Curso 2019-2020 e posterior parálise
O traballo organizativo neste curso académico atópase separado en dúas etapas
claramente diferenciadas: a precovid, que se enmarca dende a III Asemblea Nacional,
ate a chegada da pandemia en marzo do 2020; e outra, dende esta última ao fin do curso
académico do 2020-2021.
Após a nosa III Asemblea Nacional, a organización entrou nunha etapa centrada na que
a nivel nacional foi incapaz de estenderse máis aló do traballo declarativo. Debemos ser
críticos coa dinámica de traballo creada, onde desapareceron da nosa vida diaria aqueles
obxectivos e traballos tácticos. Así, a publicación de diferentes comunicados, xa foran
de denuncia ou apoio e solidariedade da nosa organización en resposta á realidade máis
inmediata, foron o foco do noso traballo.
Con todo, demostrouse que esta metodoloxía, a pesar de coherente, non permite a
acumulación de mans e forzas para avanzar en dereitos, ou calquera outra causa na que
nos posicionábamos. A dirección do momento debe asumir esta etapa coma un erro, e
analizala no presente momento, como a única coherencia con diferentes causas
(comunicados de solidariedade coas compañeiras independentistas detidas en abril do
19, coa presenza de ENCE na Ría de Pontevedra, en solidariedade co pobo catalán, a
marcha ás cadeias, etc.) son meramente formais, e sen a existencia dunha práctica de
base, calquera organización remata resentíndose da parálise.
O traballo de base viuse reducido a unha participación na efémera plataforma en
defensa da universidade pública, sintomático de que a nosa organización era incapaz de
marcar traballo axitativo e tempos propios.
Non sería xusto non mencionar que eramos coñecedoras das problemáticas propias do
estudantado, ben por estaren analizadas nos nosos textos, como polas mencións e
denuncias ante a falta de espazos de estudo na USC, a preocupación dos estudantes
polo clima, ou incluso diferentes publicacións de artigos por parte de compañeiras da
nosa organización por outras cuestións.
Nos meses posteriores ás mobilizacións promovidas pola Plataforma en defensa da
Universidade Pública, a pandemia da Covid-19 golpeou fortemente, de igual forma que
en nós como individuos, nesta organización. Previa á chegada da “nova normalidade”
existiu unha non mencionada incerteza. Aquí, a realidade organizativa tornouse caótica,
non por non ser conscientes da necesidade de dar un paso ao frente, senón tamén polo
propio descoñecemento de como se ía enmarcar a actividade académica neste novo
escenario.
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Con todo, o Consello Nacional do momento decidiu que era vital a presenza dunha
organización estudantil con dúas grandes liñas de traballo: 1) a de informar ás
estudantes da realidade, tan cambiante - como ía ser a docencia, prácticas e exames; 2)
a de responder ás problemáticas que se estiveran xerando, explorando a vía do diálogo
directo coas direccións de centros e Universidades.
Así, mantivéronse conversas e reunións co conxunto das reitorías das tres Universidades
Galgas, e tamén se contactou á Consellería de Educación. Nestes ámbitos trasladamos
os puntos mínimos sobre os que entendíamos, se tiña que fundamentar a xestión
académica para non repercutir nas estudantes.
A pesar dos compromisos coas reitorías, vimos como a aplicabilidade dos nosos
compromisos dependía unicamente da vontade real de cada centro e, cando non, da
persoa coordinadora de cada materia. O conxunto de incidencias, queixas e problemas
foron recollidas, mais érannos organicamente imposíbel darlles resposta unha a unha.
Neste contexto, lanzouse a campaña “A vosa pandemia a nosa unión“, co obxectivo de
expoñer esta situación de incerteza, desprezo e incoherencias que o estudantado sufriu
durante os momentos máis duros da pandemia, golpeadas por unha xestión caótica
incapaz de actuar sobre a realidade de cada aula. Cabe desde a distancia analizar que a
pesar de que a análise e as motivacións eran as correctas, coa distancia, obsérvase como
un grande erro a vertente comunicativa, dende o rexistro, como pode ser o propio título,
ata a parte máis gráfica.
