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voceiro nacional de isca!

Rachar co pacto social, loitar polo noso futuro
Nas semanas previas ao Primeiro de maio, desde Isca! levamos
adiante unha campaña nacional onde quixemos visibilizar e difundir
entre a mocidade a necesidade de organizarse, mobilizarse e rebelarse, acreditando na loita anticapitalista e popular para derrubar un
sistema inxusto e artellar unha resposta ante o estado de agresión
permanente que sufrimos.
A Galiza é hoxe moito máis pobre e vella que antes de o PP tomar o
poder. Ás escandalosas cifras de paro súmase un premeditado
ataque aos dereitos laborais que, en forma de reforma laboral e
recortes de corte neoliberal, precariza o emprego e limita as axudas
sociais. Aínda máis, pois acentúa o secular fenómeno emigratorio do
país, producindo un sangrado constante na sociedade galega.
A mocidade ten que saír á rúa e, recuperando as históricas consignas
do nacionalismo popular, berrar que queremos unha Galiza ceibe
sen emigración. Debemos rebelarnos contra o pacto social, contra as
políticas de recortes, contra o desmantelamento dos servizos
públicos, da industria, do agro, contra os que queren dispoñer do
noso corpo, contra os que queren folclorizar a nosa identidade,
contra os que nos expulsan da nosa terra; en definitiva, contra os que
van na contra do que somos e do que, máis cedo ca tarde, habemos
ser.
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V Asemblea Nacional de Isca!

Rachar co presente, construír o futuro
O pasado 7 de febreiro tivo lugar a nosa V Asemblea Nacional
co obxectivo de actualizar as nosas teses políticas e mellorar
as ferramentas organizativas das que nos temos dotado para
converternos naquilo que aspiramos ser: unha ferramenta
política que contribúa á transformación social e ao avanzo na
consolidación do espazo político polo que apostamos, o da
mocidade rebelde galega, independentista, comunista e
feminista.
Somos unha organización con xa nove anos de vida neste
xullo de 2015 e que nacemos daquela como reacción á deriva
que pretendeu homologar o BNG ás forzas do sistema,
traballando de xeito leal e construtivo para recuperar o
discurso histórico do nacionalismo e a súa referencialidade
nas clases populares. Camiño que entendemos máis imprescindíbel aínda nun contexto de descrédito da acción política
e de aparición de forzas esóxenas que non supoñen unha
alternativa real para as nosas necesidades; camiño no que
nos comprometemos a continuar traballando para que o
proxecto histórico que representa o BNG, fronte da que
facemos parte, sexa a referencia das soberanistas deste país.
Facémolo tamén da man do Movemento Galego ao Socialismo, avanzando nesta Asemblea Nacional na relación
orgánica entre ambos os dous espazos, converténdonos nas
súas mocidades.
No que atinxe ás cuestións políticas, sometemos a análise a
acción depredadora do capitalismo e as consecuencias dun
sistema cada vez máis cruel e corrupto cuxa crise, sistémica e
estrutural, leva os seus danos a todos os espazos que nos
rodea, mais de forma máis aguda ás persoas máis novas.
Desde Isca! analizamos o contexto e as estratexias a seguir
para acadar o horizonte estratéxico dun sistema económico e
social diferente, sen clases nin opresión de xénero no marco
da República Galega, única alternativa válida para superar de
forma radical e definitiva o estado de cousas que padecemos.
Nun contexto que convida á permanente desmobilización
da mocidade, desde a nosa organización asumimos a
responsabilidade de, neste novo período intereasemblear,
traballar con humildade mais tamén con ilusión para atallar
esa vaga, aspirando a que o conxunto de mozos e mozas
independentistas sexamos quen de xerar dinámicas de
axitación social e transformación da realidade para facer
fronte á ofensiva do capitalismo e do españolismo e tecer
alternativas que nos permitan avanzar cara á independencia
nacional e o socialismo. Sen dúbida os nosos obxectivos son

