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21-O: o futuro nas nosas mans
O 21 de outubro as galegas e os galegos 
temos unha cita histórica co futuro do 
país: todos e todas temos a responsabi-
lidade de decidirmos colectivamente que 
país queremos deixar para os nosos fillos 
e fillas.

As políticas impostas pola Troika, a Unión 
Europea e o FMI que comezou a aplicar 
o PSOE desde maio de 2010 e nas que 
agora está fondando o PP até límites in-
soportábeis, pretenden en todos os casos 
deseñar un modelo económico, social e 
político caracterizado pola desigualdade, 
o aumento da pobreza e a perda de dere-
itos para as clases populares.

As medidas aplicadas por Rajoy e aplau-
didas por Núñez Feijoo supoñen o em-
pobrecemento das máis amplas capas 
sociais, a privatización dos servizos pú-
blicos, a perda de poder adquisitivo das 
pensións, a rebaixa dos dereitos das tra-
balladoras e dos traballadores, a perda de 
calidade da sanidade e do ensino públi-
cos, o retallamento dos salarios, a perda 
de dereitos sindicais. . . en definitiva, un 
retroceso nos cativos dereitos e benefi-
cios sociais para amasar máis diñeiro o 
capital financeiro transnacional.

Na Xunta, ademais, o goberno de Feijoo 
e o Partido Popular pretende facer desa-
parecer todo canto teña aspecto de ga-
lego: prohíbiu utilizar a nosa lingua para 
ensinar ciencia, destruíron miles de li-
bros só por estaren escritos en galego e 
renunciouse á defensa do noso mínimo 

autogoberno continuamente agredido 
polo PP de Madrid. Definitivamente o PP 
quitou a carauta.

O goberno do PP de Núñez Feijoo é, con 
diferenza, o peor de toda a historia de 
Galiza: non ten balance que ofrecer á so-
ciedade. Limitáronse a destruír, recortar, 
desgaleguizar e foron incapaces de xes-
tionar a terríbel situación pola que pasa 
o país.

Por fin, Feijoo escolleu a data das elei-
cións pensando só nos seus intereses e 
nos de Mariano Rajoy. El sabe que o  Par-
tido Popular vai seguir adoptando medi-
das aínda máis duras e que, se os deixa-
mos, seguirán adiante co seu programa 
neoliberal de recortes, recentralización e 
sufrimento.

Podemos facerlles fronte

Os traballadores e as traballadoras de Por-
tugal, que están a sufrir o mesmo deseño 
neoliberal que impón Europa, veñen de 
demostrar que é posíbel facerlles fronte. 
Eles, coas movilizacións, fixeron recuar 
ao seu goberno nunha medida que de-
fine o peor do liberalismo: rebaixar os 
salarios dos traballadores e traballadoras, 
empobrecemento xeralizad e rebaixa de 
impostos para as grandes empresas.

Portugal deu unha lección ao mundo e 
agora tócalle a Galiza: O 21 de outubro 
é o día de facerlle fronte ao PP e a Unión 
Europea para gobernarmos nós a Nosa 
Terra.



O candidato do BNG á Presiencia da Xunta, 
Francisco Jorquera, afirmou en Pontevedra que 
un candidato que pretende agachar a identida-
de, a marca do seu partido, como é o caso de 
Feijóo, “non pode ser de fiar”.

“A quen quere enganar agora o señor Feijóo? 
-dixo- cando é evidente que nestas eleccións 
votar Feijóo é votar Rajoy, é dicir si a unha polí-
tica de recortes que só coduce a agravar a crise 
e facela repercutir nas maiorías sociais, nas 
clases populares”.

Jorquera, durante a presentación da candidatura 
de Pontevedra, insistiu en que a herdanza que 
deixa Feijóo non pode ser peor para Galiza, pois 
fracasou á hora de responder a todos os proble-
mas que ten a sociedade e será recordado como 
o “campión das promesas incumpridas”.

