanta o direito ó ensino 
das clases populares, superando os modelos que só buscan a creación de 
man de obra. Ademais, buscamos a creación desde as aulas do país dun 
movemento amplo e plural que serva á defensa dos nosos intereses como 
clase. 

 
- Feminista: ERGUER. Estudantes da Galiza busca a superación do patriarcado a 

través da loita feminista e que conduzca a unha igualdade efectiva entre 
xéneros e á superación destes. Como organización non cisheteropatriarcal 
asume as teses feministas e, por tanto, a eliminación de calquera tipo de 
opresión, discriminación ou explotación por razóns de xénero, entendendo 
como fin a abolición deste. 
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NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
ENMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 1 
LIÑA: 31-32 
TEXTO: Substituír por “(...) rúas de todo o territorio galego comprendendo a 
comunidade autónoma galega (CAG) e as comarcas”. 
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NOME E APELIDOS: Xesús Alexandre Martínez 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 1-2 
LIÑA: 34-56 
TEXTO: Substituír todo o art. 8 polo seguinte párrafo e incluílo por diante do art.7 
no texto definitivo. 

 
- Nacional: ERGUER. Estudantes da Galiza defende e reivindica a soberanía 

plena da Galiza para así poder construir un sistema educativo público, popular 
e galego. 

 
- Democrática: ERGUER. Estudantes da Galiza traballa pola autoorganización 

do estudantado e que mediante o traballo do mesmo sexa quen de marcar as 
liñas a seguir e o traballo a realizar para alcanzar o noso obxectivo. 

 
- Popular: ERGUER. Estudantes da Galiza loita contra a desigualdade e a 

privatización da educación causadas polo modelo económico capitalista. 
Apostamos por un ensino público e gratuito que garanta o direito ó ensino 
das clases populares, superando os modelos que só buscan a creación de 
man de obra. Ademais, buscamos a creación desde as aulas do país dun 
movemento amplo e plural que serva á defensa dos nosos intereses como 
clase. 

 
- Feminista: ERGUER. Estudantes da Galiza busca a superación do patriarcado a 

través da loita feminista e que conduzca a unha igualdade efectiva entre 
xéneros e á superación destes. Como organización non cisheteropatriarcal 
asume as teses feministas e, por tanto, a eliminación de calquera tipo de 
opresión, discriminación ou explotación por razóns de xénero, entendendo 
como fin a abolición deste. 

 
- Asamblearia: ERGUER. Estudantes da Galiza fomenta a participación do 

estudantado nos distintos órganos da mesma e que tome resolucións de 
forma colectiva mediante un modelo democrático que non só garanta voz e 
voto dos seus compoñentes senon que fomente a súa participación activa do 
debate e planificación. 

 
- Movilizadora: ERGUER. Estudantes da Galiza camiña cara a capacidade real 

de actuación sobre as problemáticas do estudantado. Que non caia na simple 
exposición de ideas e palabras se non que abogue pola loita mediante o 
conflicto, entendendo este como único motor válido para cambiar a 
realidade. 

 
- Autoorganización: ERGUER. Estudantes da Galiza debe ser unha ferramenta 

do estudantado galego, entendendo que só desta maneira poderemos ser 
unha organización autónoma, sen inxerencias externas e con tempos propios. 

 
- Inclusiva: en ERGUER. Estudantes da Galiza terá cabida calquera estudante 

independentemente da súa idade, xénero, orientación sexual, relixión, etnia 
ou capacidades. 

 
- Ecoloxista: ERGUER. Estudantes da Galiza aboga por un modelo de 

desenvolvemento ecoloxicamente sustentábel e socialmente xusto, sen 
destrución ambiental e que reduza as desigualdades dentro de cada 
país e entre países. Defenderemos as loitas ambientalistas centradas no 
país sen deixar de lado a solidariedade coas loitas da mesma índole noutros 
povos. Entendemos que a diversidade biolóxica ten o seu reflexo na 
diversidade cultural e que ámbalas dúas deben ser preservadas. 

 
- Internacionalista: ERGUER. Estudantes da Galiza como organización 

internacionalista busca a igualdade entre os pobos do mundo e a fin das 
dinámicas de opresión e explotación das nacións. 

 
Emenda nº7 
NOME E APELIDOS: Icía Abraira 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Forma 
PÁXINA: 2 
LIÑA: 25-29 
TEXTO: Ficaría “(...) As normativas ILG-RAG e as normativas reintegracionistas teñen 
cabida na actividade de ERGUER. Estudantes da Galiza. Soamente para comunicacións 
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internacionais a organización poderá facer uso doutra lingua. Nas comunicacións de 
Erguer non se usará o masculino xenérico. Optarase por fórmulas xenéricas e de 
non ser posible polo uso do feminino xenérico.”. 

 
Emenda nº8 
NOME E APELIDOS: Uxía 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Eliminación 
PÁXINA: 2 
LIÑA: 32-35 
TEXTO: No art. 10 eliminar desde “(...) en tipografía grosa e de cor negra” ate 
“ <g>.” 
 
