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O BNG elaborou, e aprobou en Pleno, os Orzamentos 2015 do Concello de Pontevedra.
Este documento xorde nun momento de fonda crise social provocada polas políticas de 
Madrid e Bruxelas, que fan que a práctica totalidade dos traballadores vexan reducido 
drasticamente o seu nível de renda mentres se concentra a riqueza en moi poucas 
mans e territorios. Deste xeito, o sistema converte Galiza nun país “exportador” de 
riqueza e  man de obra, é dicer, expolian os nosos recursos e setores produtivos e 
coondénanos á emigración.

Nesta stuación, Pontevedra presenta unha situación algo diferente pola acción deter-
minante do BNG no Concello: concebimos esta institución como unha forza investidora 
que mantén unha atención permanente ás necesidades da veciñanza e pon toda a súa 
capacidade técnica, investidora e organizativa ao seu servizo.

Dos últimos orzamentos do mandato temos que resaltar que o capitulo dos investi-
mentos municipais medra nun 44’4%, cando todas as administracións reducen este ca-
pítulo, porque sempre aplicamos unhas políticas económicas de moito control e agora 
toca impulsar a economía con todas as nosas forzas.

11.200.000€ de investimento son importantes por si mesmos, mais tamén porque o 
seu paso pola democracia dos Consellos Parroquiais e de ducias de asembleas, xuntan-
zas e reunións con centos de axentes implicados vertebran unha forma de autoxestión 
dos recursos públicos. 

Son, xa que logo, os mellores orzamentos que podemos elaborar no marco que impo-
ñen Madrid e Bruxelas: máis unha vez, o BNG vai usar todas as armas que ten á man 
para loitar contra o sistema cruel e corrupto e proporcionar á veciñanza de Pontevedra 
unha cidade activa, dinámica, sustentábel e de calidade.

O mellor orzamento 
para  Pontevedra
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A valoración política dos orzamentos 
de 2015 ten que iniciarse necesaria-
mente por unha visión global ao pano-
rama económico no que se insire este 
documento.

Un panorama determinado pola crise 
xeneralizada da economía e a realida-
de das familias e empresas, que a pe-
sares de atravesar un momento ben 
delicado, teñen aínda que soportar 
mensaxes eufóricos sobre a recupe-
ración económica.

Os factores da economía global, eu-
ropea e española inciden de xeito 
drástico sobre as realidades galega 
e pontevedresa, que ven como xene-
radores potenciais de riqueza social 
están abandonados e mesmo perse-
guidos polo actual sistema económico 
(sectores agrarios, forestais, pesquei-
ros, de alta demanda enerxética, ser-
vizos públicos...), mentres volve a fo-

mentarse a emigración e se promove 
activamente o empobrecemento de 
amplos sectores da poboación, xa que 
unha parte das rendas que estaban 
a disposición das partes baixa e me-
dia da pirámide laboral, hoxe tenden 
a concentrarse entre as clases máis 
elitistas, que en moitas ocasións nen 
sequera viven entre nós.

Como consecuencia de políticas eco-
nómicas centralizadas tanto no Es-
tado Español como nas élites finan-
cieiras ás que serve a Unión Europea, 
boa parte da nosa economía “exporta” 
riqueza en forma de beneficios lucra-
tivos a outros lugares, deixando un 
estreito marxe de manobra ás estru-
turas económicas endóxenas e crea-
doras de valor propio.

Debido ao panorama económico e ás 
distintas reformas laborais, os traba-
lladores por conta allea —a maioría do 

corpo laboral— ven reducidos os seus 
niveis de económica xeral.

Ademáis, o Estado Central foi deri-
vando importantes recursos públicos 
para o rescate de entidades financiei-
ras, recortando servizos básicos e 

renunciando a converter eses bancos 
privados en entidades públicas que 
puderan servir de apoio a procesos 
empresariais e domésticos, manten-
doos á marxe da obriga competitiva 

Orzamentos de Pontevedra 2015

Memoria da Alcaldía

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

As políticas económicas 
e laborais fomentan 
a emigración e o 
empobrecemento 
de amplas capas da 
poboación
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que só benefician a unhas cantas eco-
nomías privadas.

Son bastantes as familias que pade-
cen na súa vida cotián as consecuen-
cias deste inxusto sistema cruel e 
corrupto, no que o Estado só respal-
da a competitividade liberal e a cen-
tralización da economía nunha elite 
poderosa. Esta realidade materialí-
zase con auténtica crueza no feito do 
desemprego, con cotas que afectan 
aproximadamente a 2 ou 3 de cada 10 
persoas, e que mantén no limbo do 
que poderíamos denominar “empre-
go lixo” a milleiros de cidadáns, que 
se ven impedidos de afrontar a súa 
vida futura cun mínimo de dignidade 
e certidume.

Incidir nesta realidade económica 
está en mans das institucións públi-
cas que ostentan competencias en 
materia de planificación ou promo-
ción económica, dimensión que non 
se conta entre as responsabilidades 
municipais.

