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Podemos Galicia e a unidade popular no país.  

Ante a eleccións de órganos do partido instrumental En Marea. 

 

Durante a campaña das primarias, as diferentes persoas que hoxe conformamos o 

Consello Cidadán Galego percorremos o país recollendo as demandas e o pulso da 

organización, das nosas bases, motor e principal razón de ser desta organización política.  

O documento político que elixistes como folla de ruta para Podemos Galicia nas pasadas 

eleccións primarias fai unha aposta clara: reforzar o noso partido en Galicia, tanto no 

interno como no externo, como nas relación con outras organizacións e alianzas. Un dos 

puntos importantes nese ámbito pasa por seguir traballando dentro do espazo do cambio 

no país e, en particular, no Partido instrumental de En Marea, entendendo que Podemos 

ten que asumir un papel central, ampliando o espazo de unidade popular de cara a gañar 

a Xunta de Galicia para a xente nas vindeiras eleccións de 2020. 

É evidente que é preciso abrir o espazo do cambio no país a un novo escenario. O espazo 

quedouse pequeno, é imprescindible asumilo e emprender a tarefa de derrubar os muros 

de contención que imposibilitan o desborde. Hai unha maioría social en Galicia que quere 

cambio, a nosa obriga como partido é ofrecer a mellor ferramenta para convertela nunha 

maioría electoral e parlamentaria. 

Por iso, queremos animarvos a que participedes neste proceso de renovación dos órganos 

de dirección do partido instrumental de En Marea. Para poder facelo, tedes que 

rexistrarvos na páxina web (https://medrando.enmarea.gal/users/sign_up) ate o próximo 

23 de novembro. 

FAQS 
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 Por que é tan importante a participación da militancia de Podemos neste 

proceso de EN MAREA? 

Se queremos que Podemos sexa o vector principal do cambio en Galicia é 

imprescindible a vosa participación. Para liderar o espazo do cambio galego hai que 

participar tamén nas eleccións de órganos do partido instrumental de En Marea. O 

manterse á marxe do proceso desactiva a nosa capacidade no mesmo, arrástranos a 

unha esquina do espazo e imposibilita mostrar o noso peso e a correlación de forzas 

dentro do mesmo. 

 Para que saímos a gañar este proceso interno de EN MAREA? 

O obxectivo é a refundación do espazo para potenciar a concepción orixinal da 

confluencia. Unha confluencia que premia a pluralidade e que tan bos resultados 

electorais deu nas eleccións xerais do 20D. Queremos un espazo que reflicta a súaa 

pluralidade, na que tódolos compoñentes do conxunto estean cómodos e teñan un 

peso correlativo á súa masa social. 

 Que órganos se elixen neste proceso de EN MAREA? 

Elíxese o Consello das Mareas, o equivalente ao noso Consello Cidadán; os 

membros electos do Consello elixirán posteriormente á Coordinadora, o equivalente 

ao noso Consello de Coordinación, con funcións executivas. Elíxese á dirección do 

espazo, e algo que é aínda máis importante, xa que se vota a folla de ruta política 

para marcar o futuro do espazo, así como as súas liñas de actuación. 

 Presentarase xente de Podemos a este proceso de EN MAREA? 

A xente de Podemos por suposto que estará presente. O Consello Cidadán Galego 

marcou de forma unánime o camiño para “traballar na construción dunha lista no proceso de 

eleccións de órganos do partido instrumental En Marea e nun documento político co obxectivo de 

reformular e ampliar o espazo de confluencia galego. Unha lista que fomente os principios e a liña 

política e estratéxica de Podemos Galicia, recollida nos documentos políticos aprobados na Asemblea 

Cidadá Galega”.  

A única maneira de mostrar a nosa potencia social será cunha participación masiva 

das nosas inscritas neste proceso. Somos moitas e moitos, e temos que implicarnos 

para reflectilo nos órganos do partido instrumental de En Marea. 

 Cal vai ser a fórmula para concorrer aos próximos procesos electorais? 

Nos procesos máis próximos, municipais e europeas, a fórmula será a decidida polas 

inscritas na consulta do pasado mes de marzo: a coalición e co nome de Podemos na 

papeleta, agás onde exista unha marca consolidada. Nos seguintes procesos, a 
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fórmula será, como sempre, a que decidan as inscritas. O gañar este proceso interno 

de EN MAREA deberá sentar as bases para a reformulación do espazo. A aposta de 

Podemos Galicia ten que ir nesa dirección. 