Emenda nº 9 
NOME E APELIDOS: Marina Coego 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 3 
LIÑA: 8 
TEXTO: Substituír nome do CAPÍTULO V por linguaxe inclusiva a “SOBRE AS PERSOAS 
ORGANIZADAS”. 

 
Emenda nº 10 
NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Eliminación e substitución 
PÁXINA: 3 
LIÑA: 9-24 
TEXTO: Eliminar os art. 12 e 13 do texto orixinal e substituír por un novo artigo que 
diga “Poderán ser integrantes de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA todas aquelas 
estudantes, que así o desexen e que asuman os principios ideolóxicos da organización 
e estes Estatutos. As novas integrantes da organización contarán con voto nos 
órganos acaídos após a súa primeira asemblea, sexa de centro ou de zona, na que se 
lles recoñece como membros de dito órgano e dárase conta disto aos organismos 
superiores. É incompatíbel a participación de persoas noutra organización estudantil 
que compita polo mesmo espazo político. Todas as membros son iguais entre si e 
posúen os mesmos dereitos”. 

 
As estudantes das distintas universidades a distancia poderán participar da Asemblea 
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internacionais a organización poderá facer uso doutra lingua. Nas comunicacións de 
Erguer non se usará o masculino xenérico. Optarase por fórmulas xenéricas e de 
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EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
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Emenda nº 9 
NOME E APELIDOS: Marina Coego 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 3 
LIÑA: 8 
TEXTO: Substituír nome do CAPÍTULO V por linguaxe inclusiva a “SOBRE AS PERSOAS 
ORGANIZADAS”. 

 
Emenda nº 10 
NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Eliminación e substitución 
PÁXINA: 3 
LIÑA: 9-24 
TEXTO: Eliminar os art. 12 e 13 do texto orixinal e substituír por un novo artigo que 
diga “Poderán ser integrantes de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA todas aquelas 
estudantes, que así o desexen e que asuman os principios ideolóxicos da organización 
e estes Estatutos. As novas integrantes da organización contarán con voto nos 
órganos acaídos após a súa primeira asemblea, sexa de centro ou de zona, na que se 
lles recoñece como membros de dito órgano e dárase conta disto aos organismos 
superiores. É incompatíbel a participación de persoas noutra organización estudantil 
que compita polo mesmo espazo político. Todas as membros son iguais entre si e 
posúen os mesmos dereitos”. 

 
As estudantes das distintas universidades a distancia poderán participar da Asemblea 

a Zona onde residan ou que mellor se adapte ás súas circunstancias. A maiores, 
poderán organizarse nunha Asemblea de Zona propia baixo o nome de “ERGUER. A 
distancia.”. 

 
Emenda nº 11 
NOME E APELIDOS: Paulo Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Eliminación 
PÁXINA: 4 
LIÑA: 13-15 
TEXTO: Eliminar o punto h) do art. 15. 

 
Emenda nº 12 
NOME E APELIDOS: Paulo Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Eliminación 
PÁXINA: 4 
LIÑA: 18 
TEXTO: Eliminar no art. 16. o que se atopa entre parénteses “(Asemblea de 
Centro e Asemblea de Zona)”. 
 
Emenda nº 13 
NOME E APELIDOS: Irea Ferreiro 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 4 
LIÑA: 22 
TEXTO: Substitución por “(...) E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS” onde pon 
“ELECCIÓN DOS ÓRGANOS” no nome do capítulo numerado no texto orixinal como o 
VI. 

 
Emenda nº 14 
NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 4 
LIÑA: 23 
TEXTO: Engadir outro artigo antes da frase introductoria que indica “Órganos 
nacionais e a súa función” e que inclúa o seguinte o texto: 
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“Artigo Xº 

 
ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA articúlase de acordo aos seguintes órganos: 

 
a) Asemblea Nacional. 
b) Consello Nacional. 
c) Asemblea de Zona. 
d) Asemblea de Centro.” 

 
Emenda nº 15 
NOME E APELIDOS: Icía Abraira 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 4-5 
LIÑA: 29 
TEXTO: Engadir ao final 2º parágrafo do art. 17º que “(...). Esta Asemblea Nacional 
rexirase  por un Regulamento propio que virá redactado polo Consello Nacional 
saínte.”. 

 
Emenda nº 16 
NOME E APELIDOS: Icía Abraira 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 4-5 
LIÑA: 30 
TEXTO: Substituír no art. 17 no terceiro párrafo “celebrándose unha en cada ano 
escolar” por “cada 2 anos”. 