Tanto as políticas do Estado —que 
dimanan directamente da UE— como 
as que é capaz de impulsar a Xunta 
de Galiza coas súas escasas compe-
tencias, aprofundan unha crise que 
fixo tremar numerosas estruturas e 
economías e á que aínda non se lle 
ve un claro final. E moito menos se 
vislumbra un cambio de tendencia 
de cara a nivelar os niveis de renda 
e rematar coa enorme fenda deriva-
da das diferenzas económicas entre 
persoas e países.

Ante este panorama estrutural pou-
co prometedor, Pontevedra presenta 
algúns datos que mostran o bo fun-
cionamento do municipio como espa-
zo no que conflúe a vida dos seus ha-

bitantes, e que tratamos de xestionar 
con éxito e garantía de viabilidade, no 
convencemento de que toda a acción 
de goberno ten como obxectivo me-
llorar a calidade de vida das persoas.

O modelo de cidade que se foi desen-
volvendo nos últimos 15 anos ofrece 
datos que dalgún xeito compensan 

os que a nivel xeral é capaz de xerar 
a economía, e entre os que podemos 
citar o crecemento vexetativo, a re-
lativa saúde do comercio e os ser-
vizos locais, as boas perspectivas 
de empresas punteiras con sede na 
capital ou na súa área de influencia, 
ou os numerosos recoñecementos 
exteriores, que inciden directamente 
na autoestima dos seus habitantes e 
convirten á cidade en centro de atrac-
ción de numerosas persoas con moti-
vacións das máis variadas.

Pretendemos seguir traballando a 
prol dunha cidade activa, dinámica, 
sustentábel e saudábel, cultural-
mente viva e crítica, na que o ocio e o 
benestar sexan non só considerados 

dereitos básicos da cidadanía, senón 
chanzos que impulsan a actividade 
económica e o emprego, especial-
mente nun momento no que, como 
se ten dito, a Xunta de Galiza e o Esta-
do abandonan certos servizos públi-
cos de benestar.

Resulta por tanto o Concello un me-
canismo institucional que amortece 
os numerosos golpes ofrecidos pola 
situación económica xeral á cida-
danía, xa que mantén unha atención 
permanente ás necesidades especí-
ficas da poboación e pon toda a súa 
capacidade técnica, inversora e orga-
nizativa ao seu servizo.

Unha forza inversora que, como se 
definirá máis adiante, manterá ac-
tivo a través de numerosas obras 
públicas unha certa parte do sector 
da construción, que foi víctima no 
pasado dun dos máis duros impac-
tos das circunstancias económico-fi-
nancieiras.

Por outra parte, como ben se coñece, 
o sector público ten unha importan-
cia crucial no conxunto do municipio, 
polo que o afortalamento das súas 
estruturas terían un inminente e cla-
ro reflexo na saúde económica de 
Pontevedra, como capital da provin-
cia e centro neurálxico dunha grande 

En Pontevedra toda a acción de goberno ten 
como obxectivo mellorar a calidade de vida 
das persoas
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comarca das Rías Baixas. Mais as ac-
tuais tendencias aniquiladoras do sec-
tor público promovidas polos gober-
nos central e autonómico, e a práctica 
prohibición de crear emprego público 
imposta aos Concellos, inciden de xei-
to drástico no nivel de renda dispoñi-
ble pola cidadanía pontevedresa, que 
ve unha vez máis cómo desde fóra 
promoven o empobrecemento colec-
tivo e dificultan que amplas capas da 
poboación poidan vivir cada día mellor. 
A incidencia destes recortes no con-
sumo de bens e servizos de ámbito 
local resulta ben patente, impedindo 
que a estrutura empresarial interna 
da cidade continúe a xenerar riqueza 
e emprego.

Outra consecuencia do modelo de ci-
dade que serve a Pontevedra para ir 
medrando de xeito sustentábel e con 
garantías de futuro está sendo a non 
deslocalización da actividade tercia-
ria (comercial e de servizos), como 
acontece noutras cidades. Coñecese 
que o comercio tradicional é quen de 
xenerar bastante máis emprego que 

o concentrado en grandes contento-
res ubicados nas periferias urbanas. 
Potenciar o comercio de proximidade 
como acontece en Pontevedra ofre-
ce perspectivas económicas relativa-
mente sólidas nun sector sometido a 
grandes cambios estruturais.

O recoñecemento exterior deste mo-
delo de cidade merece tamén un co-
mentario específico, especialmente 
neste ano que coñecimos a decisión 
do xurado do Premio ONU Hábitat, 
que decidiu premiar a Pontevedra cun 
dos seus once galardóns mundiais 
outorgados cada dous anos na cidade 
de Dubai. O motivo do premio coincide 
ao cento por cento co obxectivo deste 
documento orzamentario: mellorar a 
vida das persoas. Non se nos ocorre 
outra enerxía máis motivadora para 

continuar neste camiño de convertir 
Pontevedra nun espazo sustentábel, 
seguro, amábel, dinámico, acccesíbel, 
vertebrado, cohesionado, multifuncio-
nal, atractivo e amigábel.