ambiciosos e, afortunadamente, partillados por outros
sectores, organizacións e individualidades. Por iso, avanzar
na unidade de acción real e efectiva da mocidade rebelde
continuará a ser un albo permanente para a nosa militancia,
coa xenerosidade e a constancia que o futuro nos esixa.
O futuro é, pois, incerto, e require da nosa implicación en
apostas unitarias en todos os ámbitos con quen comparta as
coordenadas do anticapitalismo, o soberanismo e o feminismo. Por iso seguiremos tecendo aliados no movemento
estudantil, no sindicalismo de clase, no feminismo, na
defensa da lingua e nos movementos en defensa da terra, na
defensa antirrepresiva e no asociacionismo de base de todo
tipo. O traballo conxunto e coordenado para unha vitoria
máis próxima é imprescindíbel para o mundo que queremos
construír e non somos tampouco alleos á necesidade de que a
transformación sexa internacional, tamén para un mundo
mellor para as nosas irmás e irmáns dos pobos oprimidos do
mundo, de Euskal Herria ao Donbass pasando por Cuba, de
norte a sur e de este a oeste.
Entendemos que a loita social e a nacional son indisociábeis
e que teñen máis un piar irrenunciábel para acadar os nosos
obxectivos políticos: o feminismo. Desde a mocidade
organizada en Isca! entendemos como fundamental a forza
das mozas máis novas para traballarmos en situar a acción
feminista como un eixo clave non só da noso traballo diario,
tamén do dos espazos dos que facemos parte, trasladando a
nosa mirada e forma de actuar lilá alá onde participemos, só
así será posíbel sermos protagonistas da transformación
pola que traballamos.
O pasado 7 de febreiro, por volta das 19:00 rematamos con
meses de debate nas zonas presentando publicamente a
nosa nova mesa nacional e escoitando as nosas conclusións
acompañadas de numerosas representacións de organizacións e colectivos sociais amigos cos que día a día partillamos
diferentes loitas e saúdos chegados de colectivos xuvenís de
diferentes pobos. Para dar fin ao acto interviñeron Diego
Santório en nome da Mesa Nacional do Movemento Galego
ao Socialismo e Noa Presas en nome da Mesa Nacional
saínte. Finalmente unha reivindicativa e alegre regueifa
popular e o canto da Internacional e do himno clausuraron
unha etapa que dá comezo a outra nova que estreamos con
forzas renovadas para dar pasos adiante a prol do que, como
di o lema do noso encontro, decidimos a mocidade galega:
independencia, socialismo e feminismo.
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TTIP

O acordo soñado polo capital transnacional
O Acordo Transatlántico sobre Comercio e Investimento
(ATCI ou TTIP, pola súa sigla en inglés) é un perigoso
proxecto ao servizo do capital que ten como obxectivo
eliminar as «trabas» reguladoras que limitarían unha aínda
maior acumulación de capital, de beneficios potenciais e de
taxa de ganancia das corporacións transnacionais, como os
dereitos laborais, a seguridade alimentar, a privacidade, a
regulación bancaria, as normativas sobre tóxicos, a posibilidade de reclamación económica da empresa privada a un
estado soberano polas políticas aplicadas e un longo
etcétera. Non é só un acordo comercial, é unha ameaza real
para as clases populares e para os pobos.
É o acordo soñado polos grupos empresariais máis grandes
das dúas beiras do océano atlántico. O obxectivo que quere
conseguir é a eliminación das normativas que afectan ás
relacións entre empresas transnacionais que operan tanto
nos EEUU como na Unión Europea disfrazando tal fin como
un fortalecemento comercial. Os primeiros contactos entre a
Comisión Europea e o goberno estadounidense, non
confirmados até moito tempo despois, datan do ano 2011 e a
partir deles emprendéronse unha serie de reunións cos
representantes das redes empresariais máis potentes.
O TTIP non é só un acordo comercial tradicional centrado na
redución duns aranceis sobre as importacións duns socios
comerciais que xa son moi baixos e que apenas poderían
reducirse máis. O principal obxectivo é eliminar aquelas
normativas, aquelas regulamentacións que podan supor
unha traba para os beneficios das empresas transnacionais.
Isto implica, en esencia, a práctica eliminación de multitude
de normativas en segredo para evitar no posíbel o debate e a
resposta popular.
O acordo é un ataque de grande envergadura contra os
dereitos sociais, laborais, ambientais e civís, xa de por si
insuficientes na Unión Europea. Busca tamén crear novos
mercados abrindo o sector dos servizos públicos ás corporacións transnacionais, o que ameaza con privatizacións
masivas na sanidade ou na educación. Mais unha das
medidas máis preocupantes do TTIP é que pretende
concederlle a investidores estranxeiros o dereito a demandar os estados soberanos ante tribunais de arbitraxe
privados, creados a tal efecto sen ningún tipo de garantías
nin control, para reclamar perdas resultantes de decisións
sobre política pública. Eleva o capital transnacional a un
status equiparábel ao dun estado, con todo o que iso supón.
Todo o relacionado coas negociacións en torno ao TTIP
rodéase de opacidade e segredo, tanto que a Comisión
Europea afirmou que bloquearía o acceso público aos
documentos relacionados coa negociación e desenvolvemento do TTIP por un período de 30 anos. Négaselle o
acceso aos documentos máis importantes até aos funcionarios dos gobernos dos Estados membros da UE e os que si
poden ser consultados só estarán dispoñíbeis en salas moi
determinadas e estará prohibido facer copias. Algo que non
acontece cos representantes do gran capital transnacional,
que terán libre acceso a todos eles, o que demostra os
intereses reais dun acordo por e para o beneficio das grandes
empresas e para o empobrecemento xeral dos pobos e das
clases populares.
O TTIP levará a rebaixar ou eliminar as normativas laborais
que garantan os dereitos da clase traballadora e que se
poidan ver como unha barreira para o incremento das taxas
de ganancia do capital, como por exemplo moitos convenios
colectivos, convenios da Organización Internacional do

