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Documento político da candidatura 
 

CAmiñando Xuntas 
 
 

 

1 | Proceso +CA 
 

CAmiñando Xuntas non é unha lista calquera. Na súa conformación primamos 
perfís diversos, entendendo como principio fundamental a conformación dun 
equipo de traballo solvente e transversal para afondar nos retos que temos 
por diante. Aínda que no seu seo hai persoas con procedencias diversas, con 
diferentes dedicacións e activismo en diferentes frontes, o noso sinal de 
identidade é a aposta estratéxica pola confluencia e a nosa decisión en afondar 
nela como principio motor da nosa acción política.  
 

A Unidade Popular non é unha cuestión conxuntural, tampouco unha marca 
unicamente ao servizo de conxunturas electorais: É un mecanismo de 
construción popular e unha ferramenta para mudar a sociedade galega. 
Entendémola como unha aposta estratéxica, coas luces longas postas para 
construír un novo suxeito político, sen menosprezar en absoluto as diferentes 
datas que marca o calendario electoral. 
 

A principal necesidade que vemos as mulleres e homes que conformamos 
CAmiñando Xuntas parte da necesidade de activar á nosa rede e de reforzar á 
nosa organización. Precisamos + Compostela Aberta porque debemos dotar 
de organicidade a un espazo líquido, necesariamente plural, que ten 
importantes retos no futuro inmediato.  
 

Para consolidar o noso espazo político e un goberno de Unidade Popular ao 
servizo da xente, precisamos que Compostela Aberta vaia moito máis alá do 
Grupo de Goberno e da propia coordinadora, involucrando na nosa 
actividade a persoas con niveis de actividade e de compromiso diversos. 
As mulleres e homes que facemos parte de CAmiñando Xuntas asumimos o reto 
de darlle corda a este espazo político, pretendendo conxugar eficacia con 
democracia e participación cidadá. 
 

Este novo modelo organizativo quere funcionar en rede: Precisamos 
estendernos en diferentes espazos de acción colectiva que debemos reforzar. 
Estamos a falar dos Grupos de Traballo sectoriais para reforzar as áreas 
estratéxicas de goberno, e de estender CA polos barrios e lugares do concello. 
Pero non chega só con iso. 
 

Se a nosa candidatura CAmiñando Xuntas é maioritaria na próxima 
coordinadora, comprometémonos a iniciar un proceso de debate sosegado, 
sen presas, que culmine nun Plenario antes do verán no que procuraremos 
responder ás seguintes preguntas:  
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 Que modelo de organización precisamos? 
 Como debemos mover a comunicación interna? 
 Que instrumentos precisamos para poder tomar decisións en común?  
 Como podemos organizarnos en diferentes niveis de dedicación e 

compromiso? 
 Como organizamos CA nos barrios e nos lugares de Santiago? 

 

2 | Afondar na participación e na democratización do espazo 
 

 

O noso compromiso é coa ampliación da democracia e da participación. 
Entendemos que a maneira de crear unha institucionalidade popular é 
ampliando e socializando o poder na toma de decisións. (Sabemos que se 
unha decisión non se toma en común é cada vez máis complicado que a xente 
a faga súa, sen que iso nos desautorice como coordinadora para traballar no día 
a día.) Sabemos que as decisións tomadas en común son aquelas que o 
conxunto da organización tomará como propias. É por iso que apostamos por 
establecer mecanismos que permitan desenvolver unha Coordinación colexiada 
e colectiva. 
 

É fundamental dotar de músculo a Compostela Aberta, de conectar á asemblea 
e o Grupo de Goberno cos diferentes Grupos de Traballo e de crear 
mecanismos de comunicación interna que sexan quen de facer este traballo. 
Temos ante nós o enorme reto de fomentar novas sinerxías de construción 
colectiva, que permitan que os diferentes espazos de acción política traballen de 
forma conxunta e coordinada.  
 