 
Emenda nº 17 
NOME E APLIDOS: Hadrián Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 5 
LIÑA: 20-21 
TEXTO: Substitución do 1º parágrafo do art.19º por “O Consello Nacional é o máximo 
órgano de dirección de Erguer. Estudantes da Galiza, no período entre Asembleas 
Nacionais. Estará conformado polas responsábeis zonais (elixidas nas 
correspondentes Asembleas de Zona), a responsábel da Asemblea Nacional da 
Asembleal de Acción Feminista e polas integrantes da organización eleitas pola AN.”. 
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“Artigo Xº 

 
ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA articúlase de acordo aos seguintes órganos: 

 
a) Asemblea Nacional. 
b) Consello Nacional. 
c) Asemblea de Zona. 
d) Asemblea de Centro.” 

 
Emenda nº 15 
NOME E APELIDOS: Icía Abraira 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 4-5 
LIÑA: 29 
TEXTO: Engadir ao final 2º parágrafo do art. 17º que “(...). Esta Asemblea Nacional 
rexirase  por un Regulamento propio que virá redactado polo Consello Nacional 
saínte.”. 

 
Emenda nº 16 
NOME E APELIDOS: Icía Abraira 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 4-5 
LIÑA: 30 
TEXTO: Substituír no art. 17 no terceiro párrafo “celebrándose unha en cada ano 
escolar” por “cada 2 anos”. 

 
Emenda nº 17 
NOME E APLIDOS: Hadrián Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 5 
LIÑA: 20-21 
TEXTO: Substitución do 1º parágrafo do art.19º por “O Consello Nacional é o máximo 
órgano de dirección de Erguer. Estudantes da Galiza, no período entre Asembleas 
Nacionais. Estará conformado polas responsábeis zonais (elixidas nas 
correspondentes Asembleas de Zona), a responsábel da Asemblea Nacional da 
Asembleal de Acción Feminista e polas integrantes da organización eleitas pola AN.”. 

Emenda nº 18 
NOME E APLIDOS: Hadrián Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 5 
LIÑA: 27-28 
TEXTO: Substitución no 3º parágrafo do art. 19 por “O Consello Nacional debe 
reunirse como mínimo cunha frecuencia mensual de xeito presencial mais 
permitindo a participación telemática en casos debidamente xustificados.” 

 
Emenda nº 19 
NOME E APLIDOS: Hadrián Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 7 
LIÑA: 1-2 
TEXTO: Engadir ao final do art. 21 un novo punto e que diga “e) Participar 
activamente dos demais órganos aos que pertence sen descoidar o traballo de 
base.”. 
 
Emenda nº 20 
NOME E APLIDOS: Hadrián Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 7 
LIÑA: 13 
TEXTO: Substituír no art. 22 “As asembleas de centro conforman a zona” por “As 
asembleas de centro integránse dentro da zona”. 

 
Emenda nº 21 
NOME E APLIDOS: Hadrián Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 7 
LIÑA: 22-24 
TEXTO: Substituír o último parágrafo do art. 23 por “A convocatoria de asembleas 
debe facerse cun mínimo de 48h de antelación, acompañándoa dunha orde do día 
que poderá ser modificada. Nas seguintes 72h, após a celebración da asemblea, 
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deben enviarse os acordos ás integrantes da Asemblea Zonal.”. 
 
Emenda nº 22 
NOME E APLIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 7 
LIÑA: 25-31 
TEXTO: Substituír o punto das responsabilidades por: 
 
“Responsabilidades e as súas funcións: 

 
1. Responsábel Nacional de Organización. 
2. Responsábel de Comunicacións, Formación e Publicacións. 
3. Responsábel de Finanzas. 
4. Responsábel de Expansión Organizativa e Implantación. 
5. Responsábel de Relacións Socio-políticas e Internacional.”. 

 
Emenda nº 23 
NOME E APLIDOS: Paulo Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 8 
LIÑA: 8 
TEXTO: Sustituír no art. 25 punto d) “nas distintas zonas” por “das 
responsabilidades nacionais”. 

 
Emenda nº 24 
NOME E APLIDOS: Sabela Méndez 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 8 
LIÑA: 25-26 
TEXTO: Substituír o punto f) do art. 26º por “f) Elaborar un libro de contas onde se 
recolla toda a información económica.”. 

 
Emenda nº 25 
N NOME E APLIDOS: Sabela Méndez 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
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deben enviarse os acordos ás integrantes da Asemblea Zonal.”. 
 
Emenda nº 22 
NOME E APLIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 7 
LIÑA: 25-31 
TEXTO: Substituír o punto das responsabilidades por: 
 
“Responsabilidades e as súas funcións: 

 
1. Responsábel Nacional de Organización. 
2. Responsábel de Comunicacións, Formación e Publicacións. 
3. Responsábel de Finanzas. 
4. Responsábel de Expansión Organizativa e Implantación. 
5. Responsábel de Relacións Socio-políticas e Internacional.”. 

 
Emenda nº 23 
NOME E APLIDOS: Paulo Alonso 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 8 
LIÑA: 8 
TEXTO: Sustituír no art. 25 punto d) “nas distintas zonas” por “das 
responsabilidades nacionais”. 