Traballo, liberdade de asociación e sindicación, etc. Ademais,
o TTIP imposibilitaría calquera reforma futura encamiñada a
mellorar as condicións do emprego, xa que esta podería ser
obxecto de demandas de indemnización por parte das
grandes corporacións ao vérense «prexudicadas» por esas
melloras e esixirlle ao estados unha compensación económica. Isto disuadiría os estados a introducir novas melloras.
Nunha época de fonda crise sistémica na que o desemprego
chega a niveis inasumíbeis nalgúns estados como o Estado
Español e, nomeadamente no noso país, con terríbeis cifras
de máis dun 20 % (e máis dun 50 % entre a mocidade, cun
total de 135.000 de mozas emigradas desde 2007) este tipo
de medidas son completamente inaceptábeis. Menos
salarios, peores condicións de traballo e maior desemprego,
xa que se alenta ás empresas a se abastecer de produtos e
servizos dos EEUU, onde as normas laborais son menos
esixentes e os dereitos sindicais non existen.
Como vemos o TTIP é un acordo deseñado para beneficiar o
capital transnacional que quere expandir o seu acceso aos
mercados e eliminar as normativas que limitan as súas
ganancias. É o noso deber denunciar as súas funestas
consecuencias porque son diametralmente contrarias aos
intereses populares.
Mais isto non se dá tampouco por casualidade. O proceso de
«integración» na Unión Europea que viviu o noso país leva
empobrecendo de xeito continuado o noso pobo. A Unión
Europea é un proxecto do gran capital transnacional que
busca liberar as decisións económicas do control democrático,
reducir o sector público á súa mínima expresión convertendo
as necesidades da sociedade en nichos de ganancia do capital e
centralizar as tomas de decisións afastándoas dos pobos,
cunha estrutura nitidamente antidemocrática por definición.
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As mulheres e os nossos corpos

