
01
M A I O
2 0 1 2

bngcoma rca l
BOLETÍN INFORMATIVO QUINCENAL DA COMARCA DE PONTEVEDRA

Nº46.  25  de  abr i l  de  2014

Páx 2-3
ANÁLISE: 
Intervención de Lores na 
Semana Galega de Filosofía

Páx 4-6
ANÁLISE: 
A Unión Europea como espazo 
de Globalización

Páx 6-8
PONTEVEDRA: 
Observatorio da Calidade 
Urbana 

Páx 9
PONTEVEDRA: 
Memoria da Policia Local

Páx 10
PONTEVEDRA
Ponte en Bici

Páx 11
PONTEVEDRA
Actividades Políticas e Festivas

CONTRACAPA:
Encontro Nacional

Europa é dos Pobos, 
non do capital
O BNG entende que cómpre enfrontarmos radicalmente á Unión Europea, 
que nin é democrática nin é social, é simplemente o modelo do capital 
globalizado, unha Unión Europea, ao servizo dos intereses dos monopolios 
e oligopolios tradicionais, e cuestionada de xeito crecente por amplas capas 
dos pobos, comezando polo pobo galego.

A Unión Europea conduciu á destrución de capacidade produtiva dos 
países periféricos como o noso (nos sectores primarios e na industria) e 
privou os gobernos de instrumentos macroeconómicos chave (tipo de xuro, 
tipo de cambio, políticas sectoriais fortes) para pilotar a economía e corrixir 
os principais desequilibrios internos e externos. De feito, a gravidade da 
crise e a súa xestión pon de manifesto o fracaso da Unión Europea e da 
Eurozona e a vontade do goberno alemán de aproveitala para reforzar a súa 
hexemonía. Este modelo organizado polo sistema de capitalismo neoliberal, 
concentrou logo dos sucesivos tratados, o exercicio do poder centralizado 
en organismos non democráticos.

Por iso é necesario sumar o maior apoio social posíbel no noso país a prol 
da superación da UE o vindeiro 25 de maio nas Eleicións ao Parlamento 
Europeo.

O vindeiro mes de maio é a hora de facermos que a soberanía dos pobos 
e o dereito de autodeterminación sexan o alicerce do relacionamento 
europeo, a hora de apostarmos por unha Europa plenamente democrática, 
respectuosa coa diversidade nacional, cultural e lingüística, orientada con 
base nos principios da xustiza social, a igualdade, a paz, a defensa do 
medio natural e o dereito ao traballo digno.

O 25 de maio é a hora de apostarmos polo BNG
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Querida presidenta da Aula Caste-
lao de Filosofía. Queridos relatores, 
Estimados participantes. Amigas e 
amigos, 

Vémonos máis unha vez aquí prolon-
gando este tempo de lecer de cada 
primavera co voso traballo lúcido de 
análise e intelixencia. 

Coma sempre, agradézovos que 
veñades a Pontevedra para gozar 
destas sesións polas que desfilan 
especialistas de gran prestixio, que 
poñen o seu coñecemento e capaci-
dade para aportar luz sobre o estado 
do mundo, baixo unha motivación 
distinta cada ano. 

A deste ano resúmese na palabra 
Revolución, toda unha aposta se-
mántica que desperta esperanzas e 
temores, que sementa ilusións e xe-
nera incertidumes. 

Cando cada un de nós escoita esa 
palabra, rememorará algún dos seus 
poliformes matices, como acontece 
con calquera grandísimo concepto 
cheo de complexidade e con tan 
enorme abano semántico. 

Aínda así, mírese como se mire, 
Revolución é sobre todo cambiar o 
mundo cruel e inxusto que padece-
mos. 

Redistribuir a riqueza. Xeneralizar 
unha alimentación digna. Extender 
o acceso á auga e ao saneamento. 
E unha sanidade pública para to-
dos e todas. Universalizar a educa-
ción. Valorizar a diversidade cultural 
e idiomática. Separar a avaricia das 
relacións internacionais. Promover o 
control da natalidade e a universali-
zación das condicións laborais xus-
tas. Eliminar as fobias de xénero e as 
mutilacións. 

Eliminar a competitividade consu-
mista e o derroche de bens e pro-
dutos. Relacionar a economía coas 
persoas e non coa satisfacción dos 
capitais. Impulsar a biodiversidade. 
Esforzarse en mellorar as relacións 
entre os pobos e os cidadáns. Evitar 
os estremismos relixiosos, respec-
tando a libertade de conciencia. Loi-
tar contra as colonizacións sexan da 
natureza que sexan. Frenar o cambio 
climático e reducir as emisións con-
taminantes. 