 
Emenda nº 24 
NOME E APLIDOS: Sabela Méndez 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 8 
LIÑA: 25-26 
TEXTO: Substituír o punto f) do art. 26º por “f) Elaborar un libro de contas onde se 
recolla toda a información económica.”. 

 
Emenda nº 25 
N NOME E APLIDOS: Sabela Méndez 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 

TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 8 
LIÑA: 27 
TEXTO: Engadir nun punto intermedio entre o f) e g) no texto orixinal un outro punto 
que diga “x) Xestionar, conxuntamente co CN, o patrimonio da organización e 
controlar os gastos realizados, así como o seu abonamento á persoa 
correspondente.”. 

 
Emenda nº 26 
NOME E APLIDOS: Marina Coego 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 8 
LIÑA: 28 
TEXTO: Engadir nun punto novo ao final do art. 26. o seguinte: “x) Elaborar e manter 
actualizado o censo nacional.” 
 
Emenda nº 27 
NOME E APELIDOS: Xesús Alexandre  
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Eliminación 
PÁXINA: 8 
LIÑA: 33-34 
TEXTO: Eliminar punto c) do art. 27 
 
Emenda nº 28 
NOME E APELIDOS: Iria Romero  
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Eliminación 
PÁXINA: 8 
LIÑA: 33-34 
TEXTO: Eliminar punto c) do art. 27, “c) Encargarse de enviar os contidos 
correspondentes á prensa e aos medios de comunicación”. Engadir este, como punto 
e) no art. 28. 

 
Emenda nº 29 
NOME E APELIDOS: Irea Ferreiro 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
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TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 9 
LIÑA: 26 
TEXTO: Substitución de “comarcal” por “zonal” no punto c) do art. 30º. 

 
Emenda nº 30 
NOME E APELIDOS: Irea Ferreiro 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos  
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 9 
LIÑA: 30 
TEXTO: Substitución de “comarca” por “zona” no punto a) do art. 31º. 
 
Emenda nº 30 
NOME E APELIDOS: Icía Abraira 
EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 11-12 
LIÑA: 33-35; 1-9 
TEXTO: Substituír dende “A organización obterá ingresos dunha cota inicial cedida 
polas tres organizacións que preceden: Comités Abertos, Liga Estudantil Galega (…)“ 
ata “(…) será remitido á caixa nacional.” por “Este patrimonio destinarase a cubrir as 
actividades da organización e administrarase segundo as disposicións deste capítulo. 
Este patrimonio será xestionado pola persoa Responsable de Finanzas.”. 
 
Emenda nº 31 
NOME E APELIDOS: Icía Abraira 
 EMENDAS AO TEXTO: Estatutos 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Eliminación 
PÁXINA: 11-12 
LIÑA: 14-15 
TEXTO: Eliminar o punto a) do art. 41. 
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Emenda nº1 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Manuel Agra 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 5 
LIÑA: 13 
TEXTO: Engadir ao final un novo parágrafo “A isto hai que engadir a limitación 
artificial do número de prazas nalgúns mestrados por parte da Xunta, tal e como 
acontece co Mestrado de Profesorado, cuxa escaseza de prazas só se pode entender 
como unha derivación á privada encuberta. Posto que non cobre nin a demanda de 
profesores formados nin o número de alumnos que o solicitan.” 
 
Proposta de transacción: substituír na liña 22 dende "son superiores" ata o final do 
parágrafo "distan de cubrir a oferta de prazas de profesores ou a demanda por parte 
do alumnado. Isto só pode ser calificado como unha derivación á privada encuberta, 
que obriga ao estudantado galego ben a saír do país ben a buscar o título en 
universidades privadas a distancia. 

 
Emenda nº2 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Uxía Pérez 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 6 
LIÑA: 7 
TEXTO: Engadir ao final un novo punto “O novo modelo de selectividade: mais 
incerteza e menos solucións. O actual modelo de acceso á Universidade contou xa 
cunha forte oposición social coa entrada da selectividade. Logo, coa ABAU e as 
reválidas, avanzaríase neste proceso de elitización do ensino. En pleno 2022, este 
proceso continúa: para 2026 preséntanse novos cambios, cunha alta incerteza. O 
número de exame verase reducido a metade, eliminando materias como historia e 
filosofía. Achégase unha proba de competencias denominada “proba de madurez 
académica” cuxo contido e criterios nada se saben. De forma resumida, aínda sen 
coñecer a súa aplicación real, este novo modelo non soluciona os problemas 
estruturais que se arrastran desde a aplicación da selectividade: elitismo, probas 
pouco pedagóxicas e reais, e unha avaliación externa e non integral.” 
 
