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O movemento organizouse de forma independente na toma de deci-
sións e por un obxectivo común: a loita para aplacar o cambio climático 
(acelerado polas condutas antropocéntricas), apelando ao uso de ferra-
mentas como a educación ambiental e a toma de medidas por parte de 
gobernos e institucións.

A principios do ano 2019, grazas ás redes sociais e aos medios de co-
municación alternativos, comezouse a ver como o movemento emerxía 
en Barcelona e Madrid. Un grupo de estudantes universitarios reuniuse 
na Coruña para dar pé á creación deste. Galicia non se quedou atrás, 
secundouse a primeira folga internacional o 15 de marzo. Durante eses 
meses iniciais realizáronse concentracións, asembleas e palestras en 
institutos, universidades, centros sociais e mesmo na rúa. Comezárase 
a espertar conciencias. Era hora de actuar.

Tras as manifestacións de marzo e maio, seguiu un verán onde os 
compañeiros e as compañeiras non cesaron a actividade, senón que 
aproveitaron a ausencia de clases para reunirse a nivel estatal e a nivel 
internacional. Púidose así compartir as sensacións e experiencias co 
resto de activistas, centrándose en mellorar as estratexias, postas en 
común, redactar documentos centrais para o movemento... 

PRIMEIROS ENCONTROS

No encontro internacional SMILE (Summer Meeting In Laussane Eu-
rope, en Suíza) redactouse a Declaración Climática de Laussane, un 
acordo de principios e liñas de acción, entre máis de 400 activistas de 
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OS FRIDAYS GALEGOS E O MOVEMENTO
MUNDIAL POLO CLIMA

A última onda ecoloxista iniciouse o ano pasado á raíz dun discurso de Greta Thunberg na COP24, en Katowice, Polonia. Ese discurso 
conseguiu artellar un movemento autónomo en multitude de cidades do mundo. Esta rapaza de 16 anos, levaba xa meses reivindicando 
que non servía para moito estudar se non ía ter un futuro, facendo folga cada venres diante do Parlamento do seu país. Así comezou a 
aparecer nos medios de comunicación e a estenderse o seu discurso a máis de 190 países, conseguindo emerxer un movemento que 
segue a medrar na actualidade e que tamén chegou a Galicia: Fridays For Future.
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Cabeceira da manifestación polo Clima, o 27 de setembro en Vigo.

Cartaces en Vigo durante o Black Friday, o 29 de novembro.

cerna nº 82· 2019 · 13



cerna nº 80 · 2018 · 

38 países. Neste encontro tivemos a oportunidade de escoitar e debater 
con científicos de renome. Esta declaración foi debatida e redactada en 
conxunto por todos os países, cun esforzo enorme por parte dalgúns 
dos rapaces que se quedaban pola noite a traballar e buscar puntos de 
acordo entre todas as propostas. 

Non foi doado, había que recoller todas as opinións. Estruturábase 
en tres grupos de traballo para os apartados de Intencións, Valores e 
Estratexia. Neses grupos traballabamos con xente de todas as nacio-
nalidades. Greta, como unha activista máis, estivo nos debates dun 
dos grupos xunto a nós e tamén nos plenarios. Tras recoller todas as 
propostas e formar o documento, este tiña que pasar pola aprobación 
das máis de 400 persoas. Os plenarios eran intensos, víronse choros 
de alegría e de pura tensión. Foi unha experiencia emocionante para 
todas nós, compartíanse palabras de apoio e abrazos, os coordinadores 
intentaban rebaixar os nervios con coidados, estiramentos e actividades 
para relaxarnos e continuar con bo pé. Rematamos cunha gran mani-
festación percorrendo a cidade e berrando cánticos en diversos idiomas.
A concentración a nivel estatal (mellor dito, o encontro ibérico, xa que 

tamén participaban compañeiras de Portugal) realizouse en Zaragoza, 
concretamente en Artieda, onde cederon un pavillón no que se puideron 
realizar os debates e ter un espazo de cociña. O obxectivo deste encon-
tro era tomar decisións a nivel estatal e perfilar estratexias e principios. 
Como no encontro internacional, había quendas de mañá e de tarde 
de traballo e debate e, posteriormente, espazo para reforzar vínculos 
e compartir experiencias das diferentes cidades da Península Ibérica. 
Unha das compañeiras de FFF Coruña transmítenos: “Foi a primeira 
vez que pasamos de vernos a través dunha pantalla a coñecernos en 
persoa e facer avances importantes con respecto ao movemento. Foi 
algo moi especial que nos fixo sentirnos máis unidos e que nos permitiu 
renovar forzas e esperanzas para seguir loitando”.