Empoderarmo-nos para derrubar o patriarcado
O nosso corpo é a forma que temos de estar no mundo, de
caminhar por ele, de experimentar, sentir, comunicarnos com outros corpos… É, em realidade, o único que
temos. Capaz de dar forma oral ou escrita a todo o que nos
passa pola mente, é a nossa principal ferramenta. Sendo
tam importante, por que nos ensinarom a odiar o que nos
é próprio, a atopar defeitos no natural, a criminalizar
cada mulher que sai dos moldes impostos?
O heteropatriarcado é umha estrutura perigosa tam
incrustada na sociedade que é apenas perceptível polas
pessoas que se revolucionam contra tudo o que
conheciam —ou o que lhes figerom conhecer—. Este
tirano ordena que tipo relaçons tanto sexuais como
afetivas devemos manter para sermos bem vistas polo
resto das pessoas, que características físicas devemos
conseguir para ter éxito, ou quanto mais nos devemos
esforçar para lograr o mesmo que um homem. Amparado
polo capitalismo, que lhe proporciona os mecanismos
para atuar, o patriarcado submete-nos à posiçom de
jovens dependentes da aprovaçom alheia, inseguras no
caminho de chegar a ser o que se aguarda de nós e frágiles
em materia de autoestima, podendo sacar todo tipo de
proveito das nossas versons minguadas.
Se observamos os nossos corpos,
atopamos pelos, estrias,
manchas, marcas, grans, partes
dum tamanho diferente aos
modelos que atopamos nas
revistas, na televisom, nos
valados publicitários. Crecemos
ilhadas da realidade que afeta às
outras mulheres e cremos que
nom som coma nós; ou, melhor, nós coma elas. Estamos
convencidas de que os problemas que temos nós nom o
tenhem as modelos, as atrizes, as mulheres de poder; as
imperfeiçons afetam somente às nossas vizinhas do
mundo real, às que nom tenhem pós-produçom no
photoshop. Temos que aprender a diferenciar a ficçom da
realidade e entender os interesses económicos que
movem as campanhas nas que aparecem as mulheres
irreais que tomamos por exemplo. Irreais porque as
modificam até que se asemelham à ideia, porque em
realidade elas som e sofrem coma nós, em maior ou
menos medida, porque nom escapam do sistema de
opressom patriarcal, porque elas também som mulheres
num mundo machista. As nossas inimigas nom som
aquelas companheiras que encaixam nos patrons de
beleça establecidos, o nosso inimigo é qualquer forma de
poder que perpetue estes roles. O princípio de sororidade
deve primar sobre a sua violência simbólica e sobre as
suas tentativas de dividir-nos; polo que nos unimos as
gordas, as fracas, as baixas, as altas, as que nos depilamos
e as peludas, as que nos gusta maquilhar-nos e as que
nom, para denunciar umha vez mais este sistema que nos
atonta, violenta e mata.

Num ato de amor
próprio e respeito
devemos começar
a aceitar a
diversidade do
nosso corpo e de
todos os corpos.

Num ato de amor próprio e respeito devemos começar a
aceitar a diversidade do nosso corpo e de todos os corpos.
Umha vez que te aceitas, passas a querer-te e a querer

dum jeito saudável. Estes valores som a chave para umha
vida mais amável com nós mesmas, na que os cuidados
próprios estam por riba da necessidade de responder à
ideia imposta do que é um corpo que merece ser querido.
Cada marca no nosso corpo amosa quem somos e polo
que passamos para chegar ao que queremos ser. Querer
cambiar nom está mal, temos direito a convertir-nos no
que nós cremos que devemos ser, independentemente do
que esteja socialmente aceitado ou nom. Podemos sair
dos moldes se assim o queremos, construir-nos no que
nos consideramos que é a beleça, ou mesmo à margem
desta. O objetivo é que logremos querer o corpo que
vemos no espelho tanto como queremos aqueles das
películas, poder luzi-lo o que queiramos sem sentir
vergonha na praia, passeá-lo a altas horas da madrugada
sem sentir medo, pisar convencidas cada passo.
Merecemos ter oco no espaço público e poder decidir
sobre qualquer aspeto das nossas vidas, e estamos
trabalhando duro para tomar este control sobre nós
mesmas, indo contra todo aquel que no-lo negue.
Renunciamos a fazer-lhes o jogo ao patriarcado e ao
capitalismo e rebelamo-nos contra o seu poder:
começamos a aceitar o nosso corpo como é e enchemo-lo
dum orgulho subversivo que nom vam poder
compreender nunca, ainda que ponham tuda a sua
maquinaria ao serviço. Porque a nossa vontade de mudálo todo sempre terá mais força.
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Entrevista con Antón Masa
Presidente da Asociación Pola Defensa da Ría
Neste número falamos con Antón Masa, licenciado en
Bioloxía, traballador na misión biolóxica de Galiza no
CSIC e presidente da Asociación Pola Defensa da Ría.
Como naceu a Asociación Pola Defensa da Ría?
A Asociación Pola Defensa da Ría nace a finais do ano
1987 como resposta á proposta dun novo Plan Xeral de
Ordenamento Urbano (PXOU) no Concello de Pontevedra, un plan que –entre outras cousas– propuña a
realización de diversos recheos sobre o río Lérez (entre
outros, os que ían dar lugar á chamada daquela «autovía
de Beiramar») e que consolidaba o complexo ENCEELNOSA en Lourizán. Tras varias asembleas celebradas
en réxime de autoconvocatoria e nas que participou
activamente un bo número de persoas, chegouse ao
acordo de crear unha asociación aberta, plural e independente que tería como obxectivo amplo traballar a prol da
defensa da ría fronte ás ameazas ambientais. Elixida
unha primeira Xunta Xestora e logo dos primeiros
trámites burocráticos, a APDR fixo a súa presentación
pública o 4 de decembro, quedando legalizada definitivamente en maio do 1988.
Cales son os obxectivos da APDR?
Dentro dese obxectivo xeral xa adiantado, a Asociación
Pola Defensa da Ría ponse como obxectivos a loita contra
os recheos, contra a contaminación da ría e dos ríos que a
conforman, e –evidentemente– contra o pretendido plan
urbanístico. Ao tempo, cunha visión ecoloxista ampla,
contempla actuar na defensa dun plan de recollida e
tratamento do lixo baseado na política das 3Rs, pola
recuperación do espazo urbano para a cidadanía e pola
peonalización do casco antigo. Evidentemente, dentro
destes obxectivos, ocupou desde o primeiro momento un
lugar primordial a loita contra a presenza do complexo
CELULOSAS-ELNOSA na ría, o principal problema
ambiental na comarca e que abrangue moitos aspectos,
entre outros, a loita contra a repoboación forestal en base
ao monocultivo do eucalipto. Co paso dos anos fóronse
asumindo novos obxectivos e novos retos entre os que
podemos citar a loita contra a contaminación electromagnética ou pola abolición das touradas.

