
 
 
   À atençom dos agentes políticos, sindicais e juvenis convidados, 
 
   ASSUNTO: convocatória de reuniom exploratória sobre o Dia da Pátria 2018 
 
   Com motivo do Dia da Pátria 2018 Causa Galiza convida a vossa organizaçom à reuniom 
exploratória a celebrar em sábado 26 de maio às 11:00 h. no centro social A Gentalha do 
Pichel em Compostela. 
 
   Ao encontro fôrom convocados Agora Galiza, ANG, Anova, BNG, Cerna, CNM, Compromiso 
por Galicia, FPG, Galiza em Rede, MGS, PCPG, UPG, CIG, CUT, Fruga, SLG, Anega, Bátega, 
Briga, Erguer, Espiral, Galiza Nova, Isca!, UMG e Xeira. 
 
   O motivo da reuniom é apresentar e submeter à vossa avaliaçom a proposta de celebrar umha 
única manifestaçom no Dia da Pátria para reclamar a rutura democrática e a independência 
nacional, deixando intata o programaçom dos demais atos partidários e setoriais dos dias 24 e 
25 de julho. 
 
 
   Fundamentos políticos da iniciativa 
 
   Avaliamos que em relaçom à diagnose básica da atual situaçom nacional e às opçons 
estratégicas que formulamos os agentes interpelados existe um mínimo comum denominador 
que pivota sobre os seguintes pontos e é o solo politico que viabilizaria a celebraçom da 
convocatória conjunta: 
 

1º Um contexto excecional caraterizado pola crise que afeta o regime espanhol de 1978, 
que é simultaneamente de modelo territorial, de modelo económico e de legitimidade 
democrática e preanuncia um processo de “posta a ponto” e involuiçom democrática para 
que nada mude. 
 
2º A situaçom de Emergência Nacional e Social que padece o Galiza, degradando as 
condiçons de vida da maioria social, reforçando a espoliaçom material e humana do País e 
avançando face a espanholizaçom plena, é insuperável com as ferramentas do quadro 
autonómico ou com meras alteraçons da correlaçom de forças na esfera institucional.  
 
3º A avaliaçom do ciclo autonómico iniciado em 1979 é abertamente negativa seja qual 
for a ótica da que se analisar -demográfica, sociolingüística, sociolaboral, ambiental, 
política, económica, etc.-. Nom se trata só de o quadro autonómico ser gerido de jeito quase 
ininterrompido por forças neofranquistas que executárom com diligência as diretrizes de 
Madrid e Bruxelas, mas das suas limitaçons estruturais, que o inabilitam como ferramenta 
exclusiva de mudança e fam dele um efetivo instrumento de deconstruçom e pauperizaçom 
do País, validando as diagnoses nacionalistas e independentistas feitas na Transición. 
 
4º Existe hoje umha perspetiva de involuiçom constitucional defendida por setores 
significativos da oligarquia que aposta em degradar ainda mais as condiçons de vida e 
trabalho da maioria social; agudizar a concentraçom de poder político e económico e ativar 
umha involuiçom antidemocrática. Esta previsom conta com umha folgada maioria eleitoral 
constitucionalista no Reino de Espanha. 
 
5º A perspetiva dum alargamento continuado do teito competencial através de periódicas 



reformas estatutárias como via possibilista face a soberania defendida por amplos setores 
nacionais mostrou a sua inviabilidade: o Estatut clarificou que a progressom estatutária 
ilimitada é umha ilusom incluso quando conta detrás de si com cómodas maioriais sociais, 
políticas e institucionais como em Catalunha. Avaliamos pois que o estatutismo é umha 
via morta também para a Galiza. Mas nom só o Estatuto de 1981, ou o modelo autonómico 
atual, senom a perspetiva autonomista, que foi a todas luzes enterrada na experiência 
catalá, a sua leitura sistematicamente restritiva polo Tribunal Constitucional, a “chegada” do 
155 para ficar e a perspetiva de recentralizaçom dura. 
 
6º Hoje, quando se evidencia o fim da via estatutária, a inviabilidade da democratizaçom do 
Estado porque carece da correlaçom de forças que permita imaginá-la e a 
insustentabilidade das teses confederalistas e federalistas da esquerda espanhola, a única 
opçom para a soberania nacional da Galiza é a independência nacional e a 
construçom dum Estado. A claridade desta diagnose convive com baixíssimos níveis de 
assunçom social e a sua débil interiorizaçom em amplos setores nacionalistas: é óbvio que 
a ideia de que um Estado próprio e decente é a soluçom estratégica à cronificaçom da 
Emergência Nacional e Social já se fijo progressivamente hegemónica nos setores mais 
combativos da mocidade, mas precisa avançar também na esfera política. A pretensom de 
fazer do Dia da Pátria umha jornada de afirmaçom, socializaçom e defesa do projeto 
nacional, democrático, ruturista e independentista que é supra-partidário e pretende 
ganhar carta de normalidade e músculo social enquadra a presente proposta. 
 
7º A crítica do papel da esquerda espanhola com presença institucional nesta crise de 
regime: podendo defender o exercício do direito de autodeterminaçom em Catalunha e 
agudizar essa crise, optou por umha falsa equidistáncia, comportando-se como força 
auxiliar do regime. À luz da sua prática, evidencia-se por enésima vez que joga um rol de 
estabilizaçom do sistema e nega, na praxe, o exercício do direito de autodeterminaçom dos 
povos submetidos por Espanha. 

 
 
Momento excecional e medidas excecionais 
 
   Estamos conscientes de que a coincidência formal sobre diagnósticos genéricos e possíveis 
soluçons estratégicas nom garante a convergência na rua neste Dia da Pátria de agentes que 
sustentam distintas perspetivas táticas, níveis diferentes de influência social e eleitoral, 
capacidades organizativas dispares e, em muitos casos, relaçons de conflito e desputa. O 
objetivo desta iniciativa nom é, no entanto, resolver esta realidade complexa, mas apenas 
normalizar e por à vista da sociedade galega neste Dia da Pátria a existência dum horizonte 
estratégico ruturista e independentista que é supra-partidário e é o único capaz de dar alternativa 
solvente à cronificaçom da Emergência Nacional e Social que suporta a Galiza. 
 
 
Proposta de campanha e manifestaçom 
 
   De existir o necessário consenso sobre a reformulaçom do formato tradicional de Dia da Pátria 
neste ano, passando dum cenário de concorrência desigual entre convocatórias partidárias para 
um outro que priorice a exposiçom e defesa da perspetiva democrática, ruturista e 
independentista frente à situaçom de Emergência Nacional e Social, a concreçom da campanha 
e manifestaçom nacional seria questom a resolver em sucessivas reunions. Neste sentido, a 
proposta limita-se à visibilizaçom dumha ampla convergência sócio-política numha 
convocatória explicitamente independentista e ruturista. 

 
 

Comité Executivo de Causa Galiza 
Na Terra, em 20 de maio de 2018 

 


