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Sae de novo á rúa o noso voceiro nacional, "Combater", e faino desta volta 

con máis contidos e un formato mellorado, pois con el queremos 

acompañar tamén o medre e consolidación do noso proxecto, constatado 

na nosa pasada Asemblea Nacional. Nesta publicación analizamos 

diversos temas de actualidade e de interese para a mocidade 

revolucionaria galega, e divulgamos algunhas das nosas iniciativas, 

actividades e campañas.

Agardamos que gustes da leitura e que difundas estas ideas.
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Unha crise do capitalismo neoliberal

Diñeiro para os bancos, recortes para 
as clases populares

É tempo de organizarse e loitar

Unha nova reforma laboral en favor da patronal

O capitalismo non funciona!

Unha alternativa para a nosa clase: un futuro 
socialista

Como consecuencia das súas propias 
limitacións, acentuadas polas prácticas 
especulativas da súa fase neoliberal, o 
sistema económico baixo o que vivimos 
entrou en crise, o que supuxo que non foi 
capaz de manter o seu ritmo de crecemento, e 
por tanto de enriquecemento por parte da 
minoría que o xestiona. A receita que os 
poderosos nos ofrecen para “saír da crise” 
(saíren eles, enténdase) é recortar dereitos 
sociais e golpear aínda mais os sectores que xa 
de por si mais estamos a sufrir os efectos desta 
situación.

As primeiras medidas por parte do goberno español non 
foron moi diferentes das aplicadas por outros gobernos 
europeos, sendo as mais duras curiosamente as aprobadas 
por gobernos supostamente “socialistas” (Portugal, Gre-

cambiar as bases económicas sobre as que se artella a nosa cia...), aos que lles tocou de novo defenderen o sistema 
sociedade. E todo isto nunha nación sen Estado como a nosa, capitalista do que son comparsa mentres traizoan as súas 
na que ademais debemos evidenciar como a carencia de siglas. Pouco despois de regalar cantidades astronómicas de 
soberanía nos impide dispor de ferramentas propias coas que diñeiro ás entidades financeiras, as rendas mais baixas son as 
enfrontar a crise en favor dos nosos propios intereses.máis castigadas polos recortes anunciados (rebaixas salaria-

is, conxelación das pensións, retirada de axudas...), mentres 
se evitan medidas realmente progresistas como unha reforma 
fiscal, a aposta pola banca pública ou o aumento do gasto 
social. A súa solución pasa por empobrecer as clases popula- Sabemos que é posíbel inverter a actual tendencia e forzar un 
res para que os ricos podan seguir sendo ricos. cambio na correlación de forzas entre traballo e capital. 

A clase traballadora da nosa nación conta por sorte con unha 
ferramenta de resistencia e loita que compre fortalecer 
especialmente ante estas novas agresións: a Confederación 

Como era previsíbel, o goberno do PSOE acabou por facer Intersindical Galega (CIG). O sindicalismo nacionalista 
exactamente o mesmo que prometera non facer: aprobar encarna un modelo sindical combativo e non pactista, que 
unha nova reforma laboral que resta dereitos á clase traballa- acredita na loita de clases e que leva ás rúas a batalla por un 
dora. É unha das máis duras que se lembran: facilítase o novo modelo socio-económico. Debemos portanto implicar-
despedimento, poténcianse aínda máis as ETT's  e atácase a nos na súa convocatoria de folga xeral, pasando por riba das 
negociación colectiva. Ademais, amplíanse os modelos de dinámicas conciliadoras das centrais sindicais españolas 
contrato mais precarios e indignos, como os formativos e en (CC.OO e UGT) que retrasaron a folga xeral todo o que 
prácticas, o que incrementará xunto coas demais medidas as puideron, nunha nova demostración do papel real que xogan 
xa habituais condicións de explotación da maioría da como peóns útiles do poder.
mocidade traballadora. Por último, vemos como se volve 

É tempo de erguer alternativas claras tamén a nivel político, axitar a pantasma do retraso da idade de xubilación, que se 
reforzando no BNG un discurso claro en favor da clase pretende fixar nos 67 anos. Xa tiñamos motivos abondo, pero 
traballadora que sitúe no primeiro plano a defensa dos seus con esta reforma temos aínda moitos máis para paralizar o 
intereses. Trátase de devolver o protagonismo que lle país e tombar estas medidas reclamando un cambio de 
corresponde aos sectores maioritarios da poboación, que son modelo.
os que están a ser mais golpeados e que teñen a capacidade de 
converterse en suxeito de transformación da nosa realidade.

Sabemos que en estado “normal”, o capitalismo condena a 
maioría da humanidade á miseria, provoca guerras imperia-
listas para garantir os seus mercados e esquilma os recursos 

Veñen tempos de resistencia, pero tamén de ir construíndo do planeta. En crise, nin sequera está disposto a manter boa 
alternativas de futuro que rachen con este sistema que nos parte das conquistas do chamado “estado do benestar”. 
condena á explotación. O horizonte é o socialismo, pois o Debemos ser capaces de ligar o combate aos recortes sociais e 
futuro teremos que construílo sobre novas bases de xustiza, á perda de dereitos con un cuestionamento radical do propio 
igualdade, liberdade e democracia real.sistema, responsábel último da situación que estamos a vivir. 