Emenda nº3 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: André Vidal 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 



TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 7 
LIÑA: 1 
TEXTO: Engadir ao final un novo parágrafo “Esta política continua na actualidade mais 
inmediata: a un mes do inicio de curso, a consellería recorta 33 unidades en 
educación infantil e 26 en educación primaria, un total de 59 unidades. Isto tradúcese 
en 100 docentes menos. Así, 8 de setembro, o curso comezou cun total de 747 prazas 
de profesorado sen cubrir. O resultado foi que o curso 22/23 comezou con 717 
docentes menos. O segundo peor dato nos últimos 13 anos. No en tanto, 30 dias 
antes, a Xunta destina ao ensino concertado un valor de 1.287.332€ para a atención 
especializada. Cómpre así, analizar que a situación do ensino medio non é casual. 
Senón que se trata dun plan de desgaste e infradotación de medios económicos e 
humanos ao ensino público, permitindo así a retórica da necesidade do ensino 
concertado, e abrindo a porta ao negocio coa educación. Fica así o escalón medio do 
ensino como unha etapa que non permite unha formación completa e integral, 
negándonos o dereito ao coñecemento como tal, fóra dun marco que non sexa 
proveito para o sistema económico como man de obra produtiva.” 
 
Emenda nº4 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Uxía Pérez 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 9 
LIÑA: 4 
TEXTO: Substituír todo o parágrafo por “Nos últimos tempos observamos como a 
oferta de ciclos formativos foi reducíndose cada vez máis ás cidades, borrando das 
vilas do pais os ciclos máis especializados que foron substituídos por ciclos de menor 
custo económico para á Xunta ou mesmo sendo eliminados por completo. Esta 
situación pon ás estudantes na obriga de desprazarse fóra das súas vilas, afrontando 
os grandes custos de transporte (por falta de medios públicos) que isto implica. Cando 
os desprazamentos son de longa distancia, normalmente cara as cidades, as 
estudantes ven como a isto se engade a problemática do alugueiro. 
 

Ante isto, as estudantes atópanse abandonadas: as bolsas son practicamente 
inexistentes e as poucas que hai son insuficientes e mal planificadas, negándose a 
axuda a aquelas que teñen que desprazarse en bus máis dunha hora para chegar ao 
seu centro de estudos, alegando proximidade xeográfica. Unicamente existen 
residencias públicas (os denominados CRD - Centro Residencial Docente) para FP en 
tres municipios do país (Vigo, A Coruña e Ourense), nos que a entrada vén 
determinada por puntuación e onde a media académica ten unha importancia 
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TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 7 
LIÑA: 1 
TEXTO: Engadir ao final un novo parágrafo “Esta política continua na actualidade mais 
inmediata: a un mes do inicio de curso, a consellería recorta 33 unidades en 
educación infantil e 26 en educación primaria, un total de 59 unidades. Isto tradúcese 
en 100 docentes menos. Así, 8 de setembro, o curso comezou cun total de 747 prazas 
de profesorado sen cubrir. O resultado foi que o curso 22/23 comezou con 717 
docentes menos. O segundo peor dato nos últimos 13 anos. No en tanto, 30 dias 
antes, a Xunta destina ao ensino concertado un valor de 1.287.332€ para a atención 
especializada. Cómpre así, analizar que a situación do ensino medio non é casual. 
Senón que se trata dun plan de desgaste e infradotación de medios económicos e 
humanos ao ensino público, permitindo así a retórica da necesidade do ensino 
concertado, e abrindo a porta ao negocio coa educación. Fica así o escalón medio do 
ensino como unha etapa que non permite unha formación completa e integral, 
negándonos o dereito ao coñecemento como tal, fóra dun marco que non sexa 
proveito para o sistema económico como man de obra produtiva.” 
 
Emenda nº4 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Uxía Pérez 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 9 
LIÑA: 4 
TEXTO: Substituír todo o parágrafo por “Nos últimos tempos observamos como a 
oferta de ciclos formativos foi reducíndose cada vez máis ás cidades, borrando das 
vilas do pais os ciclos máis especializados que foron substituídos por ciclos de menor 
custo económico para á Xunta ou mesmo sendo eliminados por completo. Esta 
situación pon ás estudantes na obriga de desprazarse fóra das súas vilas, afrontando 
os grandes custos de transporte (por falta de medios públicos) que isto implica. Cando 
os desprazamentos son de longa distancia, normalmente cara as cidades, as 
estudantes ven como a isto se engade a problemática do alugueiro. 
 

Ante isto, as estudantes atópanse abandonadas: as bolsas son practicamente 
inexistentes e as poucas que hai son insuficientes e mal planificadas, negándose a 
axuda a aquelas que teñen que desprazarse en bus máis dunha hora para chegar ao 
seu centro de estudos, alegando proximidade xeográfica. Unicamente existen 
residencias públicas (os denominados CRD - Centro Residencial Docente) para FP en 
tres municipios do país (Vigo, A Coruña e Ourense), nos que a entrada vén 
determinada por puntuación e onde a media académica ten unha importancia 

significativa. Ademais, para o mantemento da praza, o alumnado non pode volver 
cursar o mesmo curso nin cambiar dúas veces o seu módulo formativo, sendo un 
sistema alleo ás condicións das propias estudantes. 
 