Compre lembrar que os constantes 

recoñecementos do exterior a este 
modelo de cidade convirten Ponte-
vedra nunha marca admirada e capaz 
de marcar pautas na xestión das ci-
dades contemporáneas. Sexa desde 
a perspectiva da mobilidade, como 
da seguranza viaria, a accesibilidade, 
a mobilidade escolar, a redución de 
recursos enerxéticos, fumes, contami-
nación acústica, ciclo da auga, a nosa 
carac- terística como “cidade dos ne-
nos”, somos un auténtico referente 
internacional no que se miran moitas 

Traballamos a prol dunha cidade activa, 
dinámica, sustentábel e saudábel, 
culturalmente viva e crítica

PONTEVEDRAPONTEVEDRA



5

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

cidades. Unha dimensión que se percibe 
sobre todo na altísima demanda de co-
ñecemento que xeneramos, e que nos 
obriga a compartir a nosa experiencia 
nun crecente número de foros, congre-
sos e xornadas en diversos puntos da 
península Ibérica e Europa.

En 2007, as entidades de persoas con 
problemas de mobilidade de todo o 
Estado Español nos honraron co seu 
premio Cermi, o xurado do Premio Na-
cional da Cultura Galega nos concedeu 
o seu premio polo importante labor de 
rexeneración do noso Centro Histórico, 
e o Parlamento Galego nos elexiu como 
sede do seu 25 aniversario baixo o lema 
“A cidade imaxinada”. Posteriormente 
chegaron o premio da Fundación Fes-
vial pola nosa aposta pola redución dos 
accidentes de tráfico a motor, e o Pre-
mio Mobilidade Segura, instituído pola 
Federación Española de Municipios e 
Provincias e a Dirección Xeral de Tráfico, 
así mesmo pola nosa eficacia no control 
da violencia viária.

Tamén o pasado ano a Fundación Meni-
ños nos otorga o título de Cidade Amiga 
da Infancia, e este mesmo 2012, recibi-
mos do psicoedagogo italiano Frances-
co Tonucci algo máis importante que 
calquera premio. Este intelectual de 
enorme prestixio internacional e autor 
da considerada “Biblia” das cidades al-
ternativas, “A cidade dos nenos”, dixo 
que hai dez anos viñera a Pontevedra 
a expoñer a súa teoría, e hoxe volvía a 
aprender todo o que aquí fixemos entre 

os cidadáns e o Concello.
En 2013 recibiu a cidade o premio In-
termodes, constituído por un grupo de 
importantes consultores da UE. Meses 
despois a cidade era convocada coas 

de Múnic, Cracovia, Sydney e Skodra a 
participar no congreso internacional 
Walk 21, como exemplo de boas prácti-
cas na mobilidade sustentábel. A finais 
de 2014 chegaba o xa mentado Premio 
ONU Hábitat, que concede este orga-
nismo das Nacións Unidas ás prácticas 
máis importantes para mellorar a vida 
dos seres humanos.

Desde o Concello apostamos por conti-
nuar esta xestión de éxito, sustentábel, 
eficaz, contida nos gastos superfluos e 
intensa nos investimento que xeneran 
riqueza e emprego. Unha xestión pública 
con clara vocación de rendibilidade so-
cial que trata de compensar no estreito 
marxe das súas posibilidades legais a 
política de outros gobernos.

Por esa razón presentamos este orza-
mento que fai posíbel manter a raciona-
lidade contida con que vimos xestionan-

do o Concello, tal como a continuación 
recolle nesta análise valorativa máis 
pormenorizada.

ESTADO DE INGRESOS 

A economía pontevedresa continúa a 
dar síntomas de certa estabilidade, aín-
da entre o duro panorama do que fala-
bámos na introdución desta Memoria. 
Bastantes empresas locais continúan 
ofrecendo signos de vitalidade, pese 
ás condicións que o sistema neolibe-
ral está a impoñer na economía, e que 
afecta sobre todo ás pequenas explota-
cións, maiormente en mans de autóno-
mos ou con poucos empregados.

Esa relativa vitalidade económica reflíc-
tese nas cifras de tributación directa, 
que se presenta cunha relativa estabi-
lidade global (+0,73%). Tamén sube a 
dimensión impositiva indirecta (16,44%) 
e manténse a previsión das taxas que 
pagan os cidadáns pola prestación de 
servizos públicos. Continúa baixando o 
apoio da Xunta de Galiza aos Servizos 
Sociais, que o Concello ten que suplir 
con recursos propios, se ben as trans-
ferencias correntes medran en conxun-
to un 7,7%, ao que hai que engadir unha 
importante transferencia de capital 
desde o Ministerio de Fomento: os 2 mi-
llóns de euros correspondentes á anua-
lidade da nova Avenida de Vigo.