Neste sentido, reiterou que Feijóo ten o grave 
problema de concorrer a estes comicios sen un 
balance de xestión que poder presentar, “por 
iso Galiza precisa abrir un novo tempo político, 
caracterizado por políticas realmente alternati-
vas, que rexeneren a democracia, que aposten 
por poñer o País a producir, por afortalar os 
servizos públicos, nomeadamente ensino e sani-
dade, e por políticas que defendan e amplien o 
autogoberno”.

O candidato nacionalista explicou que estas 
políticas diferentes son posíbeis e puxo como 

exemplo o caso de Pontevedra, como mostra 
de que si se pode ser insumiso aos reoortes, 
“plantarlles cara como acaba de facer Portugal”, 
con medidas como compensar aos emprega-
dos públicos pola suspensión da paga extra de 
nadal.

Para Jorquera, Galiza ten a grande oportunidade 
o próximo día 21, da man do BNG, de apostar 
por un goberno que sexa dique de contención a 
esas políticas antisociais que non serven para 
saír da crise e que benefician só ao 1 por cento 
da sociedade a costa de empobrecer á grande 
maioría.

Pola súa parte, o candidato número 4, o ponte-
vedrés Luis Bará, salientou as  listas pola pro-
vincia como unha mistura de experiencia e reno-
vación que dan forza e amplitude ás propostas 
do BNG, “propostas que dende a coherencia, 
o activismo e a valentía poden facer fronte ao 
roubo legalizado que é a crise”.

O cabeza de lista pola provincia, Carlos 
Aymerich, salientou a xestión nacionalista no 
concello de Pontevedra como “faro para toda 
Galiza” e coincidiu coa candidata número 2, 
Carme Adán, en que hai que recuperar o valor 
da política, entendida como instrumento para 
transformar as cousas, entendida como “política 
para a xente” fronte á “política do desencanto” 
que tenta impoñer a dereita, concluiu Adán.

ELECCIÓNS GALEGAS

Votar Feijóo é votar Rajoy



Cando se esgota a lexislatura é o momento de facer 
balance e de que o goberno presente o seu traballo 
diante da cidadanía. Deste xeito pódese saber se 
se cumpriu o programa eleitoral, se se aproveitaron 
as oportunidades, se melloraron as condicións de 
vida, se, en definitiva, o goberno foi quen de adap-
tarse á situación na que tivo que actuar en beneficio 
de todo o país.

Por suposto, tamén cómpre analisar o labor da 
oposición: puxo de manifesto as eivas do goberno? 
Fixo propostas en positivo? Foi quen de adoptar 
algunha medida distinta do goberno? Foi leal na 
defensa do país?

Neste 2012 Alberto Núñez Feijoo non se atreve 
a facer balance porque só pode presentar datos 
negativos: aumentou a débeda pública, aumentou o 

paro até cifras descoñecidas, perseguiu con encono 
inaudito a lingua galega, enganou á cidadanía co 
concurso eólico, converteu a CRTVG nunha máqui-
na de propaganda do PP, non foi quen de defender 
nen o agro nen a industria galegas, foi desmante-
lando os servizos públicos con ataques constantes 
á sanidade e ao ensino públicos, desactivou calquer 
tentativa de política forestal, permitiu que se expul-
sase aos nosos barcos de caladoiros tradicionais  e 
so estivo atento a seguir ao pé da letra todo canto 
lle ordenou a caverna madrileña.

En realidade, dixémolo moitas veces pero temos 
que repetilo máis outra vez: o PP de Rajoy e Feijoo 
deu o peor goberno da historia de Galiza.

Pola súa parte o BNG traballou desde o come-
zo da lexislatura con completa lealdade e cun 

ELECCIÓNS GALEGAS

A hora da política



único obxectivo: facer que Galiza sexa un país 
mellor e máis xusto. Denunciamos á Xunta, ao 
Goberno de España e á Unión Europea sempre 
que atacaron os intereses do país; estivemos 
en vangarda desde o primeiro momento defen-
dendo ás nosas caixas e a necesidade dun 
sistema financeiro propio e público; defendimos 
os nosos sectores 
produtivos; actuamos 
como oposición e 
presentamos propos-
tas en positivo; inclu-
so medidas como o 
mantemento da paga 
extra demostran que 
damos gobernado 
dun xeito distinto; 
taballamos nas insti-
tucións e estivemos 
na rúa ao lado dos 
traballadores e traba-
lladoras sempre que 
fixo falta.