E todo isto, na óptica dunha Galiza 
que necesita ser dona de sí mesma, 

rachar viciadas dependencias e 
construir un país quen de ordear 
os seus recursos e organizármonos 
cara un futuro mellor. 

Que a Revolución e a Utopía sexan 
conceptos tanxenciais, por tanto, 
non pode resultar un freo para as as-
piracións dos seres humanos, para 
o desexo de conseguirmos unha au-
téntica fraternidade universal basea-
da no respecto, a harmonía e o ben 
común. 

Polo camiño, as veces podemos ir 
realizando pequenas revolucións, 
cambios ou transformacións de as-
pectos que podían mellorarse, como 
cada un de nós seguro que fixo na súa 
vida ou no seu contorno. 

Estades por exemplo nunha cidade 
que nos últimos 14 anos ven expe-
rimentando un cambio ao cal moitas 
veces se refiren coa palabra Revolu-
ción. 

O enfoque radical na xestión da ci-
dade levounos a adoitar unha pers-
pectiva de intensos cambios que 
trouxeron consigo unha mellora 

Publicamos hoxe a intervención do Alcalde Fernández Lores na inauguración da 
Semana Galega de Filosofía que este ano abordou o tema da REVOLUCIÓN.

Revolución é cambiar o mundo 
cruel e corrupto que padecemos

O único xeito de superar a situación actual é a través de políticas propias, 
sen subordinacións, que permitan o desenvolvemento dos nosos sectores 
produtivos e favorezan a xustiza social. Son precisas, pois, políticas ao 
servizo do pobo galego, que xeren emprego digno e na terra.

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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obxectiva do medio urbano e o seu 
contorno natural.

A cidadanía adoitou unha perspectiva 
radical cando decideu que non quería 
continuar coa decadencia e a desidia. 
Para iso, tivemos que cambiar a ma-
neira de ollar as cidades. 

Inspirándonos nos valores máis ilus-
trados sobre a vida urbana en occi-
dente, iniciamos esa revolución tran-
quila pero incesante, profundamente 
transformadora e radical. 

Unha cidade en mans dos automó-
biles foi deixando paso a prazas e 
paseos limpos de ameazas para as 
persoas, co que se mellorou a cir-
culación a pé fomentando a saúde, 
e a seguridade viaria, evitando mor-
tes e conseguindo que os poucos 
accidentes que hai, case non sexan 
graves. 

Unha cidade co río contaminado foi 
deixando paso a un comportamento 
responsable, que recolle a auga do 
río, úsaa e devólvea ao mar depu-
rada. Uns ríos rodeados de máis de 
20 quilómetros de sendas accesíbeis 
que parten do mesmo centro da ci-
dade, espazos que exhiben unha 
potente biodiversidade, chea de po-
sibilidades para o deporte, o lecer e 
a saúde colectiva. 

Unha cidade que non se limita a ca-
miñar polo centro histórico, senón 
que extendeu esta modalidade de 
transporte urbano por toda a súa 
extensión, o que nos sitúa nas ten-
dencias máis avanzadas da Europa 
en canto a mobilidade. 

Unha cidade que foi recoñecida por 
unha primeirísima autoridade inter-
nacional, Francesco Tonucci, como 
a Cidade da Infancia polo protago-

nismo que os nenos e nenas teñen 
na vida colectiva. 

Iso, para min, tamén é facer revolu-
ción e construir mundos alternativos 
aos que non nos gustan. É actuar 
localmente pensando globalmente. 
É conseguir que a cidadanía medre 
en calidade e goce de mellores es-
cenarios para desenvolver os seus 
proxectos de vida. En definitiva, é 
transformar a realidade e vivir en 
consecuencia. 

Inauguramos esta Semana de Filo-
sofía coa seguridade de que todo o 
que aquí aconteza será, como sem-
pre, un gran facho de luz que aparta 
tebras, fomenta a intelixencia e esti-
mula a creatividade. 

Moitas grazas.

O BNG aposta pola superación e a ruptura co actual modelo de Unión 
Europea [...] a partir do respecto á soberanía das nacións e dos pobos, 
das relacións económicas reciprocamente beneficiosas e da defensa da 
democracia.

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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A globalización neoliberal é o deseño dos grandes 
grupos industriais e financeiros transnacionais 
na busca do beneficio máximo. Estes actúan 
directamente a través, entre outros, dos foros 
anuais en Davos e, mediatamente, no seo de 
institucións como o FMI, o BM, a OMC, a OCDE, 
ao seu servizo e fóra de todo control democrático 
por parte dos pobos. 