 

CAmiñando Xuntas ten un compromiso férreo co afortalamento dos Grupos de 
Traballo e co desenvolvemento pleno das súas potencialidades. Cremos 
fundamental avanzar na idea de que cada persoa inscrita en Compostela 
Aberta deba asumir a tarefa de estar organizada nalgún Grupo de Traballo, 
e que estes deben consolidarse como mecanismo esencial para reforzar a 
iniciativa política e a nosa acción de goberno. 
 

Os Grupos de Traballo deben ser unha ferramenta útil que cumpra con dúas 
funcións elementais: Servir de elemento de interlocución coa cidadanía e co 
tecido asociativo e servir de apoio ao Grupo de Goberno. Nese sentido 
apostaremos por crear Grupos Motores en cara área sectorial de goberno, no 
que se combinen activismo e criterios nitidamente técnicos. Ese sería o motor 
para xerar sinerxías coa cidadanía que partícipe nos Grupos de Traballo, que 
son e seguirán sendo abertos á participación da veciñanza. 
 

Chegamos aos diferentes gobernos nun momento de agresión á autonomía 
local, cando se lles estaban roubando competencias ás institucións máis 
próximas á cidadanía, con límites evidentes como a “Lei Montoro”. Un proxecto 
ideolóxico da dereita máis dura, que pretende limitar as políticas sociais ao 
servizo da xente.  
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Para rachar ese cerco, é preciso tecer rede con outras candidaturas e 
gobernos rebeldes de Galicia e do Estado, á hora de coñecer prácticas que 
nos permitan pór en común saberes, coñecementos e ideas útiles para o 
desenvolvemento de políticas novidosas ao servizo das máis.  
 

Nesta nova fase tócanos afondar na organización sen descoidar as ideas. É por 
iso que forneceremos a iniciativa Escola de Municipalismo: Un espazo que 
conxugue a investigación e a militancia para afondar en prácticas e ideas que 
sexan quen de situarnos nun horizonte de transformación do noso concello, 
seguindo o modelo das diferentes palestras que organizamos dende os Grupos 
de Traballo como o ciclo de conferencias Auga: Ben público ou negocio? nas 
que afondamos en prácticas de municipalización deste servizo básico partindo 
de diferentes experiencias.  
 

 

3 | Horizonte 2019 
 

A principal tarefa que terá a nova coordinadora será reforzar ao Grupo de 
Goberno de cara aos novos retos que se van abrir neste novo período, en 
dous sentidos: O primeiro é pór en común as prioridades para a cidade. O 
segundo, afortalar e mellorar a organización neste período que está marcado 
polo ciclo electoral. 
 

A pregunta fundamental para este período é como se gaña en 2019. Sen entrar 
noutras apreciacións, seguramente importantes, debemos tomarlle o pulso á 
cidade e ao concello e facer unha valoración sectorial e barrial das nosas 
actuacións, para medir o grao de apoio popular que mantemos. Temos tempo 
até as seguintes eleccións municipais, pero non debemos durmir. 
 

Debemos pór enriba da mesa unha axenda propia que marque os debates na 
cidade, que levante as nosas bandeiras. Temos que practicar a escoita activa 
diante das demandas e preocupacións da nosa veciñanza, especialmente 
daquela que peor o está a pasar como consecuencia da crise económica.  
 

Non nos podemos deixar levar polos argumentos da dereita mediática, 
empeñada en caricaturizar a nosa acción de goberno. Conquistas como a Renda 
Social Municipal ou a proposta dos orzamentos participativos demostran que non 
da igual quen estea no Pazo de Raxoi, pero debemos ser quen de conseguir 
que a veciñanza valore estas medidas como conquistas de cidadanía e que 
decida defendelas. A estratexia que seguen é clara, establecer unha fenda na 
cidade establecendo unha serie de prioridades que atravesaron a nosa axenda 
e que nos obligaron a priorizar as súas ideas. 
 

