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Há lugares sem espaço e espaços que não têm lugar. A
Terra oferece espaço e lugar
para nós. O biótopo que ocupamos tem as caraterísticas
ótimas para a vida e as nossas
atividades serem um contributo à preservação não só do
lar que nos foi dado, como
também doutros bens imateriais imponderáveis: a existência, a convivência e a cultura.
Na medida em que esqueçamos o valor do espaço que nos
acolhe e pretendamos desligar o fio que nos une à vida,
estaremos a criar um meio
hostil a nós próprios e às criaturas com que convivemos.
O Partido da Terra é uma reunião de pessoas que quere-
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mos tomar partido pola Terra
no sentido extenso e intenso
da palavra: Terra como organismo planetário que nos sustenta e nos une, Terra como a
parcela de mundo em que
desenvolvemos a nossa existência de galegas e galegos,
com as características próprias de adaptação à paisagem,
ao clima, à história; o que
conforma o único jeito possível de estarmos no mundo
com a honestidade de sermos
parte de um todo que devemos partilhar, não só com os
que agora estamos, mas com
as gerações futuras. Somos
“célula de universalidade”.
A nossa língua, os nossos
costumes, as nossas manifestações culturais consti-

tuem um sedimento formado por muitas capas de gerações que no decurso dos
tempos nos conformaram
como povo. E são o respeito
a esses contributos e a preservação da natureza que
nos define, que vão garantir
uma convivência verdadeira, além de nos colocar no
mundo desde um nós integrado e identitário.
Acreditamos no futuro, mas
também sabemos que é urgente uma mudança de actitude, ao passo que mudamos
também as formas de organização e participação coletiva.
É por isso que convocamos
este foro do Partido da Terra.
Estamos é a iniciar o caminho!
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