
 
 
 

"GALIZA POLA REPÚBLICA 
E POLO DEREITO A DECIDIR" 

 
Despois da abdicación do Rei Juan Carlos, que non pretende outra cousa que salvar 
unha monarquía en descomposición e desprestixiada por numerosos casos de 
corrupción, queren poñer un novo rei en quince días sen contar coa opinión do pobo, 
como xa fixeron en agosto de 2011 cunha reforma do artigo 135 da Constitución. 
 
Estamos nun momento histórico cun modelo de constitución caduco e que agoniza. O 
ditador Franco, que encabezou en 1936 un levantamento militar e fascista contra a 
democracia, nomeou ao príncipe Juan Carlos como o seu sucesor en 1969. A 
monarquía actual é, polo tanto, herdeira daqueles que se levantaron contra a 
República constitucional, elixida nunhas eleccións democráticas. Juan Carlos, que 
nunca condenou a ditadura franquista, xuraba, daquela, lealdade ao ditador e aos 
“Principios del Movimiento Nacional” e falaba de “la legitimidad política surgida el 18 
de julio de 1936”. 
 
A monarquía é incompatíbel cun sistema democrático; é un réxime vitalicio e 
hereditario, que non ten en conta a vontade popular porque o rei, como xefe do 
Estado, non é elixido polo pobo nunhas eleccións democráticas. 
 
Queremos decidir sobre o noso futuro  e por iso esiximos a convocatoria dun 
referendo para que a cidadanía decida entre monarquía ou república. Esa consulta é 
un dereito democrático que, segundo sondaxes de opinión, estaría  apoiada pola 
maioría da poboación. 
 
Estamos a prol da ruptura democrática e queremos decidir sobre o noso futuro. 
Partindo da existencia dunha realidade plurinacional, estamos por procesos 
constituíntes nas nacións do Estado, para que a cidadanía poida decidir sobre o 
modelo político-institucional territorial e escoller a forma do Estado. 
 
A Barbanza é unha comarca cunha forte tradición republicana e así o manifestou 
cando puído elixir libremente. Nas eleccións municipais do 12 de abril de 1931, que 
acabaron coa monarquía e nas eleccións a Cortes de xuño de 1931 as candidatura 
republicanas conseguían 13 dos 16 deputados pola provincia da Coruña.  
 
É hora de manifestar ese sentimento republicano e de defensa da democracia. Por iso 
chamamos á cidadanía a participar na concentración unitaria, convocada para o xoves, 
19 de xuño ás 20:30 horas diante das Casas dos Concellos de Boiro e Noia. 
 
 