O proceso de globalización non produce 
interdependencia senón dominio. Instaura unha 
división internacional do traballo que introduce 
unha maior competencia entre os traballadores a 
nivel mundial. Incrementa o grao de explotación 
e ocasiona un deterioro das condicións de vida e 
traballo das maiorías sociais. Provoca a expansión 
sen precedentes do capital financeiro privado 
en sentido amplo (banca de todo tipo, seguros, 
fondos de pensión, fondos de investimento, fondos 
de alto risco, ...), concentrándose en operacións 
de carácter especulativo. É o intento imperialista 
de expansión total do capital que implica a 
desregulación, a privatización das empresas 
públicas e dos servizos públicos (sanidade, ensino, 
pensións, transportes, telecomunicacións, auga, 
...). Leva a mercantilización a todo tipo de bens 
comúns, recursos naturais ou aspectos da vida 
cotián, sexa o ocio, as relacións persoais ou o 
coñecemento. 

A Unión Europea xogou e xoga un considerábel 
papel como impulsora da globalización capitalista 

e non exerce como bloque alternativo ao 
imperialismo dos EUA senón todo o contrario, 
sempre foi o seu aliado máis fiel. Especialmente 
coa instauración da Acta única e do Tratado de 
Maastricht, a UE orientouse pola creación dun 
espazo económico máis homoxéneo en termos de 
variábeis monetario-financeiras. O seu obxectivo 
foi e é ampliar os mercados, eliminar obstáculos 
ao libre comercio, permitir a liberdade absoluta 
dos movementos de capital e a supresión das 
regulacións e intervencións dos Estados nas súas 
respectivas economías. Estas medidas foron 
esixidas polos sectores dominantes do capital 
europeo, nomeadamente pola patronal UNICE e 
en particular pola ERT (“Mesa Redonda Europea 
de Industriais”). Está integrada polos dirixentes 
das 45 máis importantes transnacionais europeas, 
concentradas nomeadamente nos Estados 
centrais da UE. 

A presenza española corre por conta de Inditex, 
Telefónica e Repsol Eles ditan a axenda da 
UE, deixando ben claro que o seu proceso de 
construción ten que conformarse segundo a 
lóxica que imprime a globalización ultraliberal, 
respondendo de forma manifesta aos intereses 
dos grandes grupos económicos e financeiros. 
Alén dos seus informes anuais, a mesma estratexia 
comunitaria “Europa 2020” integra en grande 
medida o contido do documento da ERT “Visión 
para unha Europa competitiva 2025”. 

A Unión Europea como espazo de Globalización

O BNG ten analisados os efectos e as causas da integración de Galiza na Unión Europea 
e tamén os procesos xerais de construción da U.E.

Polo seu interese, dado que se achegan as elecicións europeas, publicamos a seguir o 
capítulo adicado a este asunto nas Teses Políticas aprobadas na XIII Asemblea Nacional 
do BNG no ano 2012.

O proceso de construción europea destacou tamén pola súa natureza 
antidemocrática, dado que as estruturas institucionais comunitarias non 
gozan de ningunha lexitimidade democrática

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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A UE actúa como mascarón de proa globalizador 
afianzando regras de xogo idóneas tanto na 
OMC coma no resto de institucións e órganos 
multilaterais, así como nas súas relacións cos 
países do Mediterráneo, de África, ou cos outros 
bloques rexionais existentes a nivel mundial. 

Esta específica construción da UE confórmase 
arredor dun núcleo integrado por un mercado 
único e a unha moeda única. O seu orzamento é 
mínimo, en torno ao 1% do produto interior bruto 
(PIB) dos Estados integrantes, a unha distancia 
relativa astronómica do que acontece a nivel dos 
Estados federais (nos que o orzamento federal 
adoita achegar un 25% do PIB dos estados 
compoñentes) así como dos espazos estatais e 
nacionais (o orzamento galego, por exemplo, vén 
representar un 21% do PIB galego). É imposíbel 
que esta UE poida levar a cabo auténticas 
políticas redistributivas orientadas a alcanzar unha 
verdadeira converxencia real social e territorial. 

A UE, mediante a privatización de sectores, 
empresas e servizos rendíbeis, baixo a 
xustificación de eliminación dos “monopolios 
estatais”, impulsa a conformación de auténticos 
oligopolios privados sectoriais. Aposta pola 
reestruturación e liquidación progresiva de 
sectores ou empresas non rendíbeis, a limitación, 
desmantelamento, das conquistas sociais, a 
desvalorización da forza de traballo; en fin, a 

planificación sistemática da destrución das forzas 
produtivas en determinados sectores industriais 
en determinados Estados ou nacións. Temos 
que subliñar tamén a destrución na agricultura 
e pesca, a través, entre outros mecanismos, 
da imposición de cotas máximas de produción, 
reducidas progresivamente, subvencionando con 
axudas-esmolas esta diminución da capacidade 
produtiva real e a perda do dereito a traballar. O 
caso galego, vén constituír un exemplo ilustrativo 
do padecemento sistemático deste tipo de 
agresións na súa economía real. 