É o momento de difundir un discurso consecuentemente Porque somos mais, porque a nosa loita é xusta. Organicémo-
anticapitalista que cree consciencia arredor da necesidade de nos desde xa para resistir e vencer!

combater 2 voceiro nacional de isca!

organicémonos!

contra o goberno e a patronal

folga
xeral!

29
de setembro



O 27 de marzo tivo lugar a III Asemblea Nacional de Isca en organización e o noso comprometido traballo no seo das 
Compostela. Baixo o lema “Medrar para construír, mocidades da Fronte Patriótica. Ademais durante o acto 
construír para liberar” a militancia da nosa organización interviñeron con cadanseu discurso Rafa Vilar polo 
analizou o período interasemblear anterior e definiu a liña Movemento Galego ao Socialismo e a compañeira e 
política a seguir en adiante. Ao longo do día debatéronse tres responsábel de organización saínte Ximena González. Entre 
teses arredor do noso modelo organizativo, do noso traballo as diversas resolucións da nosa Asemblea destacamos o apoio 
para volver facer de Galiza Nova unha ferramenta axeitada á Revolución Cubana que naquel momento estaba a vivir máis 
para a liberación nacional e a construción do socialismo e da un ataque propagandístico do imperialismo contra o modelo 
nosa actuación no eido estudantil de cara a contribuírmos ao de sociedade libre e igualitaria que alí se constrúe. Após o 
desenvolvemento dun movemento eficaz que pule por un peche, os militantes e simpatizantes de Isca compartiron 
ensino público e galego desde as coordenadas do unha cea na que se procedeu ao reparto de carnés entre os 
nacionalismo e a esquerda transformadora. Tras o debate e membros da organización.
votación das tres teses procedeuse á escolla da nova Mesa 

Desde Isca valorizamos moi positivamente os debates 
Nacional da organización.

e a implicación da militancia que se deron nesta III 
Posteriormente tivo lugar o acto de peche desta III Asemblea Asemblea Nacional, destacando o clima de fraternidade, 
Nacional contando coa presenza dun abano plural de compañeirismo e a ilusión que esperta a evidencia de que non 
organizacións do movemento nacionalista e o activismo só hai espazo para unha organización independentista e 
lingüístico, sindical e estudantil galego: Galiza Nova, revolucionaria en Galiza Nova e no movemento xuvenil 
Movemento Galego ao Socialismo, Comités, A Mesa, SLG, galego, senon que ese espazo non deixa de medrar día a día 
AGAL, MSG, CIG, AMI e Adiante, recibindo ademais un grazas ao noso traballo construtivo, vontade de integración e 
saúdo ante a imposibilidade de asistiren dos mozos do EI. No enteiro compromiso para con dúas causas: a Independencia 
peche proxectouse un vídeo resumo destes catro anos de Nacional e a construción do Socialismo no noso país. Para iso 
andaina no que se lembraron as diversas mobilizacións nas seguiremos medrando e construíndo.
que Isca ten tomado parte, o decidido activismo a pé de rúa da 

3ª Asemblea Nacional de Isca!
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Sobreseída a causa contra os nossos militantes
detidos na marcha de “Galicia Bilingüe”

Há umhas semanas tivemos novas do sobresemento da causa contra @s três militantes de Isca que foram 
detidos e posteriormente libertados com cargos durante os sucessos do 8 de fevereiro de 2009, quando 
umha manifestaçom galegófoba de ”Galicia Biligüe” desfilou por Compostela. Daquela, militantes da nossa 
organizaçom levarom a cabo umha original acçom de denúncia contra estes elementos fascistas, 
disfarçando-se de vacas e situando globos de texto coa lenda “el gallego es para hablar con las vacas”  junto a 
vári@s dirigentes de GB. Como conseqüência da nossa acçom, produzirom-se as detençons d@s noss@s 
companheir@s junto às de vários activistas pro-galego mais, e todos eles passárom 24h nos calabouços.

De Isca!, parabenizamo-nos por esta lógica decisom, pois nada delictivo houvo na actuaçom dos nossos três 
companheiros, e ao tempo lembramos que ainda som vári@s @s nacionalistas que serám julgados após os 
sucessos dumha jornada protagonizada pola exaltaçom espanholista e a brutalidade policial. 
Aproveitamos de novo para lhes expresar a nossa solidariedade.

Defender a língua nom é delito!



Ao contrario do que hai dez anos sucedera coa aprobación da 
Lei Orgánica de Universidades, a aplicación do Plano Boloña 
nas aulas da Galiza non contou cunha oposición real entre o 
estudantado, que aceptou esta agresión de forma pasiva ou, 
no mellor dos casos, resignada. Choca isto con a forza e 
combatividade que se deron noutras partes do estado, caso da 
Catalunya. A gravidade da desmobilización e desleixo do 
estudantado fica de manifesto coa implantación xa imparábel 
do Plano Boloña, cos seus resultados evidentes e longamente 
anunciados: incompatibilidade da vida profesional e de 
estudante, sometemento da universidade pública aos ditados 
do mercado primando a formación laboral sobre a obtención 
de coñecementos en profundidade, instauración de números 
clausos… en definitiva, a elitización da universidade que 
levará consigo a imposibilidade de acceder a esta por parte do 
estudantado con menos posibilidades económicas, que en 
época de crise como a actual é, máis ca nunca, a inmensa 
maioría.