Potenciar o comercio 
de proximidade 
como acontece 
en Pontevedra 
ofrece perspectivas 
económicas 
relativamente sólidas

Unha xestión contida 
nos gastos superfluos 
e intensa en 
investimento que xera 
riqueza e emprego

PONTEVEDRA
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O feito de que a economía urbana de 
base terciaria estea a resistir signifi-
cativamente o presente período de 
malos tempos, e o importante labor 
de control e vixiancia do fraude que 
realiza a maquinaria municipal, son 
dous factores que consiguen que os 
impostos non medren e que se confor-
men como os grandes equilibradores 
sociais e equidade entre as persoas.

ESTADO DE GASTOS

Os gastos de persoal medran úni-
camente un 1,13%, o que sen dúbida 
está condicionado pola imposibilidade 
de ampliar as plantillas imposta polo 
goberno central. Este capítulo podería 
terse incrementado para reforzar al-
gúns servizos públicos, xa que o Con-
cello de Pontevedra ten posibilidades 
económicas de ampliar plantillas, se 
ben sempre se debería seguir a liña 
de contención que foi tradicional nos 
últimos anos.

O importante capítulo dedicado aos 
mantementos, tanto da actividade 
festiva e cultural, como de todo o es-
pazo urbano e os medios materiais 
que permiten vivir nun entorno de ca-
lidade, denominado “Gastros corren-
tes en bens e servizos”, prácticamente 
non se move a respeito do ano pasado, 
xa que os 29,2 millóns de 2014 con-

vírtense en 29,7 neste exercizo, cunha 
variación insignificante.

Un dos aspectos nos que se consegue 
un aforro máis substancial é o que 
ten que ver coa enerxía eléctrica, que 
baixa pese a terse incrementado o 
prezo da enerxía en sí mesma. A razón 
desta minoración xeral neste capítulo 
é preciso atopala sobre todo na racio-
nalización do gasto, aspecto ao que se 
concede a máxima importancia no go-
berno municipal.

As negociacións bancarias impulsadas 
polo goberno local encol dos créditos 
vivos con distintas entidades deron 
como resultado unha importante mi-
noración do 22,68% no importe dos 
intereses que se abonan a estas enti-

dades, que se cifran en pouco máis de 
475.000 euros, continuando así a ten-
dencia á baixa no abono de intereses a 
estas entidades (en 2012 pagabamos 
800.000 euros en intereses, en 2013 
pasamos a pagar uns 600.000), un-
has cifras que nos falan por sí soas 
dunha administración atinada e res-
pectuosa cos recursos públicos.

En canto ás transferencias correntes, 
capítulo que describe as achegas ou 
subvencións a entidades públicas e 
sociais, permanece prácticamente in-
alterado, movéndose só un 0,66% a 
respeito do exercizo anterior.

Como xa acontecía en anos anteriores, 
aforramos recursos financieiros ao 
mesmo tempo que incrementamos 
o investimento real, se ben, por ser 
xustos, a cifra global debe ser mati-
zada por mor da importante achega 
do Ministerio de Fomento que require 
a obra do acceso sur (Av. Vigo), que 
supón unha inxección de 2 millóns de 
euros neste capítulo.

Unha administración 
atinada e respectuosa 
cos recursos públicos
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Mais aínda con esa salvedade, o capítu-
lo inversor medra aproximadamente en 
1,2 millóns de euros. Dun total de 10,4 
millóns, que comparados cos 7,2 do 
pasado ano supoñen un incremento do 
44,4% neste capítulo, que é onde real-
mente reside a capacidade municipal de 
crear riqueza e emprego.

Estimular este tipo de investimentos en 
infraestruturas ou equipamentos resulta 
unha boa receita para revitalizar a eco-
nomía e promover un incremento da 
riqueza social a través da forza laboral 
inherente.

Ademáis da xa mencionada avenida de 
Vigo, convén suliñar a importante obra 
de abastecemento de auga ao conxunto 
de municipios da ría, á que temos que 
cooperar con aproximadamente medio 
millón de euros. Tamén son destacables 
os 100.000 euros que se destinan á fu-
tura Ronda Urbana, construída mediante 
un convenio coa Deputación, se ben estas 
duas últimas obras aparecen reseñadas 
no capítulo de transferencias de capital, 
ao tratarse de accións que se xestionan 
por esas outras Administracións colabo-
radoras do Concello.

O resto dos investimentos reais conti-
núan enfocados na extensión das prin-
cipais tendencias que incorporan novos 
espazos públicos aos estándares de cali-
dade definidos no modelo de cidade: alu-
meados modernos, eficaces e contidos 
no gasto, mobiliario urbano ben deseña-
do, pavimentacións para manter a cida-

de e o rural en perfecto estado, mellora 
da accesibilidade no contorno rural, no-
vos centros culturais, a mellora da cu-
berta do Pavillón de Deportes, a posta 
en valor do patrimonio arquitectónico e 
etnográfico...