Loxicamente nos últimos anos houbo un intenso 
devalar da participación dos traballadores, dos 
autónomos e das pequenas e medianas empresas 
na distribución da chamada “Renda Nacional”, 
fronte ao medre nesa participación dos beneficios 
das grandes empresas e transnacionais e das 
outras rendas do capital, nomeadamente as de 
carácter financeiro. De feito esta participación dos 
traballadores é só o 46% da “Renda Nacional” no 
caso español e 45% no caso galego. A UE está 
empeñada nunha saída da crise actual, provocada 
pola actuación racional, do punto de vista do 
sistema económico dominante dos sectores 
financeiros transnacionais, mais irracional e 
delincuente do punto de vista dos intereses da 
maioría social, sobre as costas desta sen ningún 
tipo de rubor, agudizando negativamente cara ao 
futuro as súas condicións de vida e benestar. 

O BNG sempre tivo unha posición crítica ante o desenvolvemento do 
modelo de construción europea

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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Os Estados integrados na zona euro perderon a 
soberanía nas políticas monetaria e de cambio. 
Padecen a fixación dun prezo único do diñeiro (tipo de 
xuro) en economías tan diversas. Pasan a depender 
dunha institución sen control democrático ningún, o 
BCE, como se as súas funcións fosen estritamente 
técnicas, que ten como obxectivo exclusivo o control 
do nivel de prezos. Todo isto implica que a existencia 
dun desequilibrio nunha economía estatal, xa exterior 
ou interior, conduza necesariamente a unha política 
de axuste ou de reestruturación. Actúase sobre as 
únicas variábeis posíbeis, as variábeis reais, como 
a produción, o emprego, os salarios, as pensións, 
unha política orzamentaria recesiva, todo o que se 
traduce directamente nun deterioro no benestar 
das poboacións afectadas. Non debería ser preciso 
recordar que na Galiza se reduplican actualmente 
os efectos que xa padeciamos antes da integración 
comunitaria, por mor da nosa carencia de soberanía 
dentro do Estado español. 

A “Europa política e social” constitúe unha auténtica 
ficción para consumo interno dun europeísmo idílico, 
defensor na práctica desta UE realmente existente. 
A súa alienación verbo desta idílica UE nada ten 
a ver coa realidade, como reflicte de xeito nidio a 
súa socorrida referencia a un suposto e benigno 
“déficit democrático”, en esencia, un mal menor 
en relación co reparto de poderes atribuídos ao 
Parlamento, a Comisión e o Consello. A realidade é 
que o funcionamento institucional da UE ten unhas 
carencias tais do punto de vista da democracia 
representativa que farían imposíbel que a UE 
cumprise os requisitos exixidos aos Estados para 
formaren parte da mesma. 

O proceso de elección da Comisión, o executivo 
comunitario, non é democrático; o chamado 
Parlamento nin sequera conta con capacidade de 
iniciativa lexislativa nin coas funcións de control. 

O Consello, a reunión dos representantes dos 
Estados, é quen leva o peso do goberno da UE. 
O Tribunal de Xustiza non é ningún garante da 
separación de poderes senón que funciona como 
un elemento crucial para achanzar o camiño cara 
ao mercado único, como o máis sólido aliado da 

globalización. O Comité das Rexións é un simple 
órgano consultivo que reúne as nacións sen Estado 
cunha morea de entes de carácter simplemente 
administrativo. 