Cal é a situación actual do complexo ENCEELNOSA na ría? Pódese evitar a prórroga para
despois de 2018?
A ninguén se lle escapa que a situación actual da loita
contra o complexo ENCE-ELNOSA atravesa un momento
transcendental. En efecto, ambas empresas –e o Partido
Popular que actúa en total conivencia cos intereses
empresariais– escúdanse na situación de crise económica
para xustificar a permanencia no seu actual emprazamento, un emprazamento que todo o mundo admite foi
absolutamente errado e que ten que abandonar no 2018 ao
rematar o prazo concesional de ocupación duns terreos de
dominio público gañados ao mar. Tanto ENCE como
ELNOSA están incumprindo a lexislación ambiental e,
como consecuencia, estragando o medio, os recursos
naturais (pesca, marisqueo, sector forestal), o sector
turístico e a saúde e calidade de vida das persoas. Pero o
PP, lonxe de defender a legalidade e os dereitos do conxunto da cidadanía e a economía da comarca –que ten que vir
da man da explotación racional dos recursos citados–
defende os intereses privados dunhas empresas que foron
condenadas por delito ecolóxico e por danos na saúde e
pretende prorrogar a concesión de ENCE mais aló do 2018,
aproveitándose das posibilidades abertas logo da modificación da Lei de Costas do 1988.
Persoalmente estou convencido de que é posíbel impedir a
prórroga e na APDR non imos deixar de intentalo por
todos os medios ao noso alcance, tanto pola vía administrativa e xudicial como pola vía da mobilización social.
Neste momento temos presentado novas alegacións diante
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O principal froito
da loita
mobilizadora da
APDR é ter
conseguido facer
medrar de xeito
importante a
conciencia
ecoloxista na
comarca.

da Delegación Provincial de
Costas no contencioso pola
caducidade da concesión, a
sabendas de que en tanto este
contencioso estea aberto non se
pode conceder a prórroga. A
proximidade dun proceso electoral a nivel estatal e as perspectivas
dun cambio de goberno fan
manter esperanzas nesta vía
administrativa, non esquezamos
que esta decisión depende –por
enteiro– do goberno central. Pero,
sen dúbida, a vía da mobilización social é fundamental na
consecución deste obxectivo; mesmo as decisións
administrativas e xudiciais teñen moito que ver co nivel de
resposta cidadá.