A maiores, outras organizacións actuantes no ensino lanzaron propostas sobre unha
“folga” non presencial, pedindo a ausencia a exames e aulas e un aprobado xeral. Foi
neste contexto que a dirección da organización sufriu unha división. Por un lado, as
peticións e a ausencia ás probas era unha resposta propia e acaída á situación - cuestión
que valoraba o conxunto do organismo -, con todo, a febleza orgánica e incluso o
contexto de confinamento era algo a valorar con respecto ás posíbeis represalias,
problemas, ausencias non xustificadas e demais cuestións que non poderiamos
responder de pedir ás estudantes secundar a “folga”.
Así, a organización rachou en dous. Por un lado aqueles que entendían que primaba o
contexto, convocando a todos os efectos, e por outro, aqueles que entendían que criar
mais incertezas ás estudantes sen ser capaces de blindarlles unha avaliación, era algo
que non camiñaba para solucionar problemas naquel momento. Foi finalmente, esta
última facción a que se atopaba por maioría simple no Consello Nacional, facendo con
que a nosa organización non convocara paros ou chamara á non asistencia ás probas de
avaliación.
O ambiente de traballo, ata o momento cordial, mudou radicalmente ao confronto. Foi
neste contexto onde un sector abandonou de forma coordinada a organización
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mediante a adhesión a un comunicado público en redes sociais. Este abandono supuxo
un duro golpe a nivel cuantitativo como cualitativo para a nosa organización, mais
cómpre ter en conta de que a pesar das xustas críticas e do debate existente con
respecto ás liñas de traballo anteriormente mencionadas, este grupo non era
homoxéneo, e nel atopábanse tamén outros intereses de grupos organizados actuantes
dentro de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA, que decidiran apostar pola súa saída e
intento de rematar coa organización mediante o ataque público, en lugar de participar
dos procesos internos para resolver os conflitos, tanto ideolóxicos como organizativos.
Logo deste golpe orgánico, a nosa organización sufriu unha parálise interna, incapaz de
poder desenvolver traballo pola distancia con respecto ás problemáticas do inicio do
curso 2020-2021, nas que o conxunto do estudantado se atopaba enmarcado na “nova
realidade” do ensino. Existiron vontades de tecer unha campaña de inicio de curso e
expansión organizativa, con todo, o ambiente de resignación e o desgaste persoal fixo
con que isto fora imposíbel.
O traballo nesta etapa existiu, mais non foi planificado desde a vontade de marcar os
tempos do estudantado e abrir novos debates, senón que respondía mais ben á resposta
urxente e presenza derivada. Foron así sumándose as publicacións e denuncias ante as
medidas tomadas pola consellería baixo o lema “As estudantes non somos o virus” ou a
campaña pola vacinación das estudantes en prácticas. A esta sumáronse as denuncias a
sobre cuestións concretas en centros, como o protocolo no IES Santa Irene, un
comunicado contra o machismo e LGBTfobia no IES Indalecio Pérez Tizón, a petición de
pantallas acústicas no IES de Chapela, as denuncias polo uso por parte de institucións de
linguaxe machista, ou incluso o intento de traslado ao centro da cidade do campus da
Universidade de Vigo.
Comezouse tamén a denuncia dunha problemática aínda vixente, como a oferta de
mestrados por parte da xunta que obriga a unha emigración forzosa e formación externa
do noso persoal docente.
Neste ano, a nosa organización, participando de Galegas8m chamou á folga o 8M, mais
cunha pouca implantación, non só pola reducida capacidade de traballo, senón pola
pouca resposta orgánica, ou os prazos e tempos para a preparación e participación
propia de ERGUER na xornada.
Participouse tamén a nivel social da folga xeral convocada pola CIG para a comarca de
Ferrolterra obtendo contactos e presenza orgánica, así da manifestación do 1 de maio,
na que non conseguirmos impulsar comitivas propias. Non foi o caso do 17 de maio,
promovida por Queremos Galego, que baixo o lema “Defendendo o Galego desde as
aulas”, logramos mobilizar unha comitiva. Así foi tamén a nosa participación no 25 de
xullo, con comitiva propia, e a convocatoria xunto con outras organizacións da
manifestación do 24 de xullo.
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Curso 2021-2022: novo curso, novas regras. Volta á actividade orgánica
A reactivación de ERGUER consolídase no 2021. A campaña “Novo curso novas regras”
puxo enriba da mesa a necesidade da presenza da nosa organización nos centros e aulas
de todo o país.