A homologación europea, mal planteada na súa orixe e aínda 
por riba mal aplicada, foi apenas cuestionada en Galiza por 
pequenas asembleas de alumnos e, en principio, pola na 
altura organización estudantil de universidade do 
nacionalismo galego, os CAF. A capacidade de mobilización 
duns e outros foi en todo momento moi limitada, co agravante 
de que os CAF optaron por centrarse noutras reivindicacións 
–folgas en protesta pola suba das taxas universitarias-. Isto 
trouxo consigo a apropiación exclusiva do discurso 
antiboloña por parte das asembleas, que se ben nalgúns casos 
foron ferramentas de traballo válidas, noutros non pasaron 
de ser unha morea de pequenas organizacións e intereses nun 
xogo de hexemonías e enfrontamentos que en nada 
beneficiaron ao movemento estudantil. A isto hai que 
somarlle a súa incapacidade crónica para desenvolveren un 
discurso en clave nacional de oposición ao Espazo Europeo de 
Educación Superior, e nalgúns casos un evidente sectarismo 
cara a organización estudantil nacionalista. O resultado foi do modelo por parte de sectores do nacionalismo… Agora é 
que o estudantado non se sentiu nin representado nin necesario, pois, recompor o debilitado movemento estudantil 
interesado en loitas para as que non se contaba con eles máis nacionalista, a través do traballo de toda a mocidade que 
que como unha fórmula retórica. poida encadrarse nas coordenadas do nacionalismo e da 

esquerda transformadora e anticapitalista, isto é, nas Boloña amosou, pois, as feblezas e incapacidades dun 
coordenadas do nacionalismo popular e histórico. Os movemento estudantil limitado en militancia e capacidade de 
Comités son hoxe a ferramenta máis válida en mans do mobilización. Deixou ao descuberto a práctica inexistencia 
estudantado para defender os seus dereitos, avanzar nestes e deste movemento en clave de país que puidese liderar a loita 
transformar as tres universidades públicas e españolizadas contra o Proceso de Boloña. Golpeou duramente o cerne da 
de hoxe nun sistema universitario galego ao servizo do país e universidade pública, afastando se cadra máis o horizonte 
útil para o horizonte estratéxico dun Estado Galego estratéxico dunha universidade galega, pública e de calidade. 
independente. Deben ser, pois, a organización referencial de Non axudou, claro, que parte do profesorado nacionalista das 
todo o estudantando nacionalista, as siglas desde as que tres universidades, entre eles candidatos á reitoría nas 
traballar inseridos no estudantado, nin a mil pasos por diante últimas eleccións na USC e na UdV, manifestasen 
nin un só paso por atrás deste, para modelalo e crear nel a publicamente o seu apoio ao plano Boloña, creando unha 
consciencia de pertenza a un país, a un país asoballado e a fenda no propio movemento nacionalista na universidade. 
maiorías sociais sen voz nin voto neste sistema económico e Todo isto é causa de que hoxe a única batalla posíbel sexa a de 
neste modelo de universidade. E, para que sexan siglas minimizar o impacto de Boloña facultade a facultade 
referenciais, débese comezar por aceptar os erros pasados e mediante a loita por uns planos de estudo dignos. Non é o 
recuperar un perfil combativo e achegado ás necesidades do escenario desexábel, pero é o que quedou tras unha serie de 
estudantado, sen mesianismos nin acatamentos da situación catastróficos erros , indecisións e tacticismos.  
actual. 

A estas alturas, e visto todo o anterior. só podemos considerar 
Citando libremente a Castelao, nós temos confianza no a loita contra o EEES como unha derrota da que convén, 
estudantado, e o estudantado ha tela en nós. Para que as porén, saber como erguernos. Os erros ficaron de manifesto: 
próximas loitas rematen en vitorias, no camiño do ensino falla de iniciativa, sectarismo, desenfoque a respecto do 
galego e da Galiza liberada.        problema ou inimigo principal, aceptación mesmo entusiasta 

Boloña
e o movemento estudantil
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“Boloña amosou, pois, as
feblezas e incapacidades dun
movemento estudantil 
limitadoen militancia e
capacidade de mobilización.”