En resumo, as teses e ideario concretado nas 
diferentes Asembleas Nacionais do BNG desde a 
súa fundación en 1982, téñense manifestado nunha 
posición moi crítica e contraria a respecto deste 
proceso de construción e integración hierarquizada 
estatal so o dominio patente do Estado alemán, ou 
en todo caso do eixo franco-alemán. O seu deseño 
nega as nacións sen Estado e é contrario a unha 
“Europa dos Pobos”. Responde á política do capital 
transnacional, que actúa como un poder supraestatal 
ditando unha política económica antisocial e 
contraria ao desenvolvemento autocentrado das 
nacións sen Estado. Ten moi graves consecuencias 
para a base material e produtiva da nosa economía. 
Maniféstase contraria ao recoñecemento do dereito 
colectivo-democrático á autodeterminación facendo 
imposíbel calquera perspectiva de “alongamento 
interno” dentro da propia UE. Mesmo é contraria a 
recoñecer a plena utilización das linguas nacionais 
cooficiais no Estado Español como oficiais no ámbito 
das diferentes institucións comunitarias. No entanto, 
ao formar parte o galego e o portugués do mesmo 
sistema lingüístico, a nosa lingua pode ser usada 
afectan gravemente á nosa economía, posibilidades 
de desenvolvemento autocentrado e benestar da 
nosa poboación. Calquera que sexan as limitacións 
da Constitución española, do Estatuto galego e 
do proceso de construción específico da Unión 
Europea realmente existente, temos que exercer a 
nosa oposición a estas agresións, defendendo en 
todas as partes as nosas alternativas para resolver 
os diferentes problemas do punto de vista dos 
intereses da nosa nación, que é o noso compromiso 
político e vital fundamental.

O BNG defende unha política e unhas relacións internacionais baseadas 
na paz e na solidariedade cos pobos e as xentes que se atopan na pobreza 
e na miseria

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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Observatorio da Calidade Urbana
Unha iniciativa pioneira no Estado

Insubmisión ante o pagamento da débeda ilexítima, que hipoteca o 
futuro dos pobos

O Concello de Pontevedra apresentou estes días o 
seu novo Observatorio da Calidade Urbana, que vai 
ter a dirección política do noso compañeiro César 
Mosqueira. Temos que lembrar que un observatorio 
é instrumento permanente e actualizado que ten o 
obxectivo de integrar información previamente dispersa; 
induce a busca de nova información necesaria; elabora 
estatísticas globais e específicas e contextualiza e 
interpreta toda a información dispoñíbel.

No caso do Observatorio da Calidade Urbana, o 
Concello trata de recoller a información de que se dispón 
en Pontevedra a respecto de todos os parámetros 
que serven para medir a nosa calidade ambiental e de 
vida e poñelos ao dispor tanto dos veciños e veciñas 
coma dos profesionais, quer do sector público quer do 
privado.

Xa que logo, o Observatorio vai server tanto de medio 
para a recolleita, análise e difusión da información 
como unha canle de comunicación continua con todos 
os sectores sociais de xeito que, dando a coñecer 
os parámetros que miden a calidade ambiental, se 
propoñan procesos de mellora coa maior participación 
social.

O Observatorio da Calidade Urbana é unha inciativa 
pioneira na Galiza e no Estado e que conta con moi 
poucos precedentes a nível mundial.

Posto a camiñar, a primeira fase do seu traballo vai estar 
centrada na recolleita, sistematización e análise de toda 
a información que, polo de agora, está dispersa en 
diferentes servizos municipais, mais tamén de calquera 
outro ámbito do que se poida conseguir.

Asemade, nesta primeira fase, deberán detectarse 
tamén as deficiencias na información para solventalas.

Con todos os datos que se recollan, unha función 
destacadísima vai ser a de dar información de 
calidade accesíbel para todos os veciños e veciñas de 
Pontevedra: o Concello, tal e como indicou Mosqueira, 
pretende favorecer a reflexión social e a maior 
implicación veciñal neste ámbito.

Por fin, o Observatorio non pode limitarse a ser unha 
iniciativa puntual, senón que nace con vocación de 
permanecer no tempo e realizar un seguemento 
continuado dos parámetros incluídos no seu traballo.

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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Sermos a única garantía de que Galiza teña unha voz directa e crítica 
co modelo de UE neoliberal, para contribuírmos á súa superación desde 
unha perspectiva galega, democrática e popular

Dar por estabelecida esta primeira fase, suporía un éxito 
de primeira magnitude, xa que non hai practicamente 
exemplos de traballo con estes dados a nível urbano. 
Mais de superar o obxectivo, o Concello plantexa xa a 
posibilidade de sinalar obxectivos de mellora e prazos 
para acadalos e, ademais, facelo de xeito participado 
polos máis amplos sectores sociais. Por suposto, 
esta fase ten que levar aparellados o seguemento e a 
avaliación dos obxectivos fixados.

O concello dase un prazo de tres meses para recoller 
e publicar a primeira información no web municipal, 
contando, neste primeiro pulo, co apoio de profesionais 
externos. 

Asemade, estudarase a posibilidade de facer 
publicacións didácticas e divulgativas para achegar a 
información a toda a sociedade e buscarase o xeito de 
acadar máis información en tempo real.