Que suporía a desaparición da pasteira en termos
económicos, turísticos, ecolóxicos...? É unha
escusa válida os postos de traballo na fábrica para
defendela?
Como dixen, desde o PP tratan de xustificar a permanencia
de ENCE na ría na necesidade de defender os postos de
traballo, «nun momento como este, non se poden perder
postos de traballo» afirman, unha mensaxe que –é certo–
cala en moitas persoas que descoñecen a realidade. Porque
ENCE e ELNOSA, lonxe de ser o motor da economía da
comarca como pretenden facer ver desde o PP na Xunta e
no goberno central, son o verdadeiro freo ao seu desenvolvemento económico. Desde a súa chegada a Lourizán,
impediron o desenvolvemento da economía baseada na
explotación do marisqueo, no turismo, no monte...,
destruíron os postos de traballo existentes nestes sectores
e mesmo é evidente a destrución dos postos de traballo no
propio complexo. Dos algo máis de 600 postos de traballo
iniciais, pasaron aos escasos 300 que agora existen entre
as dúas fábricas e a tendencia é a seguir diminuíndo. Neste
sentido, a desaparición de ENCE e ELNOSA da ría suporía
a posibilidade de recuperar os postos de traballo perdidos
nos sectores extractivos, a creación de postos de traballo
derivados da posta en valor do medio ambiente como fonte
de riqueza e a recuperación da economía na comarca. A
aposta pola defensa do medio ten unha clara compoñente
económica e de creación de emprego de calidade, unha
opción de futuro fronte á defensa dun modelo económico
franquista, destrutor do medio e que ten fracasado na
creación de emprego e riqueza.
Que valoración facedes do resultado da marcha
despois de todos estes anos?
Sen dúbida, a marcha contra CELULOSAS é un símbolo na
loita contra o complexo e, con independencia de que ao
longo dos anos teña adquirido un inevitábel compoñente
ritual, o propio feito de que se manteña despois de tantos
anos é un éxito innegábel. Na APDR estamos absolutamente satisfeitos/as da nada desdeñábel resposta cidadá e
máis nun momento no que a loita social está á baixa.

Que logros se conseguiron mediante a acción
organizada?
O principal froito da loita mobilizadora da APDR é ter
conseguido facer medrar de xeito importante a conciencia
ecoloxista na comarca. Con todo, houbo logros puntuais
dun evidente interese e nos que a APDR xogou un importante papel. A condena a ENCE e ELNOSA por delito
ecolóxico continuado, a vitoria na loita contra a instalación
dunha papeleira de tisú en Lourizán, o traslado de TAFISA
ou o papel xogado pola APDR na organización do voluntariado e na limpeza das praias e costa na catástrofe do
Prestige, son algúns deles.

Pensades que a mocidade está suficientemente
concienciada e implicada na loita contra a celulosa?
Con seguridade hai un sector amplo da mocidade que ten
conciencia ecoloxista, a presenza de numerosos mozos e
mozas nesta pasada Marcha contra Celulosas é unha boa
proba desta conciencia da que falo. Outra cousa é que este
nivel de concienciación lle leve a implicarse activamente
na defensa do medio e máis concretamente na loita contra
ENCE. Con seguridade tamén, boa parte desta falta de
implicación da mocidade nesta longa loita é responsabilidade da APDR, que non é quen de se achegar a un sector
que –guste ou non e por razóns de idade– adopta métodos
de comunicación, traballo e loita diferentes aos utilizados
por nós. Pode que non sexamos unha organización
atractiva para o sector da mocidade e, neste sentido, o
papel dunha organización como a vosa é fundamental,
tanto na implicación dos mozos e mozas nesta loita como
para a propia continuidade do traballo da APDR nos anos
vindeiros.
Unha última reflexión que queiras facer?
Darvos as grazas por permitirlle á APDR achegarse ao
sector social que representades e animarvos a traballar
pola defensa do medio, unha problemática que debe
atravesar a todas as demais loitas sociais.
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Touradas na Galiza