A empresa Iberdrola está a transformar, dende o mes de abril 
deste ano, o río máis caudaloso do noso país en pouco máis ca 
un regato. Xa de por si sobreexplotado con nove centrais 
hidroeléctricas dende o Bierzo ata a súa confluencia co Miño, 
o río Sil pasou nun par de semanas de ser navegable a poder 
ser cruzado a pé. Este irreversible desastre ecolóxico, sen 
precedentes pola súa magnitude, remóntase a comezos do 
inverno pasado, cando a concesionaria iniciou as obras de 

da nefasta xestión que se está a aplicar nos cursos fluviais e da ampliación da central de Santo Estevo en vías á instalación 
falta de organización e de resposta perante estes ataques dunha nova turbina que aumente a capacidade de produción 
continuos á terra. A nosa nación, cunha riqueza natural enerxética da central. Xa son moitos os colectivos ecoloxistas 
envexable noutras latitudes ibéricas, foi convertida nunha que coma a nosa organización están denunciando esta 
colonia interior polo Estado Imperialista Español da que se desfeita, sinalando á multinacional como principal 
abastecer de todo tipo de recursos (humanos, marítimos, responsable xunto coas autoridades que están a permitir que 
enerxéticos, forestais...) sendo esquilmada coa complacencia isto aconteza. Alén do feito na presa de Santo Estevo, a propia 
de quen deixan facer por unha presiña de cartos ficando sen a Iberdrola está a facer o que lle peta noutras concesións de 
máis mínima carga de conciencia. A falta de conciencia aproveitamento dos recursos hídricos das que se beneficia 
ecolóxica e a negación da nosa identidade nacional e do noso hoxe en día por todo o país ( Prada, Xares, Bao, etc).
dereito a decidirmos como pobo sobre aspectos como o 

Dende a nosa organización non podemos deixar de denunciar aproveitamento de recursos naturais son unha das principais 
que non por ser máis visible é esta a única agresión causas da perda de biodiversidade que están a sufrir todos os 
irreversible que sofren na nosa terra o medio ambiente en ecosistemas do país.
xeral e os ecosistemas fluviais en particular. A modificación 

Como ecoloxistas, os militantes de Isca! reclamamos a durante os últimos sesenta anos do espazo natural no que nos 
paralización urxente deste delirante proxecto que afecta inserimos foi tan radical que dificilmente se pode recoñecer o 
directamente aos recursos hídricos de até unha decena de país que nos legaron os nosos avós: Castrelo de Miño, a Lagoa 
comarcas galegas e de xeito global a todo o país. Vivimos de Antela ou Chandrexa son exemplos de como Galiza foi 
nunha sociedade na que o medioambientalismo institucional vendida en parceliñas para satisfacer as necesidades do 
está limitado a coidados paliativos para dar boa imaxe e na capitalismo e enriquecer os petos duns poucos, sempre 
que os mesmos que outorgan os insuficientes e nunca foráneos. No entanto, e precisamente por isto, é ás clases 
cumpridos réximes de protección (ZEPA, Rede Natura 2000, populares a quen máis afectan os desastres naturais que fan 
etc) son os mesmos que autorizan desfeitas como o actual desaparecer ecosistemas, mais tamén provocan a destrución 
secado do río Sil. Ante isto denunciamos, sinalamos e e asolagamento de aldeas e parroquias enteiras 
seguimos berrando: GALIZA NON SE RENDE!convertíndoos ademais en dramas humanos. Somos vítimas 

Máis unha
desfeita ecolóxica:
S.O.S Sil
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Debater, cadernos formativos de Isca!
En Isca! acreditamos desde o noso nacemento, hai xa case 4 anos, na formación como ferramenta de análise e transformación da 
nosa sociedade pero tamén da nosa acción política e da nosa militancia. Por iso, comezamos desde hoxe a editar -baixo o cabezallo 
Debater-, unha serie de cadernos de análise e formación sobre diversas temáticas de interese para a mocidade revolucionaria, co 
obxectivo de que sirvan como ferramenta para fomentar o debate tanto interna como externamente.

Estes son os catro caderno editados até o momento, e que poden ser descargados na nosa web: www.iscagz.org



A Lei Orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde reprodutiva e 
sexual e interrupción voluntaria do embarazo entrou en vigor 
non sen grandes polémicas de por medio. Lonxe de ser a 
panacea que a suposta “esquerda” española procura facernos 
crer, non se garante a reivindicación básica feminista: a 
autonomía reprodutiva, o dereito a decidir se ter ou non ter 
fillos e cando facelo, o respecto do ámbito de autodetermina-
ción individual das mulleres. Así, a lei 2/2010 recoñece 
formalmente o dereito á maternidade libremente decidida, 
pero desprega unha serie de artigos que limitan este dereito 
mesmo até negalo, impoñendo uns prazos que son contrarios 
á libre decisión da muller.

Cómpre salientar tamén o tratamento do persoal sanitario, 
pois a reforma da lei non garante que se vaia impedir a 
obxección de conciencia, sendo isto un insulto á propia 
concepción de sanidade pública, onde as crenzas do persoal 
sanitario non deben obstaculizar o exercicio dos dereitos 
legalmente recoñecidos. A normalización deste tipo de 
prácticas pode provocar que se despracen as interrupcións de 
embarazos cara a sanidade privada, creando unha fenda de 
absoluta desigualdade entre as mulleres con maiores 
recursos económicos e as que non  poden pagar os gastos para 
facer efectivo un dereito que a lei lles recoñece.