E, ademais, o BNG 
chega a este proce-
so eleitoral forte e 
unido fronte a un Partido Popular que está a 
sufrir grandes tensións o mesmo internas (en 
Pontevedra é evidente) como de contestación 
popular na rúa.

A próxima campaña eleitoral

Nestas condicións, nas que nen poden facer 
balance do goberno nen se atreven a defen-
der o seu programa de afondar nos recortes, o 
Partido Popular, aliado cos poderes fácticos que 
o apoian, vai utilizar todas as armas que teña 
ao seu alcance para que, paradoxalmente, na 

campaña eleitoral non se fale de política, non 
se faga balance, non se presenten á cidadanía 
os proxectos que cada un defende para o noso 
país.

É dicer, van tentar que sexa unha campaña 
suxa, quererán transmitir a mensaxe de que 

“todos os políticos son 
iguais” e van pretender 
espallar a idea de que 
ninguén é de fiar.

En cambio, os e as 
nacionalistas temos a 
oportunidade de cul-
minar o traballo destes 
anos transmitindo as 
propostas do BNG con 
ánimo, esforzo, ilusión e, 
sobre todo, responsabili-
dade histórica: sabemos 
que estamos diante dun 
proceso eleitoral que 
vai marcar por moitos 
anos o futuro de Galiza 
e que o único que nos 
vai sacar da crise é a 

confianza en nós mesmas, o traballo no país e 
acadarmos cotas maiores de soberanía.

E non hai que ter medo de transmitir as propos-
tas do nacionalismo porque cada día máis gale-
gas e galegos teñen o convencemento de que 
un goberno liderado polo BNG é o mellor Galiza.

Así pois, fronte a campaña democraticamente 
eivada que está a propor o Partido Popular, o 
Bloque vai traballar nesta campaña para que as 
galegas e os galegos gobernemos a nosa terra.

ELECCIÓNS GALEGAS
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É tempo de facer Política, non podemos deixarlle o monopolio do discurso 

a quen defende os intereses dos poderosos, dos especuladores que queren 

socializar as perdas e privatizar os beneficios. Non vale a resignación, a 

pasividade, o individualismo, a evasión no virtual ou no mundo real. 

É tempo de combate, de cavar trincheiras, de rebeldía. Galiza e o mundo 

no que vivimos merecen o compromiso, o activismo, a loita en todos os 

campos: nas fábricas, nos centros de ensino, no asociacionismo, na rúa... 

Algún día preguntarannos, preguntarémonos que fixemos naqueles anos 

da Gran Recesión, como defendemos os dereitos sociais, a democracia, 

a identidade e o porvir do noso país. Estamos a vivir un tempo histórico 

no que se xoga o futuro das clases populares, da mocidade e de Galiza. A 

historia demostra que a rebeldía, a mobilización, a loita política e sindical 

son decisivas para avanzar e para defender as conquistas. E este tempo 

histórico que vive o noso país e Europa merecen que lle dediquemos todas 

as enerxías, porque tamén está en xogo a dignidade individual e colectiva.

Galiza ten unha ferramenta política no BNG, unha organización que 

desde os anos 80 fixo unha análise certeira das mudanzas regresivas que 

se produciron en Europa. Os liberais e a socialdemocracia europea (Blair, 

Schroeder, González) trazaron as grandes liñas dun modelo que cristalizou 

nos anos 90 no Tratado de Maastrich e no Consenso de Washington, un 

modelo cuxas consecuencias devastadoras no plano social e nacional 

estamos vendo agora en toda a súa crueldade. Daquela o BNG xa antecipou 

a deriva da UE e o futuro que lle esperaba a Galiza; por manter aquelas 

posicións sufriu o ostracismo e o ataque dos grandes poderes económicos e 

mediáticos. Estar á marxe, contestar o modelo dominante ten grandes custes 

porque o sistema non pode permitir que se cuestionen os seus principios 

fundadores. Mais a coherencia, a firmeza, a valentía, a defensa de Galiza son 

virtudes políticas que constitúen a razón de ser do BNG, uns atributos aos 

que nunca debemos renunciar. Custe o que custe.