Neste capítulo convén relatar a impor-
tancia da participación de centos de co-
lectivos esparexidos por todo o munici-
pio a través dos Consellos Parroquiais, 
que grazas a un esforzo organizativo 
impulsado nos últimos anos, vertebran a 
opinión cidadá e fan posíbel a autoxestión 
dos recursos. A implicación das persoas 
nestes procesos resulta así mesmo un 
fundamento democrático que dá á polí-
tica a dimensión que sempre debeu ter.

Manter o ritmo de gasto en materia de 
Benestar Social é doblemente significa-
tivo á vista da política restritiva da Xunta 
de Galicia, que continúa na vella teima de 
deixar na man dos municipios a atención 
ás políticas de igualdade e atención ás 
persoas en dificultades que son propias 
das súas competencias reducindo de 
maneira significativa as transferencias 
económicas para sufragalas. Os 3,1 mi-
llóns de euros destinados a estas áreas 
supoñen un incremento dun 2,6% e per-
miten manter importantes servizos pú-
blicos que en moitos casos son a única 
maneira de conseguir que persoas en 
dificultades non se vexan abocadas á mi-
seria e á exclusión social.

A COLABORACIÓN CON 
OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

As importantes restricións da economía 
pública impostas polos gobernos central 
e autonómico seguen a condicionar este 
capítulo, que continúa ofrecendo un ba-
lance desigual, co Ministerio de Fomento 
e a Deputación Provincial cun compor-
tamento satisfactorio coa cidadanía de 
Pontevedra, e unha Xunta de Galiza que 
continúa no seu triste boicot cara á nosa 
cidade, na que mantén paralisadas unha 
gran cantidade de iniciativas, perdendo 
así moitísima credibilidade dun grande 
número de cidadáns nesa institución.

Co Estado Central

Unha das obras máis significativas deste 
período é o ansiado desdobramento da 
Avenida de Vigo, que na práctica supón a 
construción dunha nova arteria que faci- 
litará a mobilidade na zona sur, e sobre 
todo permitirá mellorar a calidade urba-
na na actual avenida que transformaba 
en arteria urbana a N550, convertíndoa 
nun espazo máis seguro e saudábel, sen 
tanta densidade de tráfico a motor como 
agora. Esta obra, que conecta a Aveni-
da da Estación directamente co No do 
Pino, permitirá nun futuro dispoñer dun 
acceso directo á Estación de Autobuses 
(cando a Xunta o decida) e fará posible a 
continuidade do paseo dos Gafos, no seu 
treito urbano, liberando ademáis a glo-

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

PONTEVEDRA

Investir en 
infraestruturas 
e equipamentos 
contribúe a revitalizar 
a economía e o 
emprego
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rieta do Marco e a rúa Otero Pedrayo 
do frecuente tráfico de autobuses que 
poderán utilizar a nova vía para acce-
der aos grandes viais.

Ademáis desta significativa obra, o 
Ministerio de Fomento mantén outras 
de gran importancia para Pontevedra 
como o ferrocarril do Eixo Atlántico, 
que inclúe unha leve pero atinada re-
forma da Estación de Ferrocarril, e so-
bre todo a vía periférica que polo leste 
será quen de conectar o no de Curro 
co aeroporto de Peinador, a cidade 
de Vigo e mesmo a autoestrada A52, 
o que facilitaría moito a conexión coa 
meseta, abarataría o traxecto a Vigo e 
contribuiría a desconxestionar a Ponte 
de Rande.

Tamén se están a dar pasos significa-
tivos na mellora da conexión entre a 
Ponte das Correntes, a AP9 e a estra-
da de Vilagarcía, moi necesaria para 
conseguir mellor operatividade desta 
ponte que está a permitir importantes 
cambios que afectan moi positivamen-
te á calidade de vida da cidadanía.

O recente traspaso do treito de N550 
entre a Av. de Bos Aires e a rotonda 
do Campus, que inclúe a Ponte de San-
tiago, permitiu iniciar a importante 
transformación desta zona da antiga 
xunqueira, que supuña un importante 
impedimento para a mobilidade peonil 
e ciclista pola beira norte do río Lérez. 
Hoxe, as obras de adecentamento xa 
están en marcha e axiña se poderá 
utilizar o eixo fluvial con normalidade 
para o tráfico urbano de persoas.

Convén lembrar ademáis un importan-
te proxecto pendente, que consistiría 
en achegar o paseo marítimo fluvial 
da Avenida de Marín ate aquela cida-
de, en paralelo á autovía existente para 
dar continuidade aos paseos actuais, 
utilizados por moitos cidadáns para o 
seu lecer.
A colaboración do goberno central ten 
unha grandísima importancia tamén 

para a necesaria desaparición da en-
seada de Lourizán das industrias que 
hoxe ocupan unha amplísima franxa 
de terreo roubado ao mar, e que su-
poñen unha ameaza para a cidadanía, 
un importante freno á proxección da 
capital como espazo ecolóxicamente 
atractivo e unha minoración das enor-
mes posibilidades de desenvolvemen-
to económico da ría no sector prima-
rio.