Con respecto as bolsas, o alumnado de estudos pos obrigatorios non universitarios 
atópase coa inexistencia de axudas propias para este ensino, contando só coas MEC. 
Con isto, vese como as estudantes da FP se atopan nunha situación na que o clasismo 
e o desamparo institucional se agravan especialmente.” 
 
Emenda nº5 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Marina Coego 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 12 
LIÑA: 3 
TEXTO: Engadir ao final un novo parágrafo “Aparellada a esta cuestión, vemos 
necesario subliñar que a folla de ruta do sistema está centrada na expulsión das 
clases poupulares do ensino universitario. Alén das cuestións de carácter económico, 
se analizamos as mudanzas no ensino secundario podemos ver como se pasa dun 
modelo de ensino integral a un modelo de carácter máis técnico, que intenta eliminar 
o pensamento crítico e a formación intelectual das estudantes, co fin de alimentar ao 
capital mediante a inserción de man de obra especializada mais totalmente 
individualizada e sen capacidade de contestación.” 
 
Emenda nº6 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 15 
LIÑA: 1 
TEXTO: Engadir ao final un novo parágrafo “A isto súmanse o conxunto de lóxicas ás 
que nos vemos expostas no día a día, as presións diarias sobre o modelo vital que se 
nos mostra conducen ao mesmo: crecer individualmente e buscar un espazo na 
sociedade actual. Nunca pensar na existencia de algo mellor colectivamente, de 
outros valores, formas e modelos, ou de cuesitonar o establecido.” 

 
Emenda nº7 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
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TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 15 
LIÑA: 1 
TEXTO: Engadir ao final un novo punto “Conflicto para o avance: retomar a 
mobilización social Cunha análise completa da realidade, cómpre pensar agora nas 
distintas formas de incidir nesta para mudala. O panorama pos-pandémico viu a 
acrecentar a desmobilización colectiva, nomeadamente no caso das estudantes. 
Como organización non fomos quen de superar este marco e dar pasos que nos 
permitiran reverter isto no pasado, mais cómpre ser conscientes desta tarefa e 
asentala como prioritaria. Lonxe das ideas que nos poden relegar a un elemento que 
vai pasos atras da sociedade, debemos ser firmes: retomar a mobilización de base, 
ainda sabendo das enormes dificultades que isto supón, ten que ser o reto sobre o 
que se encamiñe toda a nosa práctica orgánica. Así, analizamos que tanto os 
elementos própios do marco do ensino, a lexislación, a perda paulatina da calidade da 
docencia, os ataques ao ensino público e demais servizos, como aqueles própios da 
sociedade na que vivimos, crise social e económica, perda de dereitos colectivos, etc.; 
fan que non poidamos ficar indiferentes. As estudantes deben ser a vangarda desta 
volta á mobilización, polo que a nosa organización marca como un obxectivo a 
convocatoria dunha folga estudantil para responder á realidade na que nos vemos 
inmersos.” 
 
Emenda nº8 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Xesús Alexandre Martínez 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 16 
LIÑA: 12 
TEXTO: Engadir ao final un novo punto “O transporte no ensino. O transporte no 
ensino segue a ser unha grande eiva do sistema, podemos observar como anos de 
recortes e o servilismo cara as grandes empresas privadas do sector por parte das 
administracións da Xunta e do estado deixaron unha situación insostible de 
precaridade no transporte. Liñas desaparecidas, horarios reducidos, frecuencias 
insuficientes e o aumento dos precios sumanse ós xa innumerables problemas que 
arrastraba a mobilidade. Ante esta problemática non houbo máis que promesas 
incumplidas e plans imaxinarios que nunca se puxeron en practica mentres os 
ingresos de empresas como Monbus, que ostenta o monopolio do transporte en 
autobus, non deixaron de aumentar. 
 
Este problema afecta de xeito sangrante coas clases populares que miran moverse 
libremente como un sumidoiro de cartos, convertindo un dereito tan básico como a 
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volta á mobilización, polo que a nosa organización marca como un obxectivo a 
convocatoria dunha folga estudantil para responder á realidade na que nos vemos 
inmersos.” 
 
Emenda nº8 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Xesús Alexandre Martínez 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 16 
LIÑA: 12 
TEXTO: Engadir ao final un novo punto “O transporte no ensino. O transporte no 
ensino segue a ser unha grande eiva do sistema, podemos observar como anos de 
recortes e o servilismo cara as grandes empresas privadas do sector por parte das 
administracións da Xunta e do estado deixaron unha situación insostible de 
precaridade no transporte. Liñas desaparecidas, horarios reducidos, frecuencias 
insuficientes e o aumento dos precios sumanse ós xa innumerables problemas que 
arrastraba a mobilidade. Ante esta problemática non houbo máis que promesas 
incumplidas e plans imaxinarios que nunca se puxeron en practica mentres os 
ingresos de empresas como Monbus, que ostenta o monopolio do transporte en 
autobus, non deixaron de aumentar. 
 