ÁMBITO INDICADORES 1ª FASE: INFORMACIÓN 2ª FASE: OBXECTIVOS

Calidade do aire Presenza/ausencia de 
contaminantes químicos

Observatorio de 
MeteoGalicia. Posibilidade 
de información propia

•	 Aumento de días de 
boa calidade

•	 Contaminantes 
específicos

Ruídos Nível sonoro e orixe Informar e elaborar •	 Redución acústica

Agua e ciclo da agua •	 Calidade das aguas 
naturais

•	 Calidade do ciclo da 
auga

Información da Xunta
Información municipal
Posíbel monitoreo vía 
satélite

•	 Parámetros de 
melloda de calidade

•	 Redución e mellora 
de vertidos

•	 Porcentaxe de fugas

Biodiversidade •	 Aves e peixes
•	 Árbores
•	 Outra	fauna	e	flora

Estudos existentes
Novos estudos

•	 Mellora de hábitats
•	 Índice de especies

Estado do monte Estado xeral e defensa 
contra incendios

Información municipal e 
das Xuntas de Montes

Limpeza e prevención de 
incendios

Espazos públicos Parques, xardíns, sendas, 
espazos naturais e peonís

Información municipal 
sistematizada

Obxectivos de mellora

Mobilidade motorizada Tráfico	urbano	e	
consumos asociados
Seguranza Viaria

Existentes e novos aforos 
e consumos
Sinistralidade

Redución consumos
Límites de CO2
Redución accidentes

Mobilidade amábel Mobilidade peonil e ciclista Existentes e novos aforos Aumento uso
Mobilidade escolar

Ciclo dos residuos Cantidade de residuos
Selección
Espazos públicos

Datos municipais
Novos datos a recoller

Redución Xeral e de
Incontrolados
Reutilización

Enerxía Enerxías renovábeis
Aforro enerxético

Datos municipais Fixación de obxectivos

Outras prácticas 
contaminantes

Verquidos a pluviais
Outros

Información a completar Obxectivos de mellora
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PONTEVEDRA

Un modelo urbano compartido por todos e todas
Nesta altura xa é coñecido que os 
datos de seguranza viaria en Ponte-
vedra son excepcionais: o número 
de accidentes sitúase en “cifras de 
resistencia”, isto é, cifras xa baixísi-
mas que debemos esforzarnos en 
recurtar, aínda que iso sexa estraor-
dinariamente difícil. Tan bos son es-
tes datos que a nosa cidade, como 
tamén todos e todas sabemos, es-
túdase por especialistas e serve de 
exemplo en congresos e xuntanzas 
internacionais.

O que quizais xa non sexa tan sa-
bido son outros datos que se tiran 
da Memoria da Policía Local e que 
demostran que o comportamento 
da veciñanza de Pontevedra carac-
terízase pola responsabilidade e pola 
asunción e a defensa do noso mo-
delo urbano.

Así nótase que hai unha mellora 
importante en todos os pará-
metros analisados. As sancións 
baixaron en máis de tres mil e 
as alcoholemias redicíronse en 
perto dun 50% (de 3’3% no 2012 
a 1’85% no 2013). Tamén se nota 
unha evolución positiva na seguran-
za viaria e mesmo unha redución de 
máis do 16% no número de veículos 
retirados polo guindastre (4.613 en 
2012 e 3.950 en 2013).

Existen tres causas fundamentais 
que explican esta mellora de todos 
os parámetros recollidos na memo-
ria. En primeiro lugar, como xa dixe-
mos, o comportamento da veciñan-
za: en xeral, as pontevedresas e 
os pontevedreses actuamos con 
responsabilidade e respecto polas 
normas, o que hai que atribuir, na 

maior medida, á asunción do mode-
lo urbano.

Asemade, o propio modelo urbano 
é unha explicación destes datos: as 
medidas físicas de redución da 
velocidade e outros exemplos que 
poderiamos citar colaboran para 
que non se poida infrinxir as normas, 
de xeito que todas e todos gañamos 
en seguranza e calidade de vida.

Por	 fin,	 como	 terceira	 causa,	 non	
se pode esquecer a rigorosidade no 
seguemento dos procedementos, 
isto é, en Pontevedra todo o mun-
do sabe que “quen a fai, págaa” e 
que a Policía Local tramita todas 
as sancións que impón. De feito 
temos a porcentaxe máis elevada 
do país en sancións cobradas sobre 
sancións impostas. A rigorosidade e 
a	firmeza	da	Policía	Local	de	Ponte-
vedra son ben asumidas pola veci-
ñanza, tal e como se nota no núme-
ro de chamadas recibidas en 2013: 
27.773, é dicer, 1.517 máis que no 
ano anterior.

