
 
COMPOSTELA ABERTA FRONTE AS ELECCIÓNS GALEGAS DO 5 DE ABRIL 

 
 

 
Compostela Aberta é unha proposta colectiva e mestiza que ten destacado, sempre, por termos              
procurado unha integración de todas as sensibilidades da unidade popular. Ainda sendo un proxecto              
político municipalista, nunca temos actuado como organización localista e sempre fomos           
conscientes de que as políticas transformadoras non se poden aplicar só desde o local.              
Coerentemente con isto, témonos implicado na construción de alternativas de ámbito nacional e             
temos tecido rede e cumplicidades tanto na escala galega como na estatal. 

Partindo da nosa experiencia política acumulada, participamos da construción da unidade popular e             
tamén das súas ferramentas electorais e institucionais. Nestes últimos cinco anos, Compostela Aberta             
ten exercido como o referente local da acción politico-institucional desenvolvida, polo espazo da             
esquerda rupturista, tanto no Parlamento galego como nas Cortes do Estado.  

A nosa experiencia de goberno ten demostrado que a nosa é unha alternativa real e viable para                 
defender o ben común e impulsar políticas de gobernanza transformadoras. Necesitamos un novo             
goberno galego que traballe, tamén, dentro destas coordenadas e que se aproveite a nosa              
experiencia. Así, as próximas eleccións galegas chegan nun momento crucial para definir o campo              
da acción política do futuro próximo para exixir políticas transformadoras a un futuro goberno              
galego despois de derrotar ao Partido Popular e cesar as súas políticas depredadoras.  

Neste contexto, e no marco natural para reforzar o suxeito político galego, é imprescindible pór a                
nosa experiencia municipalista e de goberno ao servizo do conxunto da cidadanía galega e poder               
iniciar un camiño de transformación e mudanza política no noso país.  

Tendo en conta todo isto, ACORDAMOS: 

● Compostela Aberta aposta por dar apoio e implicarse nunha candidatura galega de            
unidade popular representativa do conxunto do espazo na que se garantan vías para a nosa               
participación no proceso electoral galego. 

● No caso de que a candidatura de unidade non sexa viable, a coordenadora de Compostela               
Aberta convocará, no día de mañá, unha segunda sesión desta Asemblea Extraordinaria            
para decidir o nivel de implicación da nosa organización nas eleccións do 5 de Abril. 

 
 
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2020 
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