A batalla pola abolición
O 2015 albíscase coma un ano de profundos avances na
batalla pola abolición das touradas no noso país. A perda de
poder do Partido Popular en concellos e Deputacións
conxugado cun avance da conciencia de defensa dos
animais dun amplo sector da sociedade sitúa o movemento
antitouradas en posicións favorables para pelexar contra o
pequeno mais influínte lobby taurino galego.
É necesario retroceder oito anos para atopar os xermolos
das principais organizacións que operan hoxe no noso país.
Galicia, Mellor Sen Touradas, preséntase como unha
plataforma que actúa no conxunto do territorio galego,
resultado da unión de persoas e colectivos preocupados
pola celebración de festexos taurinos. Na actualidade
converteuse en referencia no panorama galego e internacional na loita contra a corrida e o desvío sistemático de
recursos públicos para o maltrato animal. Na cidade do
Lérez atopámonos con Touradas fóra de Pontevedra,
produto da fusión de diferentes colectivos que traballaron
en Pontevedra até o ano 2010 como son a Coordenadora
Antitouradas de Pontevedra e Pontevedra Antitouradas.
Hoxe batallan baixo a particularidade de ser a vila galega
que concentra maior actividade taurina ao contar cunha
praza de touros (a única que sobrevive das doce que
existiron no País no século XX) e cuantiosas subvencións
económicas procedentes da Deputación de Pontevedra e de
xeito indirecto polo convenio asinado co Concello de
Pontevedra; organismo que si suprimiu a subvención
directa coa entrada do BNG no poder en 1999. Ademais
atopamos outras plataformas non menos importantes e
inseridas nesta loita como son Sarria libre de touradas e
Noia antitouradas.
Como amosan as estatísticas, Galiza é un dos territorios con
menos afección, xa que un 86 % dos galegos e galegas
rexeitan ou aborrecen a chamada «festa nacional», xusto
por detrás de Catalunya e Canarias, onde a lidia foi abolida
polos seus respectivos parlamentos. No ano 2014 decorreron oito festexos taurinos, un 20 % menos que en 2013 e un
42,8 % menos que no 2010, converténdose no segundo
territorio con menos corridas.
A última enquisa de hábitos e prácticas culturais no Estado

español, elaborada polo
Ministerio de Cultura, afirma
que apenas o 0,8 % da sociedade galega acude a estes festexos. Porén, o lobby taurino da
Galiza recibe 35 millóns de
euros anuais para este fin,
cantidade sen a cal acabarían
desaparecendo irremediabelmente pola falta de apoio
social.

Como amosan as
estatísticas,
Galiza é un dos
territorios con
menos afección,
xa que un 86 %
dos galegos e
í
galegas
rexeitan
ou aborrecen a
chamada «festa
nacional», xusto
por detrás de
Catalunya e
Canarias, onde a
lidia foi abolida
polos seus
respectivos
parlamentos.

No entanto, o traballo de
concienciación da sociedade
desenvolvido nos últimos anos
polas plataformas logrou que
os partidos políticos situados
no campo da esquerda progresista comezaran a interesarse e
asumiran o compromiso de
defender os seus postulados
nas institucións públicas.
Iniciativas como a Rede de
Municipios Galegos pola
Abolición, que busca integrar os concellos galegos no
proceso de abolición, conta a xullo de 2015 con doce
municipios adheridos a esta rede. Neste contexto
cómpre destacar a histórica aparición da Fronte
Antitouradas, proceso onde 26 deputadas e deputados
asinaron o compromiso de dar voz ás reivindicacións
anticorridas no Parlamento Galego.
Neste contexto, a perda de apoio electoral que sufriu o
Partido Popular o pasado 24 de maio abre as portas
para a abolición nos concellos de Sarria e A Coruña,
onde existe o compromiso das formacións políticas
gobernantes e a vixencia dos festexos taurinos depende
completamente das subvencións municipais.
En Pontevedra ofrécese a oportunidade de continuar
debilitando o lobby taurino grazas á mudanza de
goberno na Deputación de Pontevedra, principal
valedor da feira pontevedresa nas últimas décadas,
tanto no político coma no social e o económico.
A nova situación é alentadora porque abre portas para
avanzar posicións a un ano das eleccións ó parlamento
galego, onde é imprescindíbel acadar unha maioría
parlamentaria anticorridas para acabar, por lei, coas
touradas e o torneo do tiro ao pombiño que se celebra
anualmente no Grobe, únicas e vergoñentas excepcións
na Lei de protección animal.
En efecto, a capacidade do movemento antitouradas
para agrupar activistas na batalla social contra os
festexos taurinos, móstrase imprescindíbel para seguir
avanzando no camiño da abolición. Transformar o
repudio maioritario ás touradas en conciencia abolicionista albíscase como a principal tarefa que temos por
diante as persoas que apostamos por construír unha
sociedade máis respectuosa onde non imperen os
valores do uso inxustificado da violencia contra os seres
vivos.
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Mocidade, militancia e Internet