Como diciamos ao comezo, é difí-
cil mellorar, mais intentámolo día a 

día. Por iso, a  Policía Local non é 
un	ente	fixo	e	inamovíbel,	senón	que	
vai adaptándose ás necesidades de 
cada momento para o que ten que 
incorporar novos servizos para toda 
a veciñanza.

Entre estes novos servizos atópase 
a xeneralización dos camiños es-
colares a toda a cidade e a Memo-
ria recolle o grandísimo éxito de que 
un 67% das crianzas van camiñando 
á escola co que iso supón de mello-
ra da súa autonomía.

Tamén aparece na Memoria da Po-
licía o servizo de mediación cun 
60% de casos resolvidos: foron 
problemas entre veciñas e veciños 
que non foron a máis e se resolveron 
co acordo proposto polos funciona-
rios municipais actuando ao xeito 
dos “homes bos” que de sempre 
mediaron na Galiza.

Destaquemos que a Policía Local ta-
mén colabora en todo o que ten que 
ver coa ocupación da vía pública, 
un labor realmente importante por 
exemplo nos eventos excepcionais 
como o triatlon ou nas festas de ve-
rán ou inverno que teñen, en todos 
os casos, grandísima importancia na 
dinamización económica e social da 
cidade.

Para rematar non se pode esquecer 
que a Policía Municipal tamén traba-
lla na prevención da violencia de 
xénero e na atención ás víctimas 
do machismo e que este ano puxo 
en marcha un servizo de atención 
ás vítimas de accidentes de trá-
fico en colaboración con “Stop 
Accidentes”.

Defendermos a capacidade real de decisión sobre os recursos 
naturais da Galiza

M E M O R I A  D A  P O L I C I A  L O C A L  2 0 1 4
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PONTEVEDRA

O deseño das políticas de cohesión 
territorial desde as instancias 
comunitarias non teñen en conta os 
pobos e as nacións europeas

E x p o s i c i ó n  
Do 25 de abril ao 1 de xuño

Bicis clásicas e antigas, no Pazo da Cultura. Inaugúrase o 25 da 
abril, ás 20 h. Ás 20,30 h desde mesmo día, conferencia de Juan 
Granados, presidente da Asociación Nacional de Bicicletas Anti-

gas e clásicas, sobre a historia do ciclismo en Pontevedra. 

P e d a l a d a  f a m i l i a r  
Domingo 27 de Abril ás 11 h 

Todos e todas poden participar neste clásico 
da primavera pontevedresa. Desde a Pr. España, o 

I n s t i e n b i c i  
Xoves, 8 de maio A pedalada pola capital 

na que participan os Institutos da cidade, o 

N a t u r e z a  s o b r e  r o d a s  
Saídas familiares

+8 anos Domingos 4 e 25 maio e 15 xuño
+16 anos Domingo 11 Maio

B i c i f e i r a  
sábado 17 e domingo de 18 maio

O mundo da bici. Exposicións comerciais de bicis.
Mercadiño de bicis novas e usadas

Inauguración e entrega do
Premio da Mobilidade Ciclista ás 11,30 h

Obradoiros e charlas 
Sábado 17. Ás 17 h, charla sobre turismo deportivo; ás 19 h, 
presentación da Familia Supertramp (Volta a Europa en Trike). 

A seguir, Sprint de Fixes en Montero Ríos. Domingo 18. 
Ás 11 h, obradoiros sobre mecánica básica e ergometría da bici; 
ás 12 h, charla sobre mobilidade alternativa. As charlas, na Sala 

Audiovisual dentro do Hall da Casa Consistorial
Cars a pedais 

podes alugar un pedicar por un tempo ou por circuítos 
concretos do centro histórico, a prezos populares

Ritcheu 
podes alugar un paseo nestes taxis 

tan frecuentes na India, a prezos populares
Marcha nocturna 

Sábado 17, ás 22 h, con saída da Praza de España, 
polo centro da cidade

Todo isto e máis, con Malaguita DJ pinchando todo o día

M a r c h a  d e  c l á s i c a s  
Domingo 8 de Xuño

Paseo en bicis clásicas a Combarro, con saída da Praza de 
España. Con bicis de antiguidade anterior a 1970, e que teñan o 
cambio no cadro. Haberá vehículos de apoio, e valoraráse que os 

participantes utilicen roupas desa época 

O b r a d o i r o s  d e  R e c i c l e t a s  
Casazul vai iniciar un programa permanente de RECICLETAS nos 
obradoiros de monteporreiro, con temáticas sobre ergonomía, 
mantemento básico e outros dirixidos ós/ás veciños/as do con-
cello. A primeira acción levarase a cabo no mes de maio-xuño. 