Aquí está o BNG, no nacionalismo e na esquerda, no compromiso 

insobornábel con Galiza. Cuestionado a sumisión e o servilismo dos que 

utilizan a política para defender defender os intereses dos poderosos. 

Combatendo a inxustiza, a desigualdade. Traballando por unha democracia 

digna de tal nome. Poñendo por diante o noso dereito a producir, a manter 

viva a identidade, a construir espazos de igualdade e benestar colectivo. Máis 

alá dos tempos electoriais, nos que debemos mobilizar todas as enerxías, 

sigamos construindo unha alternativa política vigorosa, valente, útil para o 

pobo galego.

Política
Luís Bará



A Xunta do PP abandonou completamente Pontevedra 
e a súa comarca en materia de infraestruturas. Esa foi 
a conclusión dunha xuntanza entre cinco candidatos do 
BNG da comarca pontevedresa, reunidos para poñer en 
común algúns aspectos da campaña, e especialmente 
facerse eco do ridículo balanzo do goberno Feijóo nas 
infraestruturas de comunicación da comarca.

A única obra que pros-
perou foi o polémico 
desdobramento da 
vía que une O Pino 
con Marcón para dar 
servizo ao hipotético 
hospital privado que 
se construirá naquel 
lugar para despois 
alugárenllo ao Sergas 

por 50 anos privatizando así a asistencia hospitalaria na 
comarca e pechando Montecelo.

O abandono de Pontevedra por parte do PP abrangue 

tanto ás obras longamente prometidas e divulgadas de 
reforma da estrada de Vilagarcía, á Ronda Urbana que 
facilitaría a comunicación terrestre da zona leste da capi-
tal; o vial da Caeira para resolver o constante engarra-
famento da ponte da Barca cando o Pontevedra deu os 
primeiros pasos desa solución coa construción da ponte 
das Correntes. Tamén se falou do abandono da variante 
de Pontecesures, e do adecentamento da estrada que 
une Poio e Sanxenxo.

O polígono empresarial de Fragamoreira, chamado a 
dinamizar a economía comarcal é aínda un proxecto 
desde a época do bipartito, xa que nestes 4 anos non 
lograron nen poñer a primeira pedra.

A falta de iniciativas para reordenar o transporte público 
comarcal tamén está no debe da Xunta con Pontevedra, 
que en 4 anos non logrou nin un só avance sobre esa 
iniciativa que podería coordenar liñas, establecer novas 
frecuencias, crear tarifas combinadas, etc. entre todas as 
liñas que dan servizo á comarca e conflúen na capital.

Tamén se percibe un abandono total en materia de segu-
ridade viaria das estradas de titularidade autonómica que 
conflúen en Pontevedra, desprovistas de medidas de pre-
vención audaces, como as implementadas polo BNG na 
capital, que tantas loubanzas lle reportou, materializadas 
nos numerosos recoñecementos da seguridade viaria.

Os candidatos do BNG a estas elecións optan por incre-
mentar os investimentos públicos en infraestruturas prio-
ritarias para a comarca, como a Ronda Urbana, a reforma 
da estrada de Vilagarcía, a reurbanización dos treitos 
urbanos de todas as vías autonómicas que atravesan 
poboacións e a implementación de medidas eficaces para 
protección peonil ante a violencia viaria.

A falta de investimentos da Xunta abrangue igualmente 
á política portuaria, xa que as numerosas instalacións da 
comarca están prácticamente igual que hai 4 anos.