Coa Xunta de Galiza

Como aconteceu en anos anteriores, 
a acción do goberno galego na cidade 
de Pontevedra non pode considerarse 
o que se agarda dunha administración 
que debería ter como obxectivo a coo-
peración institucional para a beneficiar 
ao conxunto da cidadanía.

Na Memoria do orzamento do pasado 
ano, incluíamos este parágrafo: “Ao 
abandono de proxectos importantes 
como o Centro Lúdico da Parda ou a 
ampliación do Hospital Montecelo, en-
gadíronse últimamente outros aban-
donos como o da construción dun novo 
colexio na zona leste, a construción da 
escola de Hostelaría e Restauración, a 
renuncia a reformar a estrada de Vila-
garcía, a negativa a reformar a Ponte 
da Barca para fornecer ao núcleo urba-
no de Poio máis próxima dunha entrada 
digna en Pontevedra, ou o abandono da 
construción da variante entre Alba e 

San Caetano. Tamén proverbial resulta 
a renuncia a participar na construción 
da futura ronda urbana, un viario de 
clarísima competencia autonómica xa 
que vertebrará os tráficos interparro-
quiais e intermunicipais”. Como calque-
ra persoa pode comprobar, a situación 
é a mesma.

Tamén existían referencias á negativa 
a ampliar o Hospital Montecelo para 
favorecer unha anunciada privatización 
sanitaria da que nunca máis se soubo, 
debido á súa evidente incoherente via-
bilidade económico financieira.

Ademáis, seguen sen ter resposta as 
demandas de mellora integral da Es-
tación de Autobuses, co seu acceso ao 
novo vial paralelo á avenida de Vigo, o 
porto seco de Liborei como comple-
mento á actividade do Porto de Marín, 
ou as reformas urbanas de Monte Po-
rreiro e o Leste da cidade, desapareci-
das da axenda investidora da Xunta.

Deputación de Pontevedra

A colaboración coa Deputación de 
Pontevedra pode calificarse de satis-
factoria, xa que ten en marcha dous 
proxectos de vital importancia para 
as infraestruturas e equipamentos 
urbanos: a Ronda Leste e a planta de 
tratamento de materia orgánica que 
permitirá unha xestión dos refugallos 
máis acaída, tanto do ponto de vista 
operativo como ecolóxico.

En canto á Ronda Leste, trátase do pri-
meiro treito que comunicará en breve 
o complexo hospitalario de Montecelo 
e a Residencia Príncipe Felipe coa ro-
tonda de O Marco, no vial O Pino-Bora 
recentemente ampliado pola Xunta, 
unha infraestrutura que agardamos 
teña continuidade no futuro para se 
convertir na ronda urbana interior que 
Pontevedra precisa.
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Os impostos directos soben moi lixeiramente (0’73%) 
e prevese a conxelación das taxas: é o labor de con-
trol da fraude a que permite que os impostos sexan 
un factor de cohesión social.

Os ingresos complétanse coas transferencias das ou-
tras administracións que soben en conxunto un 7’7% 
grazas aos 2.200.000€ que aporta Fomento para a 
Avda. de Vigo, mentres seguen a diminuir as transfe-
rencias da Xunta de Galiza, sobre todo no que ten a 
ver cos Servizos Sociais.

Uns ingresos saneados, 
maila a Xunta de Galiza

O mandato do rural, o ano das parroquias

Boicot da Xunta
Contención do gasto corrente,
aumento do investimento real

Os investimentos aumentan 
en 1.200.000 euros
Os orzamentos municipais son fortemen-
te investidores xa que este capítulo ascende a 
11.200.000€, un 44% máis que o ano pasado, re-
partidos do seguinte xeito:

•	 Rural: 4.200.000€

•	 Urbano: 3.200.000 euros

•	 Infraestrutura viaria: 2.100.000€

•	 Equipamentos: 1.100.000€

•	 Servizos municipais: 600.000€

Ao longo deste mandato o investimento nas 15 parro-
quias vai ascender a máis de 16.000.000€. 

Os 4.200.000€ supoñen o 37’5% de todos os investi-
mentos e distribúense do seguinte xeito:

•	 Accesibilidade viaria: 1.820.000€

•	 Abastecemento de auga potábel: 632.000€ 

•	 Saneamento: 400.000€

•	 Casas de cultura: 560.000€

•	 Iluminación pública: 300.000€

•	 Parques infantís/Zonas verdes: 175.000€

•	 Patrimonio etnográfico: 75.000€

•	 Monte Vivo: 75.000€

•	 Colectores de lixo: 140.000€

•	 ARI Estribela: 25.000€

Os investimentos dos que falamos son posíbeis en 
parte pola contención do gasto corrente. Neste ca-
pítulo ten grande importancia o aforro en consumo 
eléctrico.

Destaca tamén a redución nos xuros que hai que 
pagar en arredor dun 40% dende o 2012 até hoxe.