Este problema afecta de xeito sangrante coas clases populares que miran moverse 
libremente como un sumidoiro de cartos, convertindo un dereito tan básico como a 

mobilidade nun privilexio. O estudantado non é alleo a esta problemática, a maior 
parte do estudantado precisa de medios de transporte para poder acudir ós centros 
de ensino que trala etapa de estudos obligatorios deixa de ser un dereito gratuito. 
 
O ferrocarril é a grande deficiencia do transporte endémica do noso país. As liñas e 
trens anticuados, a falta de liñas de ferro que vertebren os nosos territorios e o 
completo abandono da Galiza por parte do estado español son alguns dos moitos 
problemas que vimos arrastrando dende fai décadas. É de relevancia a importancia 
deste medio de transporte para o estudantado que ten que buscar lonxe das suas 
vilas á oferta de estudos post-obligatorios, este alumnado mirase envolto nunha 
odisea semanal para ir e voltar, é no caso da maioria das estudantes que para poder 
coller o tren deben desprazarse a vilas maiores mediante conexións moi deficientes 
ou mesmo tendo que acudir ó transporte privado. É especialmente sangrante a 
situación no rural onde poden ser necesarios mais de 3 transbordos para chegar á 
estación, con tempos de viaxe inmenso que comen o dia enteiro. Debemos destacar 
como os intentos do goberno do estado por solucionar estas probemáticas 
desatenden completamente a realidade do noso país e non deixan de ser pequenas 
cortinas de fume cunha finalidade unicamente electoralista como é a gratuidade nos 
bonos de transporte que lonxe de axudar a aqueles que o precisas probocou que 
semana tras semana os trens viaxaran practicamente baleiros figurando como cheos, 
negando o transporte a moita xente que moitas veces non atopa alternativas. 
 
O autobus é o principal xeito de transporte para as estudantes que deben desplazarse 
fora do seu nucleo de poboación para estudar. Neste ámbito destaca o papel de 
Monbus, empresa que ten o práctico monopolio do transporte interurbano en todo o 
país. Non é casualidade a dominancia desta empresa posto que foi a Xunta de Galiza 
cos gobernos do PP ós que durante anos traballaron arreo por garantir os beneficios 
de empresarios amigos chegando a ter máis do 80% das concesións e inda asi 
obtendo axudas económicas escudandose nunha suposta situación de perdas 
económicas que non encaixan coas cifras económicas. Tendo este monopolio a 
empresa sintese libre de poñer precios, horarios e liñas como queira, tendo liñas 
fantasma que non existen de facto máis polas que reciben cartos da Xunta, 
aumentando os precios naquelas liñas nas que o tren non fai compencia sabendose 
único xeito de transporte e eliminando todo o carácter de servizo público a cambio do 
puro beneficio privado. 
 
O transporte urbano é outros xeitos de transporte interurbanos na contorna das 
cidades nás que existen outras empresas concesionarias como Vitrasa (empresa 
concesionaria en Vigo) ou Tusa (empresa propiedade de Monbus concesionaria en 
Compostela) non escapan da situación xeral do transporte, arrastrando os mesmos 
problemas e sendo estes de vital importancia para o estudantado das universidades e 
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formación profesional que non teñen outra que usalo para poder ir a clase posto que 
non existen por norma xeral non existen liñas ou circulares que cumpran este Servizo. 
É destacable os casos dos Campus deslocalizados na UVIGO e UDC que levan moitos 
anos sufrindo o empeoramento do servizo. 
 
É entón importante destacar o papel do Partido Popular dende a Xunta como un dos 
principais factores que deterioran este servizo público en fabor dos beneficios de 
empresas amigas e negandose a chegar a ningun tipo de solución real para esta 
situación máis aló de medidas electoralistas que non arreglan nada. 
 
Dende Erguer, Estudantes da Galiza é importante coñecer desta situación e actuar en 
todolos ambitos posibles para a consecución do dereito de mobilidade para todo o 
estudantado e o conxunto da sociedade galega. 
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Emenda nº1 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Artai Gavilanes 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Política 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 3 
LIÑA: 28 
TEXTO: Engadir ao final un novo parágrafo “O traballo organizativo sustentase na 
suma de parte: é imposible a práctica dunha organización, desde calquera eido sen 
unha base militante. Son as persoas as conforman as organización, mais sobretodo, as 
que a moven. Neste sentido, isto implica unha dedicación e presenza da práctica 
activista na vida diaria dunha persoa organizada. As potencialidades e o deseño 
organizativo son tal como para que calquera proposta e tempo dedicado teña cabida 
e permita, desde a colectividade, transformar ideas en traballo político. 
O compromiso e as decisión nas que antepoñemos dedicar tempo ao activismo fronte 
a outras actividades, día tras día, son necesarias para conseguir avances, tanto social 
como organizativo. Sen conflicto político non hai avance social, mais sen o traballo de 
base das persoas comprometidas, xamais existe a conflictividade. 
 