Esta decisión de retomar a actividade permitiunos retomar o contacto coa realidade a
pé de aula, anteriormente perdida. As novas dinámicas de traballo e a reactivación da
militancia foron desiguais zona a zona, e tiveran que partir do Consello Nacional, co
obxectivo de conformar un grupo humano na organización cunha clara vontade de
presentar o combate nos centros, realizar traballo axitativo e expandir tanto a
organización como a nosa capacidade de actuación.
O traballo de base logrouse estender a outras zonas, como foi o caso da Coruña, cunha
mobilización e campaña propia pola situación do transporte.
Voltouse ao traballo con pases de aulas, coladas e asembleas abertas, á participación da
mobilización, como foi a primeira do curso diante da consellería da man da CIG pola
redución dos ratios, con comitiva propia. O aporte de novas persoas e ideas permitiu
tamén a revitalización das nosas demandas e a nosa liña comunicativa. Así como a folga
estudantil que se levou a cabo na Mariña o 17N no contexto da folga xeral comarcal
convocada pola CIG.
Así mesmo, sucedéronse campañas como a do 20 de novembro, en defensa dos dereitos
das persoas trans dende unha clara óptica transfeminista, irrenunciable no actual
contexto de ofensiva reaccionaria que ten calado mesmo no seo dos propios
movementos sociais.
Esta dinámica logrouse prolongar con campañas como a do 8 de marzo, Día da Muller
Traballadora, baixo o lema “Rachar coas cadeas do patriarcado comeza na educación”,
que se centraran en levar a centros de Ensino Medio o machismo estrutural que intoxica
as nosas aulas e o sistema educativo, a partir de asembleas na maior parte de zonas,
cunha asistencia e unha participación bastante activa dando pé a crear grupos nos
centros.
Paralelamente, no eido universitario, producíronse dúas eleccións ao Claustro e Xuntas
de facultade na USC, así como do Claustro da UVigo, nas que as candidaturas de ERGUER
saíron como primeira forza entre o estudantado. Con todo, como organización, fomos,
dende un comezo, plenamente conscientes das limitacións da vía institucional e das
carencias democráticas do sistema universitario galego, razón pola que se mantivo o
traballo coordinado en dúas liñas, a institucional e a da rúa, sempre dando maior
prioridade a este último e evitando caer en derivas institucionalistas. O resultado foi
positivo, aumentando a participación estudantil, do número de candidaturas e da
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militancia da nosa organización. Así como unha mellora importante dos resultados nas
segundas eleccións na USC.
Coa campaña de lingua “En galego é posible” realizáronse asembleas en centros de
Ensino Medio, achegando novas persoas á organización. O fin de curso fixo que non se
puideran afianzar estes contactos ao rematar o traballo da organización, porén a boa
predisposición tanto dos centros como do alumnado dos mesmos dá pé a ser optimistas
de cara ao curso que vén. Ademais foi unha campaña con moi boa acollida nas redes,
tras contar con diversas publicacións de creadoras de contido en galego.
Tamén colaboramos e participamos nas reivindicacións de clase do Día Internacional da
Clase Traballadora e do Día da Clase Obreira Galega, así como do 25 de xullo ou o
posicionamento público fronte ao imperialismo demostrado polas institucións no 12 de
outubro e o 6 de decembro. Esta partilla de espazos e ideas con outras organizacións foi
tamén seguida coa asistencia ao Congreso da CIG e a Asemblea Nacional do BNG.
Retomouse tamén a actividade formativa da nosa organización coa elaboración dunha
xornada de formación e convívio baixo o título “Como funcionan as organizacións
estudantís?”, e coa publicación do primeiro volume de cadernos formativos “O porqué
das cousas”.
A nosa organización participou tamén das distintas reivindicacións sociais como as
distintas manifestacións pola absolución de Chema Naia, na manifestación convocada
polo BNG e cun posto no Festigal no 25 de xullo, nas mobilizacións en Pontevedra contra
as touradas, nas actividades da Plataforma Galega Contra a OTAN, así como organizando
palestras explicativas da situación na Ucraína ou secundando as protestas contra a
permanencia de ENCE na Ría de Pontevedra.
A aprobación do proxecto de universidade privada a Galiza, promovido por Abanca,
tamén recibiu a nosa resposta, mobilizándonos en manifestacións nacionais,
participando en actos e culminando coa acción de ocupación do IESIDE de Vigo.
