
Bases democráticas para 
unha nova Galiza

ACTO PÚBLICO

#UnPasoAdiante

A SITUACIÓN 
POLÍTICA NO 
ESTADO. 
QUE PAPEL 
PARA GALIZA?

PROPOSTAS 
PARA A MOCIDADE
DE MORAÑA

A mocidade foi, e continúa ser, un colectivo habi-
tualmente esquecido e de pouco peso específico 
históricamente nas decisións e accións dos dife-
rentes gobernos municipais. 

Para o BNG de Moraña  este é un colectivo impres-
cindíbel e fundamental no noso concello, ao que 
debemos darlle a iniciativa e as ferramentas para 
que actúe como eixo e motor da Moraña que que-
remos construír. 

É por isto polo que convocamos ás mozas e mo-
zos do noso concello a unha asemblea aberta o 
pasado 18 de novembro onde debatimos e acorda-
mos presentar públicamente estas propostas que 
imos levar ao vindeiro pleno municipal



BONO DESCONTO 50% PARA VIAXES DO ESTUDANTADO AOS 
CONCELLOS DE VIGO, PONTEVEDRA, A CORUÑA E COMPOSTELA

CREACIÓN DUNHA OFICINA MUNICIPAL 
DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO XUVENIL

En maio de 2016 levamos a cabo  dende o BNG 
unha campaña na que recollimos preto de 200 si-

naturas de mozos e mozas de Moraña para presio-
nar á empresa adxudicataria e esixir ao Concello a 
que negociaran con eles e polo tanto restableceran 
a retirada dun día para outro de dúas liñas de au-
tobuses moi frecuentadas por estudantes do noso 
concello. Ademais presentaramos unha moción 
que foi  aprobada no pleno municipal pero que 
lamentablemente o PP gardou nun caixón. Conti-
nuaremos con esta reinvindicación, pero ademais 
presentamos a seguinte proposta que se está le-
var a cabo xa en concellos veciños: o desconto no 
50% do importe das viaxes do estudantado aos 
concellos de Vigo, Pontevedra, A Coruña e Com-
postela, ampliábel ao conxunto da mocidade 
desempregada de Moraña.

Demandamos a creación dunha oficina munici-
pal de información e asesoramento xuvenil da 
que xa contan concellos veciños como o de Cuntis 
ou Barro. A OMIX é un servizo municipal que pode 
prestarvos todo o asesoramento e información 
que precisedes en material laboral, de vivenda, for-
mación, bolsas, actividades de ocio etc. Ademais,  
son ferramentas de gran funcionalidade, xa que 
entre outras cousas poden axudarche en: 

1) Información, orientación e asesoramento á mo-
cidade nas súas demandas, mediante atención 
persoal.

2) Información e asesoramento educativo (bolsas, 
cursos, centros de ensino, residencias, ciclos me-
dios e superiores, universidade, idiomas), sobre 
axudas e subvencións, premios ou concursos. Vi-
venda: Renda de Emancipación, Bolsa de Aluguer, 
Créditos Traballo: Tempo Libre: Campaña de Verán, 
Campamentos Deputación, Campos de Traballo, 
Albergues, Viaxes, Sendeirismo, etc.

3) Oficina interna de seguimento da mocidade 
desempregada: creación dunha bolsa de emprego, 
boletíns e enlaces de información sobre emprego, 
oposicións, redacción de curriculo, curriculo e no-
vas tecnoloxías...

4) Preparación, desenvolvemento e avaliación de ac-
cións no marco da educación non formal dirixidas á 
mocidade: clases de preparación para a obtención do 
graduado en secundaria, programa de formación de 
hábitos saudables, prevención de drogodependencias, 
etc.



FORMACIÓN EN IGUALDADE 
E CONTRA O MACHISMO

PROGRAMACIÓN ESTABLE DE LECER 
E CREACIÓN DA ASEMBLEA DA MOCIDADE 

A pesar estar a piques de rematar o 2017 continuamos pade-
cendo unha desigualdade estrutural entre homes e mulleres, 
sendo o terrorismo machista a expresión máis brutal deste 
proceso. Por iso, presentamos esta proposta co obxectivo de 
incorporar diversas dinámicas no noso concello en relación co 
xénero, ca igualdade e ca educación, dirixidas á mocidade en 
xeral co fin de que socialicen no respecto e non na discrimina-
ción, clave para mudar a realidade.

Neste sentido, propoñemos a realización de campañas e cur-
sos de formación, prevención e sensibilización, diversidade 
sexual e educación emocional, non só en datas sinaladas 
como a do 25 de novembro, senón durante todo o ano cunha 
programación e obxectivos claros, realizando seguemento 
dos mesmos e avaliando resultados.

O concello de Moraña carece dunha programación 
estable de lecer para o colectivo da mocidade. A 
única programación cultural/ocio está destinada 
habitualmente ao mes de xullo, con escasas acti-
vidades o resto do ano (e a maioría enviadas por 
organismos superiores). 

Ademais, O consello de cultura e mocidade non 
funciona como tal, e polo tanto non hai unha ferra-
menta para contribuír á mocidade a organizarse, 
disfrutar de actividades de ocio no propio concello 
durante o inverno e primavera e incentivar a súa 
participación. Polo tanto, propoñemos: 

1. A creación dunha programación cultural e de 
ocio estable durante todos os meses do ano, 
desenvolvida en diferentes espazos do mes-
mo para a poboación entre os 15 e 35 anos.

2. A creación da asemblea da mocidade que 
supere ao oficial e ineficaz consello da “ cul-
tura e mocidade”, democrático, participativo, 
directo e aberto a toda a mocidade no que 
poidan aportar, decidir e co-organizar esta 

programación e outras  actividades constru-
tivas, divertidas e interactivas de lecer. 

3. A toma en consideración das opinións e de-
cisións deste órgano consultivo en canto á 
organización e planificación das actividades 
da Festa do Carneiro ó Espeto. 



TAMÉN PROPOÑEMOS....

• A habilitación dun  novo espazo para o estudo fóra do espazo da biblioteca-ludoteca da Casa 
de Cultura.

• A creación dunha praza de bolseiro/a para traballar dentro do campo da comunicación e in-
teracción, novas tecnoloxías e modernización dos perfís das RRSS dentro da comunicación 
pública do concello.
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