Recóllese na nova lei a posibilidade de abortar dentro das 
primeiras 14 semanas, sendo esta a única marxe de autono-
mía que  lle outorga á muller para decidir se continuar 
adiante ou non co seu embarazo. O aborto poderase realizar 
até as 22 semanas de estar en risco a vida ou saúde da muller, 
sendo isto un paso atrás dun enorme alcance: a partir das 22 
semanas prima, por tanto, a vida do ser non nacido antes que 
a vida da propia muller, sen ter ela posibilidade de decidir 
sobre esta cuestión; mesmo a normativa anterior permitía a 
interrupción do embarazo en calquera momento de  se 
producir este suposto. Ollamos aquí outro retroceso que fai 
que nos preguntemos se a intención do lexislador é protexer a 

determinadas comunidades autónomas. Preguntámonos que vida, pero a vida de quen?
acontecería se determinadas Comunidades Autónomas se 

As nosas reivindicacións non fican aquí. Somos conscientes negasen, por exemplo, a aplicar a chamada “Lei de Partidos”.
de que o aborto é unha solución extrema, unha situación que 

Mentres, os movementos auto-denominados “provida” ningunha muller afronta gustosamente, perante un embara-
tentan cubrir as súas verdadeiras pretensións con consignas zo non desexado. Creemos que é necesaria unha educación 
como “a defensa do dereito á maternidade” ou “da familia”, sexual profunda e integral, que entenda que a sexualidade das 
conceptos ambos intimamente ligados a un xeito machista e mulleres non vai vinculada á maternidade e que proporcione 
patriarcal de ollar as mulleres. A defensa do dereito á mater-instrumentos e coñecementos para que cada muller sexa a 
nidade non se entende contraposta á defensa do dereito ao única decisoria sobre o seu corpo, sobre como, cando e con 
aborto, é máis, constitúen ambas as dúas o dereito da muller a quen gozar da súa sexualidade libre de prexuízos. Non 
decidir sobre a súa vida e o seu corpo. O recoñecemento do obstante, como dona do seu corpo e da súa vida, debe ser a 
dereito a abortar, como é obvio, non obriga a ningunha muller muller e só a muller quen decida, conscientemente e partindo 
a exercelo, pero si garante a aquelas que libremente o desa educación sexual que defendemos, se seguir adiante ou 
decidan, como donas do seu propio corpo, poder facelo nas non co seu embarazo.
mellores condicións posíbeis. Doutra banda, a reivindicación 

Ficamos abraiadas (aínda que non sorprendidas) ao compro- dos dereitos da familia é facilmente contra-argumentábel se 
bar como esta lei, que para nós fica lonxe das tradicionais partimos da base de que a súa familia é unicamente a compos-
reivindicacións do feminismo de aborto libre e gratuíto, para ta por un matrimonio heterosexual e a súa descendencia, 
a dereita é un auténtico atentado contra a “vida” e a institu- negando tal cualificación ás múltiples familias que existen.
ción da familia, da familia patriarcal, evidentemente. Mais 

Rexeitamos esa concepción de familia que senta os cimentos semella que os seus argumentos non son sostidos nin por 
da idea da muller como máquina reprodutora ou como mera outras institucións do Estado pouco sospeitosas de inclina-
portadora dunha futura vida, ignorando os seus desexos. cións esquerdistas, como demostrou esta semana o posicio-
Defendemos, por tanto, a libre determinación das mulleres, a namento do Tribunal Constitucional ao respecto, entenden-
súa total autonomía sobre o seu corpo e a súa mente, sen do que a lei non bate co dereito á vida recoñecido pola 
imposicións externas de ningún tipo, facéndonos eco unha Constitución. Mais isto non semella suficiente para aqueles 
vez máis da reivindicación feminista polo aborto libre e que, cando lles interesa, acoden á defensa do Estado de 
gratuíto.Dereito, pero que hoxe ameazan con non aplicar esta lei en 

sobre a Lei do Aborto

Unha lei covarde
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“Rexeitamos esa concepción
de familia que senta os
cimentos da idea da muller
como máquina reprodutora
ou como mera portadora
dunha futura vida,
ignorando os seus desexos.”



Cando nace Aturuxo? Como foi o proceso de 
xestación do proxecto?

O sábado 24 de Febreiro de 2007 constituíase oficialmente en 
Boiro a Asociación cultural Aturuxo con un obxectivo 
fundamental: crear na Barbanza un local social. O grupo base 
comezou a barallar a idea uns meses antes, todo partiu do 
contacto que tivemos vari@s de nos co traballo dos centros 
sociais de Compostela, principalmente coa Gentalha do 
Pichel. Comezamos a comentalos entre xente que 
entendiamos que podía adherir este proxecto e comezamos a 
construír.

Cais son os obxetivos da vosa iniciativa?

No cartaz que convocaba á asemblea constituínte 
reclamabamos: un local social na Barbanza (por un libre 
espazo de lingua, cultura e disidencia). Os nosos obxectivos 
son a dignificación e o espallamento da lingua e cultura 
galegas, a libre expresión, luitar contra as inxustizas sociais e 
ofrecer unha alternativa lúdica á que nos ten acostumad@s 
esta sociedade de consumo.