Entendemos nese sentido que é fundamental apostar por ter unha axenda de 
comunicación propia, que reforce ao Grupo de Goberno e que marque os 
debates no concello. Debemos reforzar a nosa liña de publicacións propias como 
o xornal O Viso e diferentes formatos, para que a veciñanza coñeza de primeira 
man o noso labor como organización e as propostas políticas do goberno da 
cidade.  
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4 | Feminizar a política 
 

A onda de cambio político pasa non só por novos programas e novas políticas 
públicas que poñan no centro á maioría social agredida. O cambio da nosa 
sociedade pasa tamén polo xeito en que nos organizamos para transformar 
a realidade, e esta transformación só será posible se contamos con todas. 
 

Adquirimos o compromiso de que Compostela Aberta apostará por un modelo 
organizativo con mecanismos que faciliten a incorporación das mulleres 
aos procesos de participación e de toma de decisións, impulsando a 
paridade, a transversalización da cuestión de xénero e a aposta por 
metodoloxías de traballo que faciliten a conciliación e sexan inclusivas para 
todas. 
 

Temos que entender a discriminación do patriarcado non como un elemento 
sectorial, como un apéndice nun programa: As políticas feministas deben 
atravesar toda a nosa acción política, tanto na praza como no pazo. Para 
conseguir unhas verdadeiras políticas de igualdade temos que entender a 
discriminación estrutural dunha metade da poboación, que afecta non só a 
aqueles elementos máis visibles como son a violencia machista ou a 
discriminación por motivos de xénero, se non que operan na cotidianidade do 
día a día.  
 

5 | Afondar na confluencia e na consolidación da Unidade Popular 
 

Vemos con certa preocupación dinámicas e lecturas de parte que se están a dar 
no noso espazo político. Na Asemblea de Vigo no mes de agosto diferentes 
mareas do país, acompañadas polos partidos políticos que fan parte do noso 
espazo, asumiron o compromiso de afondar na dinámica de crear un suxeito 
político galego de participación individual para fornecer dunha alternativa 
política ao país, para facer políticas ao servizo das maiorías e rematar coa 
hexemonía conservadora do Partido Popular. 
 

A proliferación de lecturas de parte son un elemento destacado neste momento, 
que non proveñen só dun único espazo político ou ideolóxico, aínda que a 
efectos prácticos parécense moito entre si: Son, ao fin, a negación da 
necesidade da Unidade Popular coa que conseguimos chegar até o lugar 
no que estamos. Acostumamos a pensar que non hai voltas atrás nos procesos 
políticos, que non temos que defendelo porque non imos ter retrocesos. Iso non 
é para en absoluto así, xa que estamos a ver derivas conservadoras no noso 
espazo político que non poden condicionar o proceso. 
 

Con independencia dos motivos, vemos como hoxe ese espazo está máis lonxe 
do que a nós nos gustaría, e Compostela Aberta e as mareas municipalistas 
non podemos caer na parálise e non avanzar: O futuro do noso espazo político 
xogámonolo nas vindeiras eleccións municipais, onde xa vimos como o desgaste 
aos nosos gobernos e os alcaldes - a Martiño Noriega, pero tamén a Xulio 
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Ferreiro e a Jorge Suárez - son elementos que definen a estratexia da dereita. 
Para eles aínda somos uns intrusos dentro das institucións. 
 

Nese sentido Compostela Aberta debe manter o seu vieiro propio: Debe 
reforzarse organizativamente, sementar a unidade na diversidade e pluralidade, 
e tomar as nosas decisións con independencia absoluta das posicións que 
se tomen noutros espazos políticos dos que facemos parte. Debemos facelo 
así sen olvidar a necesaria coordinación con En Marea á hora de defender os 
intereses do concello no Congreso e no Hórreo, e entendendo que é preciso 
facilitar a aqueles e aquelas que o desexen a proliferación de mareas e 
candidaturas de Unidade Popular na contorna da capital do noso país.  
 