A IMPRONTA GALEGA

Amais, durante estes meses tamén se seguiu traballando nas alianzas a 
nivel Galicia. Outros movementos ecoloxistas, que levaban anos traba-
llando e defendendo a nosa terra agradecían á xuventude que saísemos 
á rúa e procurásemos facer visible a emerxencia climática na que nos 
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Folga Internacional polo Clima, convocatoria do 15 de marzo en Santiago de Compostela.

Compañeiros de XR (Extinction Rebellion) na ponte da Castellana en Madrid. Acción de Extinction Rebellion na Rúa do Franco, en Santiago de Compostela. 
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atopamos. Un sopro de aire fresco e forzas renovadas. Por este motivo 
vimos necesario unir forzas e tecer redes. Todo foi avanzando, creouse 
Fridays for Future Galicia, como unión dos compañeiros de Vigo, Pon-
tevedra, Ourense, Salnés, Santiago, Ferrol e A Coruña. O obxectivo de 
dita agrupación dos Fridays locais é a de atender o mellor posible as 
demandas galegas. 

Non só naceu Fridays For Future en Galicia durante este ano, senón 
que, a maiores, outros movementos como Extintion Rebellion e By 2020 
We Rise Up, chegaron ás nosas terras para mobilizar de forma trans-
versal toda a poboación. Estes movementos sociais buscan mobilizar 
suficiente xente para crear unha tensión tal que obrigue a facer real o 
cambio, como xa pasou noutras loitas sociais. Son loitas pola xustiza 
climática, social e a transición xusta cara á sociedade que todos e todas 
necesitamos se queremos un futuro de equidade e vida digna.  

Extintion Rebellion xéstase en maio do 2018, cando 94 académicas bri-
tánicas fan unha chamada á acción. O movemento social conseguiu, 
meses despois, mobilizar máis de  6000 persoas que cortaron 5 pontes 
na capital británica e, un ano despois, bloquearon a ponte de Waterloo 
en Londres durante 8 días.

O pasado mes de outubro xuntáronse máis de 600 persoas en Madrid, 
compañeiras de Galicia repetiron esta acción na ponte da Castellana, 
mais o movemento non cesará ata que se tomen medidas e se sume 
máis e máis xente. En Galicia realizáronse varias performances tamén 
co movemento By 2020 We Rise Up, un paraugas que acolle numerosas 
causas sociais e emprega tamén os métodos de accións de desobe-
diencia civil non violenta.

FOLGA 27-S  E A SEMANA POLO CLIMA

Tamén nos reunimos numerosas veces co obxectivo de preparar a 
“Week for Future” (Semana polo Futuro), pertencente á convocatoria 
internacional co lema “United for climate”. O evento durou desde o 20 de 
setembro á culminación coa folga internacional do 27 dese mes. En Ga-
licia, xuntámonos baixo o Movemento Galego polo Clima. Os asinantes 
do manifesto acudiron á folga facendo forza común nas reivindicacións 
climáticas e ecoloxistas de Galicia. Nesta semana víronse numerosas 
actividades: masas críticas, debates, ponencias de expertos en temas 
de sustentabilidade, economía circular, impacto dos incendios, perma-
cultura, recolleitas de lixo...

As mobilizacións do 27-S foron un berro, un “basta xa” social polo pla-
neta. A unión dos colectivos para a organización das mobilizacións foi 
tremendamente positiva. Baseouse na comprensión de que esta loita 
en ningún caso é patrimonial, é de todas nós. Xente que levaba moi-
tos anos axudando aos novos. Foron un éxito, as facianas de ilusión 
alumeaban a noite na que todas rematamos de recoller os aparellos. 

Unha batalla máis, unha das ondadas que precederá ás próximas do 
ano 2020.  

Posteriormente, organizouse a Semana polo Clima xunto aos compañei-
ros de Movemento Galego polo Clima e calquera que quixese colaborar 
coa súa experiencia. Esa semana serviu para que as novas incorpora-
cións coñecesen de primeira man espazos e información relacionados 
co ámbito ecoloxista na cidade de Vigo. 

Ao longo dos meses, os colectivos non se mantiveron lonxe da realida-
de política, sen esquecer o carácter apartidario. O curso comezou de-
clarándose o estado de emerxencia climática en concellos como Vigo, 
Ferrol, Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa…, e tamén en 
institucións como a Universidade da Coruña.

A maiores, presentouse un documento de propostas ambientais para os 
orzamentos de Galicia no ano 2020, centradas na educación ambiental, 
no ocio ecolóxico e na protección ambiental da nosa terra. Contactouse 
coa Plataforma Anti-lindano de Porriño e a Asociación pola Defensa da 
Ría coa finalidade de coñecer de primeira man as súas inquedanzas 
e podelas incluír no documento. Dito escrito foi levado ao rexistro do 
Parlamento de Galicia, polo que a súa existencia lles foi notificada pola 
canle oficial aos grupos parlamentarios.