ELECCIÓNS GALEGAS

Investimento cero: balance de Feijóo na 
comarca de Pontevedra

O BNG opta por 

incrementar os 

investimentos 

públicos en 

infraestruturas 

prioritarias para a 

comarca

Reunión de traballo dos candidatos e candidatas da comarca
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Bará visita varios exemplos 
de promesas incumpridas da Xunta

“Neste predio, a Xunta tiña que estar cons-

truíndo a Escola de Hostelaría da cidade e 

este terreo ermo é un símbolo do abando-

no do PP a Pontevedra”. Así de rotundo falou 

hoxe Bará no acto que compartiu coas veci-

ñas e veciños da Parda unha visita ao barrio, 

compartindo con eles puntos de vista sobre 

as elecións do 21-O. A visita botou a andar 

pola parcela cedida polo Concello para cons-

truir o importante centro de ensino profesio-

nal e decorreu polo barrio dos Salgueiriños, 

recén rehabilitado polo Concello; polo co-

lexio Sagrado Corazón, para rematar cunha 

xuntanza cos veciños no Conservatorio da 

capital.

A Escola de Hostelaría Carlos Oroza, que 

agora ocupa unhas instalacións impropias 

nun edificio da Deputación bastante afasta-

do da capital e con graves deficiencias para 

a impartición desas especialidades, foi unha 

reiterada demanda pontevedresa que a Xun-

ta aceptou facer nun primeiro intre. Pasado o 

tempo, veuse converter nunha nova prome-

sa incumprida polo PP, víctima dos recortes e 

dos frenos que pon á economía real, “porque 

unha escola de hostelaría é moito máis ca 

un centro de ensino convencional... tamén 

é un foco de actividade económica e unha 

ferramenta imprescindíbel para unha comar-

ca tan vencellada ao turismo como as Rías 

Baixas”.

Ao estaren no leste da cidade tamén lembra-

ron outros dous exemplos do abandono do 

PP: o centro deportivo da Parda, no aban-

dono sen que a Secretaría Xeral de Depor-

tes movese un só dedo desde a quebra da 

empresa que deixou as obras a medias; e a 

reforma integral da maioría das vías do barrio 

que deixara decidida a anterior consellería 

de Vivenda e que o Partido Popular rexeitou 

executar: “Son tres novas mostras, con no-

mes e apelidos da inversión cero do PP en 

Pontevedra... de qué lle serve a esta cidade 

ter veciños tan ben situados nas cúpulas es-

pañola e galega do PP? pois de nada —co-

mentou Bará— porque non só non trouxeron 

novas obras ou ideas, senón que paralizaron 

as que había programadas”.

En cambio, o BNG sí que cumpriu os seus 

compromisos co barrio: reforma integral 

dos Salgueiriños, escola infantil da Parda, o 

centro sociocultural que abrirá nos próximos 

meses e as novas conexións do barrio co 

centro urbano.

Bará con representantes veciñais no terreo no que a Xunta 
tiña que construír a Escola de Hostelaría Carlos Oroza
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Monte Vivo, un exemplo para 
unha política forestal alternativa

O programa municipal Monte Vivo é todo un 

resume da alternativa do BNG para o sector 

forestal galego, tal como anunciou o candi-

dato nacionalista Luis Bará ante os membros 

da Comunidade de Montes de Santa María 

de Xeve e os veciños que o acompañaron na 

visita a esa parroquia, na que se achegaron á 

acción máis significativa que este programa 

municipal ten realizado nesa parroquia.

Monte Vivo é un exemplo o que pode chegar 

a ser o monte galego a longo prazo, xa que 

os gobernos do PP só apostan polo mono-

cultivo do eucalipto, a falta de innovación e 

o abandono do mercado que permite que os 

prezos da madeira alcancen mínimos histó-

ricos.

Bará faloulles aos veciños do contido do pro-

grama electoral, que opta por que o bosque 

sexa un activo económico rendíbel para os 

propietarios e profesionais do moble e da 

serra. Para iso faise precisa unha nova polí-

tica forestal que fomente a agrupación das 

propiedades e a diversificación forestal im-

pulsando as caducifolias e as madeiras de 

calidade e certificando os procedementos da 

produción.