Ao mesmo case non sobe o gasto en persoal 
(+1’13%) pola prohibición de contratar persoal im-
posta por Madrid, aínda que nós temos capacidade 
para ampliar plantillas e dar un aínda mellor servizo 
a Pontevedra.

O boicot da Xunta maniféstase, sobre todo, en dous 
ámbitos. O primeiro é a progresiva redución das apor-
tacións para manter os Servizos sociais, que se man-
teñen porque o Concello incrementa as súas partidas 
nun 2’6% até 3.100.000€ para impedir que ninguén 
teña que caír na exclusión social.

Asemade, a Xunta mantén paralisados grande núme-
ro de proxectos en Pontevedra con excusas de mal 
pagador: paralisada a ampliación de Montecelo, aban-
dono da estación de autobuses, non reforma da Ponte 
da Barca, esquecemento da variante de Alba por San 
Caetano, negativa ao Porto Seco de Levorei, etc., etc.,

Iso si: reclaman 8.000.000€ (71’5% dos investimen-
tos municipais) para o Hospital Privado de Monte Ca-
rrasco.

Orzamento 2015: Os datos esenciais
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A nova praza do hospital será realidade en 2015
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As actuacións céntranse na zona comprendida 
entre a Ponte das Correntes e a Ponte do Tirantes

O concello de Pontevedra está a desenvolver diversas actua-
cións de mellora da mobilidade, a accesibilidade e a seguranza 
viaria na marxe dereita do río Lérez, na zona comprendida entre 
a Ponte das Correntes e a Ponte dos Tirantes. O obxectivo 
destas obras é potenciar os dous importantes eixes de mo-
bilidade que existen neste ámbito: o que conecta a cidade co 
núcleo educativo, deportivo e de lecer da Xunqueira; e a senda 
peonil e ciclista que discorre en paralelo ao río e que é utilizada 
diariamente para actividades deportivas e de lecer.

Avda de Compostela e Rafael Areses

Unha das principais medidas adoptadas foi a construción dun 
paso de peóns elevado na Avda de Compostela, á altura da 
rúa Rafael Areses. Esta actuación forma parte dun proxecto 
máis amplo de calmado do tráfico e mellora da accesibilidade 
no treito da avenida de Compostela que foi cedido ao conce-
llo polo Ministerio de Fomento, o comprendido entre a Ponte 
de Santiago e a rotonda de acceso ao Campus. O obxectivo 
final é cambiar a función desta avenida, de maneira qe deixe 

de funcionar como estrada de alta velocidade e se transforme 
nun vial urbano con velocidade 30. A medio prazo está previs-
to reducir carris de circulación e ampliar beirarruas e paseos 
peonís, sobre todo na zona da Ponte de Santiago, na que se 
prevé reducir os catro carril actuais a tres, dous de saída e un 
de entrada.

Xunto coa construción deste novo paso peonil, habilitouse un 
carril bici ao longo da rúa Rafael Areses até a ponte dos Tiran-
tes. Deste xeito, dáselle continuidade á senda peonil e ciclista 
de aproximadamente 10 km que conecta Mollavao e Bora e 
que é utilizada diariamente por numerosas persoas para o pa-
seo saudábel e a actividade deportiva e de lecer.

Renovación do alumeado

Simultaneamente, realizáronse obras de renovación do alu-
meado nas rúas Xoán Manuel Pintos e Domingo Fontán, que 
discorren en paralelo ao río Lérez pola súa marxe dereita. Neste 
caso ampliaronse os puntos de luz e instaláronse luminarias 
con tecnoloxía LED, que ademais de proporcinar mellor calida-
de lumínica supoñen un importante aforro enerxético.

O concello de Pontevedra, através da concellaria de obras e 
accesibilidade, comezou os trámites para a transformación 
da rúa Loureiro Crespo -á altura do hospital provincial- nun-
ha praza pública arborada de 1.200 m2. O proxecto ten un 
orzamento de 400.000 euros e prevese a súa execución ao 
longo do ano 2015.

A obra realizarase na zona comprendida entre a rúa Cobián 
Areal e o acceso de urxencias do Hospital, un espazo que 
actualmente está moi deteriorado  e que precisa dunha ac-
tuación de reforma integral. O proxecto preve un pavimento 
en plataforma única no que se combina a louseta, o lastro 
e o formigón. Tamén inclúe a plantación dunhas 20 árbores 
(prunus) e a dotación de novo mobiliario urbano (bancos, pa-
peleiras, aparcabicis), e novo alumeado.

O obxectivo principal desta actuación é dotar dun novo espa-
zo público unha zona da cidade moi saturada de edificios e 
no que case non existen espazos libres para o xogo, o lecer 
e a convivencia cidadá. Trátase de crear unha nova centrali-
dade nesta zona, que a faga máis habitabel, máis accesibel, 
cómoda e segura. E tamén máis atractiva para a actividade 
económica e comercial.