Máis información en casazul@pontevedra.eu

Case toda cidade de Pontevedra é un espazo seguro para 
as bicis.

Os	programas	de	peonalización,	calmado	do	tráfico	e	co-
existencia de tránsitos rodados e peonís, que se levaron a 
cabo nos últimos anos fan que a cidade sexa un escenario 
idóneo para este medio de transporte.

Grazas á reforma urbana dos últimos anos, a cidade consi-
dérase un espazo seguro para as bicis, xa que se elimina-
ron as amenazas dos automóbiles sobre elas.

Por qué non hai carrís bici?

Só quedan algúns quilómetros de carrís bici, construídos 
nos anos 80 e 90 para defender aos ciclistas dos automó-
biles.	Hoxe,	grazas	ao	calmado	do	tráfico	e	á	velocidade	
30, e moi especialmente aos lombos salvavidas, os coches 
xa non supoñen unha ameaza grave nen para os peóns 
nen para os ciclistas.

Por iso se adoita dicir que toda Pontevedra é un gran carril 
bici

Se utilizas a bici deportiva ou de lecer, case todas as sen-
das naturais que parten da cidade son ciclopracticables. 
Todo o litoral urbano, a Avenida de Marín, a de Bos Ai-
res (un dos carrís bici existentes), a senda do Lérez cara a 
Bora, a Illa do Cobo, a Xunqueira de Alba, o treito urbano 
do parque do río dos Gafos poden utilizarse coa bici. Só a 
zona máis natural do paseo dos Gafos presenta pequenas 
dificultades	debido	ao	seu	trazado.

Podes obter máis información en: 
http://www.pontevedra.eu/movete/mobilidade-en-bici/

pontenbici

Toda Pontevedra, 
un gran carril bici
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ACTOS POLÍTICOS E FESTIVOS

As políticas neoliberais perseguen unha 
uniformización e homoxeneización 
que atacan directamente a diversidade 
lingüística e cultural.

Como cada Primeiro de Maio, o 
BNG participará activamente na 
manifestación convocada pola CIG 
que sairá ás 12 da mañá da praza 
da Ferraría de Pontevedra co lema 
“Contra a explotación e a pobreza. 
Fagámoslle fronte á Unión Europea. 
Organización, loita e soberanía”.  

Compre denunciar a situación de 
pobreza, precariedade e desemprego 
que afecta a miles de galegas e 
galegos. Unha situación que está a 
provocar a masiva emigración da 
nosa mocidade e que empeora por 
mor das políticas promovidas pola 
UE e aplicadas pola Xunta de Galiza 
e o Goberno español. 

Partillamos coa CIG a necesidade 
de  organizarse contra o sistema 
capitalista e reclamar outro modelo 
máis xusto, solidario e democrático.

MANIFESTACIÓN
12 da mañá Praza da Ferraría

O sábado, 26 de abril a partir das 11.00 horas volve a Aña 
Urbana ao centro histórico de Pontevedra coa apertura da 
feira de artesanía e comezo do roteiro de grupos polas pra-
zas da Peregrina, Verdura, Abastos ou Curros Enríquez  en-
tre outras.

Na praza do Teucro, ás 17:30 horas, obradoiro aberto de 
toques de leghón e 18:00 horas presentación dos Cadernos 
da	aña	onde	se	recollen	as	conclusións	e	reflexións	sobre	a	
aña así como un cancioneiro.

Finalmente as 19:00 horas actuarán os grupos participantes 
que no serán percorrerán de novo as prazas e rúas do centro 
histórico.

O 25 de abril, no que se conmemora a revolución dos cravos 
en Portugal, terá lugar unha nova edición de Cantos de Ta-
berna, esta vez nos bares Timón e Pasaje.

A partir das 21 h. acompañados dos grupos Maravallada e 
Os Novos Diplomáticos do Acordeón poderemos cantar e 
bailar cancións tradicionais do país e de paso entoar o Grân-
dola Vila Morena, unha canción que é todo un símbolo da 
loita pola liberdade tanto no país veciño como no noso.

O 25 e 26 de abril continúan os concertos do GalegoteRock, 
unha iniciativa do Concello de Pontevedra en colaboración 
coa Sala Karma, que tenta chegar o mellor da música das 
bandas galegas ao público habitual dos concertos ao vivo 
en salas comerciais, así como promocionar os grupos profe-
sionais que cantan na nosa lingua.

A Aña Urbana volve encher de 
música e baile o Centro Histórico

25deabril: Cantos de Taberna

GalegoteRock
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