A importancia dos montes veciñais fai nece-

sario ordenalos para mellorar a eficacia na 

súa xestión, e a ameaza dos incendios obriga 

a retomar as políticas preventivas en colabo-

ración con toda a poboación relacionada co 

monte, profesionalizar os dispositivos, e con-

verter o sistema de gardas forestais nunha 

auténtica policía administrativa e xudiciaria.Bará na súa visita a Santa María de Xeve

Paseo ciclista até 
Mollavao con Luís Bará

Ás 12 horas de mañá sábado, día 28, o 
candidato nacionalista ao Parlamento 
Galego Luis Bará, participará nun 
paseo ciclista entre Mollavao e 
Lourizán para chamar a atención 
sobre cuestións relacionadas coa 
seguranza viaria e a mobilidade 
ciclista nas estradas da Xunta de 
Galiza.

A cita será diante da Casa do Mar, 
para circular pola estrada autonómica 
que une a capital con Os Praceres.



PONTEVEDRA

O BNG mantén a paga extra dos funcionarios

O Pleno do Concello de Pontevedra aprobou 

este martes manter a paga extra para os seus 

funcionarios e funcionarias tal e como se com-

prometeran publicamente o Alcalde e o Bloque 

Nacionalista Galego.

A resolución aprobada polo Pleno fora previa-

mente pactada con todas as organizacións sin-

dicais con representación entre os traballado-

res e traballadoras do Concello de Pontevedra.

Esta acción do goberno do BNG, que tamén vai 

ser aplicada por outros Concellos con gober-

nantes nacionalistas, foi loubada por sindica-

tos, asociacións empresariais, representantes 

veciñais e, en xeral, todo o tecido social de 

Pontevedra. Sen embargo, o Partido Popular 

manifestou en todo momento a súa oposición 

que se reflectiu no voto en contra no Pleno 

municipal.

O BNG demostra así que é posíbel tomar medi-

das económicas anticrise contrarias ao deseño 

político neoliberal e que son beneficiosas para 

o conxunto da sociedade.

Ao remate do Pleno Municipal 

tramitouse por urxencia unha 

moción do Grupo Popular 

que pedía modificar unilate-

ralmente as condicións das 

retribucións dos concelleiros 

e concelleiras deste grupo.

O Grupo Municipal do BNG,  

representado no debate por 

César Mosqueira, rexitou a 

proposta e anunciou o seu 

voto contrario porque esté 

é un asunto abondo impor-

tante como para andar con 

componendas e retoques. 

Sen embargo, o noso com-

pañeiro  tendeu a man e ma-

nifestou a absoluta vontade 

do Bloque para chegar a un 

acordo global nos termos 

que se adoptara ao come-

zo da lexislatura ou noutros 

semellantes. Asemade ma-

nifestouse o interese por dar 

continuidade a ese acordo ao 

longo do tempo.

A moción foi rexeitada cos 

votos en contra de todo o 

Goberno Municipal e so cin-

co votos a favor do Parti-

do Popular. Os outros cinco 

membros do Partido Popular 

presentes abstivéronse.

Perguntado polos problemas 

que parece haber no PP de  

Pontevedra, o Alcalde decla-

rou que o BNG ten por norma 

non opinar dos problemas in-

ternos doutros grupos polí-

ticos e indicou o seu desexo 

de que todos e todas mante-

ñamos a prioridade da loita 

contra a crise

O BNG rexeita componendas coas dedicacións exclusivas
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O BNG vén de denunciar pública e enerxicamente 

a situación completamente inaceptábel na que se 

atopan varios dos viais do municipio.

En concreto o Portavoz Municipal, Marcos Suárez, 

cita o lugar de Paraños, onde o vial en pleno 

núcleo de vivendas está nunhas condicións deplo-

rábeis, agravadas coas últimas chuvias, e que pro-

voca moitas incomodidades aos veciños e veciñas. 

Fixo tamén referencia o portavoz nacionalista ao 

vial de acceso desde o colexio público ao lugar de 

Cortiñas. Neste caso, e debido ás obras de conten-

ción no recinto do futuro campo de herba sintética 

que invadíu parte do vial, estreitando o camiño e 

facendi diminuír a visibilidade. A isto hai que enga-

dirlle os socavóns existentes na calzada.

En vez de solucionar os problemas que afectan aos 

veciños e veciñas, o goberno municipal demostra 

unha deixadez asombrada, que delata a súa inope-

rancia e ineptitude.