Que tipo de actividades impulsades?

Entendemos o traballo nos centros sociais como algo básico Pois de todo tipo, non temos unha formula única, cada tema 
para o movemento, sobre todo en vilas pequenas (como afrontámolo como entendemos que pode ter máis resposta, 
Boiro) o impacto social é moito maior, nós podemos asegurar unha charla, xornadas, concertos, etc.
que en Boiro todo o mundo sabe do Aturuxo, e o que 
representamos.

Que repercusión teñen as vosas actividades no 
entorno? Hai receptividade na viciñanza?

Cales son as vosas expectativas de futuro?
As actividades teñen unha receptividade boa en xeral, 

Seguir tecendo, cada vez temos máis relación con outras principalmente entre @s moz@s e a xente máis concienciada, 
asociacións da comarca e un dos obxectivos é tecer redes para mais participa xente moi variada. En xeral podemos estar 
cada día mobilizar máis xente na defensa do País. Animamos orgullos@s de ter creado debate sobre moitos temas que 
a todas e todos a participar (a crear!) dos centros sociais, a xeralmente non están na rúa.
crer efectivamente no País e vivilo.

Cal é a vosa relación coas institucións (concello, 
etc)?

Até o da agora foi cordial, a maior parte das solicitudes que 
temos feito foron atendidas, mais temos un traballo 
totalmente autónomo e non recebemos subvencións 
ordinarias.

Temos tido numerosos problemas cos "corpos de seguridade 
do estado", nomeadamente coa Guardia Civil, que ten 
irrompido no local en numerosas ocasións, coas escusas mais 
extravagantes. Agardamos que saiban que non nos 
intimidan.

Como valorades o traballo nos centros sociais de 
cara á normalización do idioma e potenciación de 
valores alternativos?

aturuxo
local socialr/ Principal 118, Boiro-Galiza

Entrevista a Xurxo Paz,
do local social Aturuxo
(Boiro)

[experiencias de autoorganización xuvenil]
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“En xeral podemos estar
orgullos@s de ter creado 
debate sobre moitos temas 
que xeralmente non están 
na rúa.”



Ás nacións sen estado, como Galiza, Catalunya e Euskal 
Herria, inseridas no marco legal español que tan ben defen-
den os poderes xudiciais que velan polo cumprimento da 
norma magna, herdada dunha transición pactada polos 
fascistas e cunha indefendíbel concesión da esquerda estatal, 
pouco lles queda a facer mais que reivindicar o seu dereito 
lexítimo que teñen como pobo, o dereito a exerceren a 
soberanía nacional a través do dereito de autodeterminación.

non puido pasar de aí, España non ten cabida para un texto 
Estamos perante un texto legal que non recoñece ningunha que recoñeza ningunha fenda na sua soberanía “nacional”. 
vía soberanista para as nacións oprimidas do Estado, nega 

O Estatut catalán xéstase co consenso político inicial entre as explicitamente a soberanía dos pobos para diluila na do 
forzas políticas catalás que foi aprobado no Parlament por “pueblo español” e mesmo oferece garantías militares para 
ampla maioría, e seguindo as canles legais foi sometido a calquer ameaza á indisolúbel unidade que consagra. Os 
aprobación nas cortes españolas. mecanismos de reforma que contén son infranqueábeis, dous 

terzos de ambas cámaras de dúas lexislaturas consecutivas. 
Ante a oposición do PSOE ao texto aprobado e coa complici-
dade de CiU, o texto aprobado no Parlament tivo que sofrer Recoñecidos na CE aparecen os Estatutos de Autonomía, 
unha retallada xeral ante o posíbel rexeitamento do texto nas como normas que permiten desenvolver unha serie de 
cortes españolas. De pouco serviu un consenso entre todas as competencias políticas e/ou sociais delegadas da CE e do 
forzas políticas catalanas, exceptuando o PP, tivo que poder central, sempre por debaixo da norma magna e tendo 
recurtarse para poder ser aprobado no Senado e no Parla-como finalidade consagrar a dependencia ao Estado (téñense 
mento, polo que a proclamación do carácter nacional foi que aprobar nas cortes españolas), coa diferencia de que son 
trasladado a un preámbulo sen validez xurídica. O Estatut os executivos autonómicos os que xestionan as competencias. 
light foi aprobado cos votos en contra do PP e ERC. Aínda así o 

Foi a través desta concesión, como o pobo de Euskal Herria na PP presentou un recurso de inconstitucionalidade ante o 
CAV, primeiro, e Catalunya, despois, intentaron nos últimos Tribunal Constitucional. 
anos vehiculizar legalmente o recoñecemento da identidade 

A sentenza do TC non saiu do guión marcado pola anterior nacional, como un primeiro paso no proceso de autodetermi-
doutrina á hora de interpretar os dereitos do pobo vasco, nación reivindicado historicamente sen complexos  por estas 
catalán e galego; e que emana do texto da propia CE: non dúas nacións. 
debemos esquecer a sentenza contra os parlamentarios do 