Non podemos permanecer na equidistancia diante dese proceso. Temos que 
apostar pola confluencia cidadá, baseada na participación individual e na 
democracia radical. Pola suma de todas as bandeiras, de todas as 
sensibilidades, construíndo en pé de igualdade a Unidade Popular. Esa é a nosa 
decidida aposta de futuro,e a única que pode entusiasmarnos.  
 

6 | Debullar a capital do país para o século XXI 
 

 

Despois dos anos de parálise do Partido Popular – onde o concello coñeceu a 
tres alcaldes en catro anos, dende Conde Roa a Agustín Hernández 
Fernández de Rojas, pasando por Ángel Currás - a primavera municipalista 
que lideramos en 2015 atopouse con importantes problemas á hora de relanzar 
o concello. 
 

Precisamos un Santiago que priorice ás persoas. Que sexa quen de lanzar 
políticas sociais pensadas para as máis. Un novo modelo cultural que nos 
sitúe como unha referencia europea nese eido. Cun novo modelo turístico 
respectuoso cos ritmos de vida da veciñanza, que deixe recursos públicos 
destinados para a cidadanía. Cun modelo de mobilidade que priorice o 
transporte público colectivo. 
 

Non é o momento das grandes obras. Frente ao modelo da Cidade da Cultura, 
unha trituradora de cartos públicos que para pouco serve, defendemos un 
goberno para as pequenas cousas, que mellore a vida dos barrios e dos 
lugares. Seguramente non dará para grandes titulares nin para anuncios pre-
electorais, pero si que seremos quen de mellorar a vida da xente 
 

7 | O noso modelo de coordinadora para Compostela Aberta 
 

Entendemos que esta coordinadora debe comezar a traballar asumindo que 
estes dous anos que temos por diante son decisivos para consolidar a 
mudanza política que conquistamos na primavera municipalista de 2015. 
En concordancia co debate do Proceso + Compostela Aberta, comezaremos a 
traballar nesta dirección practicando as seguintes mudanzas organizativas. 
 

Este novo modelo organizativo quere funcionar en rede: Precisamos 
estendernos en diferentes espazos de acción colectiva que debemos reforzar. 
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Estamos a falar dos Grupos de Traballo sectoriais para reforzar as áreas 
estratéxicas de goberno, e de estender CA polos barrios e lugares do concello. 
Pero non chega só con iso. 
 

Coordinación. Estamos a falar dunha responsabilidade colexiada que terá como 
función o funcionamento xeral da organización, a coordinación co Grupo de 
Goberno e coas diferentes responsabilidades da coordinadora.  
 

Formaremos dúas grandes Áreas, unha de organización e outra centrada na 
iniciativa política. Esta nova figura será un espazo de traballo - na que se poderán 
integrar persoas que non formen parte da coordinadora - que buscan facilitar que 
toda aquela persoa que o desexe poida colaborar a diferentes ritmos de traballo 
no día a día de CA. As Áreas terán unha xuntanza presencial aberta cada mes, 
ao mesmo tempo que se dotarán dun mecanismo de participación telemática 
para o seu funcionamento ordinario. 
 

Área de iniciativa política. Dentro da mudanza que queremos dar, precisamos 
que a nosa acción estea atravesada por medidas de mudanza substancial, tanto 
na democracia radical como na capacidade de marcar a axenda e os debates. 
Nese sentido esta área vai ser decisiva. Haberá diferentes responsabilidades 
individuais ou colexiadas de: 

 Comunicación 
 Relacións políticas 
 Estratexia e relato 
 Escola de Municipalismo 

 

Área de organización. Nesa estarán as diferentes responsabilidades individuais 
ou colexiadas de:  

 Organización 
 Relación cos Grupos de Traballo 
 Relacións Veciñais 
 Local 
 Finanzamento 

 

 

 