Os incumprimentos da Alcaldesa

Os veciños e veciñas queren feitos, e a Alcaldesa só 

dá anuncios que despois non se cumpren. Así, por 

exemplo, dixo publicamente que as obra do vial de 

Paraños (incluído no PEIM-Rural desde o mes de 

abril) estarían rematadas no prazo de dous meses. 

Estamos a finais de setembro e nada se fixo nin se 

sabe nada das obras incluídas no PEIM-Rural, o que 

demostra claramente a inoperancia xa Xunta do PP.

O BNG denuncia o estado lamentábel 
de viais municipais en Moraña

MORAÑA / BARRO
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O BNG, a través da súa concelleira do BNG, 
Erundina Louro, solicitou a dimisión da edil María 
Luz Pontevedra, pertencente o grupo munici-
pal do PP, que vén de ser contratada por parte 
da Deputación de Pontevedra para desempeñar 
labores de Tecmadora de Asfalto no Concello 
de A Lama , da que é concelleira dende fai uns 
meses.

Dende o grupo municipal do BNG consideramos 
que esta actuación é intolerábel e que a conce-
lleira en cuestión debe dimitir do seu posto ou 
renunciar ao posto de traballo.

Dende as filas populares responden con estupor 
ante a solicitude alegando que “descoñecen a 
Lei de Incompatibilidades de Cargos Públicos“. 
Afirman, asemade, sentirse “indignados” ante tal 
proposta xa que consideran que todo o mundo 
ten dereito a traballar, aínda que sexa concelleira 
do grupo de goberno.

Na última estatística de emprego no mes de 
agosto do 2012, figuran no Concello de A Lama 
259 persoas desempregadas; destas 126 mulleres 
e 46 mozos e mozas  sen emprego anterior.  

Esa Concelleira, “casualmente”, xa é a terceira 
vez que é contratada para realizar labores para o 
Concello de A Lama. 

Segundo un informe asinado por Jorge Canda o 
26 de setembro do 2012 esta traballadora prestou 
servizos para o Concello de A Lama durante un 
período de 9 meses entre os anos 2010 e 2011, 
con cargo ao programa de Cooperación da Xunta 
de Galiza, e 6 meses nos anos 2011 e 2012 con 
cargo ao mesmo programa de Cooperación .

No grupo municipal do BNG temos constancia 
de denuncias presentadas por particulares a este 
proceso de selección aludindo a diversas irregu-
laridades.

Neste proceso electoralista e “paga–favores“ da 
Deputación de Pontevedra e o señor Louzán as 
irregularidades foron contínuas e pouco éticas 
con persoas que debido a súa situación laboral o 
están a pasar realmente mal.

Dende o BNG solicitamos a dimisión inme-
diata desta concelleira e que a Deputación de 
Pontevedra aclare este tipo de contratacións cla-
ramente “favoritistas” cara membros do PP.

O BNG esixe a dimisión da concelleira 
do PP de A Lama, María Luz Pontevedra

A LAMA / BARRO

O BNG manifesta a súa satisfacción polo acordo 
entre a Deputación e o Concello de Barro cos 
veciños e veciñas de Curro para desbloquear a 
inseguridade xurídica na que se atopaba o polí-
gono industrial de Outeda.

Coincidimos co sr. Louzán en que nunca se tiña 
que ter chegado a esta situación, e que con diá-
logo se poden solucionar os problemas. Mágoa 
que ese diálogo só chegara cando as sentenzas 
xudiciais bloquearon o desenvolvemento do polí-

gono, e non se producise ao comezo do conflito 
nin cando saíu a sentenza que anulaba a trami-
tación, a pesar da reiteradas peticións de diálogo 
por parte dos representantes veciñais.

O BNG está certo que, se nun primeiro momento 
se desen garantías aos veciños de que non se 
permitirá a instalación de industrias perigosas 
e contaminantes neste polígono, non teriamos 
chegado a esta situación.

O BNG celebra que o veto ás  industrias perigosas 

e contaminantes no polígono de Curro
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