O chamado plano Ibarretxe (tramitado como unha reforma Bloque-PSG, expulsados do parlamento galego en 1982 por se 
estatutaria, mais que definía a CAV como “Comunidade basca negarem a prometer acatamento á CE. 
libremente asociada ao Estado español” no seu artigo 1, e 

A declaración de insconstitucionalidade en 14 artigos non fan recollía avanzos como a existencia dunha nacionalidade 
máis que evidenciar o que xa sabiamos: o Estado Español a basca, ou mesmo o direito a decidir a relación co resto de 
través do seu poder xudicial e lexislativo non van permitir que Estado ou a comunidade internacional no artigo 13) chocou 
ningún pobo avance no recoñecemento da súa soberanía, nin de fronte cos mecanismos de ferro dos que se dota a España 
no seu regulamento xurídico. una, grande y libre perante calquera ameaza de disolución ou 

reforma profunda. Este foi aprobado por maioría absoluta en 
A sentenza deslixitima a eficacia xurídica interpretativa do decembro de 2004 (39 dos 75 parlamentares) no parlamento 
termo nación, recollido nun preámbulo sen carácter normati-da CAV, e coa firme vontade de non dar un paso atrás no texto 
vo que nunca até o de agora fora recollido nun fallo dunha aprobado polos seus representantes perante o Parlamento 
sentenza do TC, non recoñece a posibilidade de declarar español. Mais o Parlamento español negouse mesmo a 
preferente a lingua catalá, nin a posibilidade de dotarse dun admitilo a trámite para a súa discusión, e este plano Ibarretxe 

Estatutos e autodeterminación “o Estado Español a través 
do seu poder xudicial e 
lexislativo non van permitir
que ningún pobo avance
no recoñecemento da súa
soberanía, nin no seu 
regulamento xurídico”

combater 8 voceiro nacional de isca!



Poder Xudicial autónomo pola vía estatutaria. Recalca, como povo e que é recoñecido nos tratados internacionais. 
nunca o fixo, a “indisoluble unidad de la nación española”. 

Recollendo a resposta do nacionalismo galego que se deu a 
O exemplo do Estatut catalán e o vasco, debe servirnos como través do rexeitamento do modelo estatutario, debemos 
exemplo para desterrar calquer posibilidade ou esperanza entender que a solución para dotarnos dun marco político 
depositada na aprobación dun Estatuto de nación como a parte da aposta firme polo dereito de autodeterminación, 
saída legal para conquerir unha soberanía nacional ou para mínimo democrático a partir do cal se estabelecerán as 
que se nos recoñeza legalmente a nosa identidade nacional fórmulas xurídicas e institucionais concretas que o pobo 
con efeitos práticos. O marco legal actual nunca vai recoñer galego pacte, sexan fórmulas soberanistas na liña das “Bases 
tal posibilidade e lévase demostrando desde o café para todos Constitucionais da Nación Galega para a participación da 
do Pacto Constituínte. Galiza  nun pacto federal”, fórmula defendida na Reforma 

polo nacionalismo galego; ou outras distintas: a nosa aposta é 
É agora o noso turno, o turno do nacionalismo galego, das a vía que consideramos mais segura, realista e prática para o 
galegas e galegos que demos un paso máis, que superemos aseguramento da nosa soberanía: a independencia nacional 
estas trabas legais e avancemos no proceso de autodetermi- concretada nun Estado propio no mundo, soberano e 
nación, direito que nos corresponde lexitimamente como independente.

pola independencia
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Acabou o mundial, vai acougando por fin a orxía chovinista 
española e parece bo momento para que nós, os que en cada 
partido animamos a cada rival de España gustásemos ou non 
do fútbol, reflexionemos sobre o que supuxeron os acontece-
mentos dos últimos días. Comecemos por aquí: nós, naciona-
listas e independentistas galegos, fuximos do politicamente 
correcto e afirmamos que, en efecto, temos dúas seleccións: a 
galega e calquera outra que xogue contra España. Como a 
primeira non pode xogar por motivos de sobra coñecidos, 
ficamos coas outras, aínda que desta vez só Suíza puidese 
darnos unha alegría. Gozamos coas derrotas da que agora 
chaman “la roja” (antes roja que rota, dicían) porque ademais 

sectores claramente fascistas saísen á rúa a cara descuberta. de non sentirnos españois, sabemos que é España quen 
Non é casual que as celebracións españolas en -por exemplo- impide a oficialidade das nosas seleccións nacionais, sabe-
Bilbao ou Barcelona teñan un marcado carácter anti-vasco ou mos que o fútbol será usado con fins políticos moi concretos e 
anti-catalán, que se berren consignas contra os “catalufos de porque non queremos que un deporte sirva para normalizar 
mierda” ou contra os “niñatos de HB” ou que se queimen nas nosas rúas a presenza dunha simboloxía que rexeitamos, 
senyeras. Tampouco sorprende o feito de que no noso país a pois representa explicitamente a negación da nosa nación, 
euforia españolista teña rematado en agresións contra locais Galiza.
sociais nacionalistas, nin que un dos berros mais comúns sexa 