Emenda nº2 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Icía Abraira 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Organizativa 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 5 
LIÑA: 11 
TEXTO: Engadir ao final un novo punto “Unha organización estudantil para un país, 
chegar a onde non estamos e expandir a organización. Un dos principais obxectivos 
estratéxicos de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA no período interasemblear entrante 
debe ser a expansión da organización no maior número de centros de ensino ao longo 
de todo o país. 
 
Isto é fundamental para que ERGUER sexa a organización referecial para o 
estudantado galego no seu conxunto, e para que sexa capaz de trasladar o seu 
discurso e propostas ao maior número de estudantes posible. 
 
Ademais, é necesario o aporte de cantas máis estudantes aos debates e análises de 
ERGUER para poder chegar a conclusións axeitadas e adapatadas á realidade do 
ensino galego, ademais de poder dar resposta ás problemáticas tanto concretas como 
xerais do estudantado. 
 



Emenda nº3 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Irea Ferreiro 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Organizativa 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Engádega 
PÁXINA: 6 
LIÑA: 18 
TEXTO: Engadir ao final un novo punto “Para isto é fundamental ampliar o traballo de 
base nas rúas e nas aulas, máis aló da representación nas propias institucións da 
universidade. Xa que estas están deseñadas co obxectivo de desmobilizar o 
estudantado, buscando encauzar os conflitos dentro dos marcos da propia 
institucionalidade universitaria, que ten un marcado carácter antidemocrático e 
corporativista. Así mesmo, debemos buscar que as institucións entendan como 
interlocutor lexítimo ao estudantado organizado máis aló das xuntas e claustros. 
Sempre sen confrontarnos coas estudantes que participan de xeito independente da 
vida orgánica dos centros, aos que debemos esforzarnos por sumar ao noso 
proxecto.” 
 
Emenda nº4 - Rexeitada 
NOME E APELIDOS: Sabela 
EMENDAS AO TEXTO: Tese Organizativa 
PARCIAL/PARCIAIS OU Á TOTALIDADE: Parcial 
TIPO DE EMENDA: Substitución 
PÁXINA: 8 
LIÑA: 22 
TEXTO: Engadir ao final do punto un novo parágrafo “Comunicación efectiva, as redes 
non substitúen o traballo de base. As redes non substitúen o traballo de base. As 
redes sociais son unha constante e unha realidade no día a día do estudantado 
galego, un xeito de estar conectadas co mundo e ser coñecedoras da realidade que 
nos rodea. Coa chegada da covid-19, e a consecuente desaparición da actividade 
social, o seu uso intensificouse e, en consecuencia, tamén o emprego destas como 
unha ferramenta de transmisión do noso discurso político. 
 
É unha realidade que a día de hoxe son unha maneira de expandir a nosa organización 
e facer chegar o noso ideario e o noso traballo a moitas persoas dun xeito moi eficaz. 
Porén, débense entender as redes sociais como unha ferramenta máis da que 
aproveitarse e nunca como un substituto do traballo militante; posicionarse nas redes 
é importante pero non pode ser comprendido como o único traballo político nin 
moito menos como un equivalente do desenvolto ata agora. 
 
A verdadeira loita e os cambios que queremos conseguir danse coa organización do 
estudantado e coa suma de mans para sacar traballo adiante, para saír ás rúas, para 
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organizar asembleas nas que poñer en común as cuestións que afectan ao 
estudantado galego. Renunciar á autoorganización como ferramenta na conquista dos 
dereitos sociais non pode nin debe estar nunca entre as nosas posibilidades. 
 
Débense pois entender as redes como un elemento complementario que acompañe o 
noso traballo político diario, formado por unha conxunción de forzas, sen renunciar a 
ningunha das ferramentas que existen para conseguir os obxectivos marcados.” 
 
Proposta de transacción: Engadir ao final da liña 17 “É esencial diferenciar a 
comunicación e o traballo comunicativo do traballo real. As redes sociais son unha 
constante e unha realidade no día a día do estudantado galego, un xeito de estar 
conectadas co mundo e ser coñecedoras da realidade que nos rodea. Coa chegada da 
covid-19, e a consecuente desaparición da actividade social, o seu uso intensificouse 
e, en consecuencia, tamén o emprego destas como unha ferramenta de transmisión 
do noso discurso político. 
 
É unha realidade que a día de hoxe son unha maneira de expandir a nosa organización 
e facer chegar o noso ideario e o noso traballo a moitas persoas dun xeito moi eficaz. 
Porén, débense entender as redes sociais como unha ferramenta máis da que 
aproveitarse e nunca como un substituto do traballo militante; posicionarse nas redes 
é importante pero non pode ser comprendido como o único traballo político nin 
moito menos como un equivalente do desenvolto ata agora. 
 
Débense pois entender as redes como un elemento complementario que acompañe o 
noso traballo político diario, formado por unha conxunción de forzas, sen renunciar a 
ningunha das ferramentas que existen para conseguir os obxectivos marcados.” 
 

3