A reforma desta zona inclúe tamén melloras no pavimento e 
nas beirarrúas no treito comprendido entre Casimiro Gómez 
e a entrada de urxencias do Hospital. E leva tamén asociada 
a reordenación do tráfico, coa eliminación do carril bici e a 
supresión do sentido circulatorio desde Cobián Areal cara a 
Loureiro Crespo. O tráfico terá sentido de entrada atá a rúa 
Antón Fraguas (Veteris) e permitirase o acceso a residentes 
e servizos até a entrada de urxencias do Hospital. O novo 
espazo público terá carácter peonil e só se abrirá ao tráfico 
para o paso dos desfiles das festas.

Melloras na mobilidade e accesibilidade na marxe dereita do Lérez
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Unha nova etapa para Galiza Nova
Galiza Nova deu comezo a un novo período o pasado 
novembro coa súa Décimo Terceira Asemblea Nacional, na 
cal foi reelixido Alberte Mera como Secretario Xeral e onde 
encetamos un cambio de rumbo, tanto ideolóxico coma 
organizativo, cara unha Galiza Nova menos burocrática e máis 
activista e combativa. Este cambio de viraxe vén ademais 
respaldado por unha considerable renovación da Dirección 
Nacional e, en concreto, da Comisión Permanente, máximos 
órganos interasambleares da organización.

A Asemblea Nacional foi a culminación dun amplo proceso 
de debate ideolóxico que se deu nas diferentes comarcas do 
país e que rematou por renovar a mensaxe e as ideas clave 
de Galiza Nova. Deste proceso saíron novos posicionamentos 
ideolóxicos afondando na idea da soberanía para a nosa 
nación, Galiza, apostando por ela como medio para a 
resolución dos problemas estruturais que afectan á mocidade 
galega, nomeadamente a emigración, a precariedade laboral 
ou o dereito a vivir e a expresarnos na nosa lingua propia. 

Como xa temos comprobado, estes problemas estruturais 
son irresolubles no interior do estado español. Por iso, Galiza 
Nova aposta firmemente pola independencia para, entre todas 
e todos, construír unha sociedade nova: democrática, xusta 
e solidaria. Unha Galiza independente, cuxa forma política 
sexa a República da Galiza. Un estado galego plenamente 
soberano co que decidir sobre os problemas da súa xente. 
Independencia para mudalo todo, o lema da última campaña 
nacional de Galiza Nova é a principal idea da renovación da 
nosa tese política.

Acompañando a esa idea, central no ideario de Galiza Nova 
e do nacionalismo galego en xeral, atoparíase a reivindicación 
dun ensino público galego e de calidade, unha das demandas 
históricas do nacionalismo xuvenil na cal o noso traballo 
foi constante durante os 25 anos de existencia da nosa 
organización, e un dos ámbitos nos que continuaremos a loitar 
na folga convocada polas organizacións estudantís e diferentes 
colectivos o 20 de febreiro. 

Continuaremos tamén esixindo traballo digno na nosa Terra, 
dado que a actual situación nos condena ás mozas galegas 
á emigración ou á precariedade. Seguiremos loitando para 
vencer ao patriarcado, reivindicando o feminismo e as 
liberdades sexuais. Para unha organización nacionalista e 
feminista como a nosa, é preciso vincularmos conceptos 
que están no punto de mira do sistema patriarcal e do PP: 
a soberanía e independencia das mulleres e o dereito a 
decidir, están absolutamente relacionados coa necesidade 
de soberanía do noso país, de cara á liberdade das mulleres 
nunha patria soberana.

A lingua é tamén un piar fundamental do noso ideario como 
nacionalistas. Xa o dicía Castelao: “se aínda somos galegos, 
é por obra e gracia do idioma”. Galiza Nova continuará co 
seu compromiso coa lingua galega, co idioma propio da nosa 
nación, que se atopa actualmente nunha clara situación de 
precariedade, que precisa de politicas que a protexan e non 
que a ataquen decididamente coma as aplicadas polo actual 
goberno da Xunta, que non buscan máis que exterminar o 
idioma do noso País.

Para concluír, podemos afirmar que Galiza Nova enceta 
esta nova xeira con folgos renovados. Especialmente a nivel 
organizativo, a nosa comarca ten peso importante dentro da 
Comisión Permanente, coa presenza de mozas coma Sabela 
Bará ou Alberto Oubiña (nº 12 da lista das municipais en 
Pontevedra e novo Responsábel de Organización), e de Alberte 
Fernández e Ernesto Vázquez-Rey na Dirección Nacional. 
Acompañando esta renovación de persoas na dirección, 
estanse levando a cabo medidas para que o traballo de Galiza 
Nova sexa máis directo e relacionado coa mocidade galega 
para levar a nosa mensaxe á xuventude deste País. A nosa 
organización debe continuar a achegar rapazas e rapaces ao 
proxecto nacionalista do BNG, así coma continuar a fornecelo 
de cadros políticos formados no nacionalismo galego, que 
traballen na construción dun País con futuro digno para a nosa 
mocidade e que poida decidir libremente sobre as cuestións 
que lle afectan.

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA
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