A parafernalia españoleira ten un duplo fin: por un lado, o de “yo soy español, español, español…”, que ten moito mais 
quérese lexitimar o proxecto nacional imperialista español de proclama identitaria que de reivindicación deportiva. 
que cada vez está máis cuestionado -especialmente pola Fomos moitos os que comprobamos que durante os días en 
presión das nacións vasca e catalá-, tentando contrarrestar que as cores vermella e amarela (as mesmas que que Franco 
coa ditadura mediática un feito evidente: moitos súbditos impuxera coas armas) tomaban as rúas, o simple feito de 
deste estado non se identifican coa nación española, nin co pasearse con simboloxía nacionalista convertíase nunha 
seu rei nin coa súa bandeira e portanto tampouco coa súa inaceptábel afrenta para moitos destes “siareiros”.
selección. Non somos poucos, tamén na Galiza, os que non 

Porén, a marea españolista recuará de novo, sairán á luz nos sentimos españois e reclamamos o dereito a decidir 
inevitabelmente todas as contradicións e aí estaremos nós libremente o noso futuro como pobo -posibilidade actual-
para axudar a que se vexan: que se vexa que o seu estado é un mente vetada pola Constitución e os Estatutos de Autonomía-
proxecto fracasado e irreformábel, e que fica cada vez mais , así como a apoiar as nosas seleccións propias, impedidas de 
claro que a única saída viábel para as nacións que o compoñen participar en competicións internacionais por culpa do 
é a independencia. Que se vexa que existe un conflito lingüís-estado español e no noso caso agora tamén proscritas polo 
tico no marco do cal preténdese a aniquilación do noso goberno Feijoo. Por outro lado, é evidente que os éxitos 
idioma en favor do español, e que non imos permitilo. E por futbolísticos do grupo de multimillonarios (e agora serano 
suposto, que se vexa que aos gobernos e á patronal non vai aínda mais, por certo) que defende as cores de España úsase 
sairlles gratis a súa pretensión de cargar sobre as costas da como narcótico que adormeza aínda mais as xa bastante 
clase traballadora a crise que eles provocaron.pasivas conciencias dunhas clases populares que están a 

sufrir unha nova agresión aos seus dereitos. Deste xeito, 
Canto mais aumente a súa presión non farán mais que darnos 

distráese as a atención das duras medidas económicas e 
novos motivos para seguir organizando a nosa resistencia e 

sociais que se están a aplicar en favor dos mais privilexiados.
construindo as nosas alternativas. Agora seremos nós quen 
tomemos as rúas coas nosas bandeiras, que son de liberdade e As vitorias de España serven, pois, para eses fins nada 
xustiza social, precisamente todo o contrario do que repre-neutrais, e por iso sabemos que non é “só fútbol”, como din 
senta ese farrapo vermello e amarelo co que durante tantos algúns inocentes ou demagogos. Ademais do dito, cómpre 
anos pretenderon afogarnos.engadir que o clima imposto foi a escusa perfecta para que 

Non é só fútbol. 
Nós non somos españois!



Rúa Entremuros 12, Santiago de Compostela - 981 57 67 78
correo@ocurruncho.com  ·  www.ocurruncho.com

O 1 de Abril apresentou-se publicamente em Gernika o 
manifesto “Civil & Political Rights for the Basque Youth”, 
assinado por mais de 50 organizaçons de todo o mundo, entre 
elas a nossa. Umha moça curda e um moço catalám lerom em 
inglês e castelhano um comunicado no que se denuncia a 
repressom contra a mocidade basca e se convoca umha 
mobilizaçom para o próximo 29 de maio em Bruxelas.

A jornada em Gernika completou-se cum um roteiro guiado 
pola vila e com umha charla-colóquio no Gaztexe, com 
intervençons de representantes dos Países Cataláns, 
Curdistám, Irlanda e Bolívia. Ao dia seguinte participamos 
em Durango como delegaçom convidada no GaztEHerria, 
festival impulsado pola plataforma do mesmo nome e que 
une a diversos colectivos juvenis arredor da reivindicaçom 
independentista. A jornada serviu-nos nom só para seguir a 
conhecer a capacidade de autoorganizaçom e de resposta da 
mocidade basca apesar das contínuas agresons, mas também 
para difundir a realidade do nosso país e para intercambiar 
experiências com organizaçons revolucionárias de diversos 
povos do planeta.

isca! recomenda:

combater 10 voceiro nacional de isca!

Umha delegaçom de Isca!
participou na apresentaçom 
dum manifesto solidário coa 
mocidade basca e no GaztEHerria



Galería de actividades e campañas
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Somos Isca!, unimos mozas e mozos, traballadores/as e estudantes, para 

transformar o pais, porque procurar un futuro digno para a mocidade galega 

é organizarse desde xa para conseguir unha nación soberana e un cambio 

radical de sistema cara ao socialismo.

Xa estamos en marcha, estamos a construir desde agora a Galiza ceibe e 

con xustiza social que arelamos.

Loita con nós!

iscagz.orgwww.
info@