As redes foron crecendo de xeito exponencial e fortalecéndose co tempo. Primeiro chegou o éxito do Facebook e
posteriormente do Twitter, entre outras. Isto levounos en
moitos casos ao outro extremo, a creación de illotes sociais
xunto aos nosos semellantes, a construír unha realidade
paralela onde somos máis e temos moitos seguidores ou
fans, non chegando a entender como non hai unha
transformación social en marcha ou que as opcións
políticas revolucionarias teñen tan exiguo peso social ou
electoral.

social delimítase, na maior parte A sensación de
dos casos, a un reducidísimo que somos máis e
círculo ideolóxico moi minoritaas nosas
rio. É o illamento da vida real, a
percepción de que somos maioría. opinións
Cantas das nosas veciñas, das políticas están
nosas amizades, das compañeiras amplamente
de traballo ou estudo coñecen a socializadas dáse
nosa actividade en Internet?
grazas a unha
Collamos eses sisudos debates
dos foros, imprimámolos e continua
preguntemos ás dez primeiras retroalimentación
persoas que vexamos pola rúa. delas, até o punto
Cantos saben da súa existencia? A chegar a
sensación de que somos máis e as confundir a
nosas opinións políticas están
amplamente socializadas dáse opinión que
grazas a unha continua retroali- existe na rúa.
mentación delas, até o punto
chegar a confundir a opinión que existe na rúa.

Precisamente foi co chamado movemento 15-M cando tivo
un especial auxe a formulación de facer a política desde a
rede. Logo dun primeiro momento de efervescencia,
creáronse asembleas e foros de debate virtuais que
substituíron aos debates nas prazas, onde nomeadamente
a mocidade —porque non se pode negar unha limitación
de idade e tempo para a utilización de todos estes instrumentos— participaba de xeito entusiasta crendo que se

É moito máis sinxelo soltar un gran discurso e conseguir
moitos «gústames» ou «rechíos» que repartir voandeiras
na porta dun instituto ou dun centro de traballo. É moito
máis cómodo rexistrarse e votar desde unha aplicación
móbil que asistir a un piquete ou organizar unha asemblea. Pero son as segundas opcións, o traballo militante, o
que máis debemos valorar e promover. Existe unha
perigosa consecuencia desta concepción «2.0» da política

podería decidir o rumbo dos acontecementos desde un
ordenador. Desa herdanza naceu un novo xeito de participación en organizacións políticas partidarias que abandona todo concepto de militancia para reducir a actividade a
un rexistro nun foro e unha votación por internet.

e é o afastamento da mocidade da organización real. Iso é
o que lle interesa ao capital.

A crecente e progresiva democratización de Internet nos
últimos anos na nosa contorna axudou á creación de
comunidades entre persoas da esquerda, a grandes foros
de debate político, á fundación de medios de comunicación alternativos, ao acceso a grandes cantidades de
información teórica sobre as experiencias revolucionarias
do mundo e, en definitiva, a saír en moitos casos dunha
realidade da que non gustamos e atoparnos con gran
cantidade de xente coa que compartimos obxectivos
políticos tácticos e estratéxicos.

A pregunta que nos debemos facer é, até que punto afasta
isto a acción política cando a atención está centrada no
virtual e non nos problemas diarios e reais? Internet é un
fabuloso medio de comunicación onde podemos participar, facer convocatorias, grandes artigos de opinión ou
extraordinarios e enxeñosos chíos, mais a transcendencia

Debemos usar Internet para propagar as nosas ideas, si,
debemos participar alí onde haxa espazo para trasladar o
noso discurso, ser peixes na auga, mais sendo conscientes
de que se pretendemos unha mudanza profunda e real da
sociedade as formas de loita deben ser as que manen logo
da análise de como se pode chegar a unha organización
popular suficientemente forte para tomar o poder. Non
sempre as tecnoloxías máis avanzadas son útiles no
cambio social.
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Galería de actividades e campañas
Ademais do traballo que levamos a cabo en
diversos movemento sociais, Isca! desenvolve numerosas campañas e actividades de
propaganda, actos públicos, participación
en numerosas mobilizacións, etc.
Aquí podes ver unha recompilación gráfica
de parte do noso traballo e material.
Podes ver máis na nosa web ou seguíndonos
nas redes sociais. A loita continúa!
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