Durante o 29N, Fridays focalizouse na crítica ao consumismo. Enfocan-
do os seus actos en promover un consumo responsable, máis acorde 
coa protección do planeta, facendo especial fincapé na industria da 
moda mediante a  proxección do documental “Made in, made for” que 
ten como punto a crítica da moda rápida.

A COP DA VERGOÑA

A COP25 resultou completamente anómala, por unha parte por ser a 
primeira COP celebrada fóra do país que ocupaba a presidencia entran-
te, e a anterior á entrada en vigor dos Acordos de París en 2020. Isto 
aconteceu debido á situación de violencia exercida polo goberno chileno 
cara ao seu pobo. Na busca de “seguridade” moveron o cumio a Madrid, 
no IFEMA. Pese á pouca iniciativa mostrada nos cumios previos, no 
contexto dun ano de mobilizacións históricas para o ecoloxismo había 
un recuncho para a esperanza. O lema do cumio, “É tempo de actuar”, 
parecía ser mostra dunha vontade. Mais non era nada máis Masa crítica en Ferrol, durante a Semana polo futuro.

Pleno no Concello de Ferrol onde se aprobou a Declaración do Estado de Emerxencia.
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que algo forzado. Países como Brasil só tiñan un espazo coa sociedade 
civil representada, mentres que Estados Unidos tiña un lugar reducido.
O cumio naceu morto e o cambio de sede só contribuíu a acalar as 
reivindicacións dun Sur global maltratado e asasinado por defender a 
natureza.

O espazo da COP dividíase por apartados, a Green Zone, onde acce-
dían todas as persoas que pediran entrada previa, e servía para facerlle 
un lavado de cara a empresas como Acciona ou Endesa. Mentres, no 
panel electrónico de diante do IFEMA anunciábanse empresas como 
Coca-cola. Algunhas destas empresas tamén financiaron o cumio, polo 
que se facía aínda máis dubidosa a neutralidade do espazo.

Por outra parte, á Blue Zone accedíase con acreditación exclusiva, onde 
se lles deu cabida a algúns dos compañeiros e compañeiras de Fridays. 
Era un espazo de grandes contrastes, había un distanciamento total en-
tre os observadores e políticos. Dun lado, a urxencia e a necesidade de 
acción, e doutro, a pasividade e o conformismo. O ambiente de lixeira 
ilusión dos primeiros días foise tornando a finais da primeira semana en 
tristeza. Dita sensación desesperanzadora mudou en rabia durante a 
segunda semana. Isto cristalizou na expulsión de preto de 300 observa-
dores o mércores por parte da seguridade de Nacións Unidas. 

A COP da esperanza metamorfoseouse na COP da vergoña. Involucio-
nou nun cumio máis, sen darlle o carácter de urxencia que se necesita 
actualmente. Neste contexto de aparencias, no que a maioría dos po-
líticos facían como que os pasos que estaban a dar eran suficientes, 
o Contra-cumio serviu para que as voces caladas da sociedade fosen 

escoitadas. Carecendo de poder de decisión, aproveitouse este espa-
zo de libre expresión para mostrar as inquedanzas e realizar debates 
importantes.

O venres 6 de decembro, realizouse a manifestación en Madrid. Foi a 
derradeira mostra da preocupación polo cambio climático por parte da 
sociedade española, unhas 500.000 persoas na rúa amosando a súa 
preocupación pola inacción e demandando un futuro, solucións reais. 

Nas últimas xornadas fíxose patente a diferenza entre a sociedade civil 
presente na Blue Zone e a maioría dos políticos con dous actos: unha 
sentada no escenario do plenario e unha cacerolada, que concluíu coa 
expulsión duns 200 observadores da COP. O venres 13, volveuse facer 
outra sentada dentro da Blue Zone e unha concentración fronte ao IFE-
MA como mostras de repulsa da pouca ambición.

A COP finalizou cuns acordos de mínimos, inaceptables para o momen-
to que tocaba, e cunha nova promesa: que na COP26, no cumio de 
Glasgow, teremos o acordo que necesitamos.

En 2020, non só seguiremos, senón que poñeremos todos os nosos 
esforzos en sumar xente e forzas. Outros países xa espertaron e nós 
non debemos quedarnos atrás. Durante estes meses xa se debateron 
estratexias e datas para unha segunda vaga internacional de mobiliza-
cións  para a primavera de 2020. Contamos coa vosa forza e esperanza.

*Héctor Santorum Ruíz e María Bañón Goiriz son membros de Fridays For Future 
Galicia. 

Acampada diante de Novos Ministerios durante a semana posterior ao 7-O.