A posta en práctica de campañas de carácter feminista foi un traballo e esforzo no que
se centrou o Consello Nacional, entendendo que a pesar das dificultades orgánicas para
reactivar a ANAF de forma autónoma, o traballo neste eido non podía ficar descoidado.
Así, existiron campañas e comunicados polo 25N, Día Internacional contra a Violencia
Machista, 11F, Día da Muller e a Nena na Ciencia e 8 de Marzo, Día Internacional da
Muller Traballadora. No marco destas accións reivindicativas destacamos o traballo no
IES de Poio, xunto con outros centros como IES San Tomé e IES Politécnico, arredor desta
primeira data, asistindo ás mobilizacións convocadas nesa data con comitiva propia.
Tamén foi o caso das loitas polos dereitos LGBT, lanzando un comunicado público polo
28 de xuño baixo o lema “Orgullo e loita na conquista dun novo ensino”. Se ben a data
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é especialmente complexa de cara a desenvolver traballo nas aulas, entendemos que a
necesidade de planificación neste ámbito debe ser algo a recoller como experiencia
deste período, de cara a trasladar o debate ás aulas, implicar e mobilizar de forma activa
e consciente ás estudantes.
Participouse tamén na defensa dun transporte digno para as estudantes en Lugo, que
se enfrontan a cada vez menos trens, con menos frecuencias e con peores conexións.
Tivemos presenza nos Campus denunciando o sistema da ABAU coma un muro de
acceso a educación, facendo partícipe ao alumnado con entrevistas nas que mostran a
súa opinión sobre o que supón este sistema de examinación.
No ámbito económico e institucional, a nosa organización ficou rexistrada como tal,
tanto no Rexistro de Asociacións da Xunta como en Facenda, obtendo polo tanto un
identificador (CIF), que nos permitirá a petición de subvencións e acceso a partidas
económicas que nos faciliten desenvolver o noso traballo. Tamén se atopa agora mesmo
en trámite a alta como asociación no Rexistro de Asociacións da UVigo. O traballo de
finanzas foi complexo, lanzando adiante a creación de material ou bonos para o
autofinanciamento da organización. A día de hoxe, o peche do exercicio económico
deste período é dun beneficio de 980€, coa creación en dunha conta bancaria para a
organización en proceso.
Finalmente, cabe destacar un esforzo especial levado a cabo por tecer novas dinámicas
humanas de traballo no seo da organización. Neste sentido, fíxose fincapé no convívio,
a organización de xornadas e festas de peche de curso e dotar a todas actividades
levadas a cabo pola nosa organización de prácticas que encamiñen este espazo a ser un
lugar no que desenvolver traballo, mais tamén confraternizar de forma solidaria como
estudantes.
Curso 2022-2023: o ensino como base. Convertendo a tendencia en norma
Coa chegada do curso académico, lanzouse a campaña de inicio de curso coa vontade
de achegar o maior número de estudantes á nosa organización. Socializar a situación do
ensino, acumular forzas e recoller ideas para unha sólida IV Asemblea Nacional que fora
un punto de inflexión.
A presenza da nosa organización nos centros de Ensino Medio foi maior, mais tamén
logrou estenderse aos Centros Universitarios. Asembleas abertas, coladas e repartos
foron a base da nosa actividade, con todo, o mais positivo foi a capacidade de implicar
novas compañeiras, mediante o diálogo, a creación de espazos para o activismo e a
escoita activa. Este traballo foi acompañado polo análise e partilla das implicacións do
novo borrador da Lei Orgánica do Sistema Universitario (LOSU), que fixo que foran
redactadas emendas, presentadas en conxunto co BNG ao Congreso dos Deputados.
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O peche deste curso pretende ser a conversión destas tendencias en normas: os deseños
de campañas polo 25N, a LOSU e a situación do transporte buscan responder á realidade
actual, aos efectos destas problemáticas sobre as estudantes, e á súa implicación. Pasar
de concienciar e difundir a implicar e mobilizar, ese é o actual reto.
Coñecedores da grande complexidade dun período interasamblear realmente atípico,
atopámonos na actualidade nesta Asemblea Nacional. O camiño non foi fácil, mais
somos coñecedoras de que o futuro é só de quen loita.
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