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CONTRACAPA
MANIFESTACIÓN DO 1º DE MAIO, ÁS 11:30 H. NA FERRARÍA

Pontevedra enche a cea do BNG 
“Somos favoritos, mais aínda non gañamos nada. Hai que facer o máximo 
esforzo, falar cos veciños, convencer aos que lle queren a Pontevedra por 
enriba do seu ideario”

             Miguel Anxo Fernández LoresVER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=K3EDlfVDvuQ

https://www.youtube.com/watch?v=K3EDlfVDvuQ
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O BNG pecha a candidatura 
con dez persoas de recoñecido prestixio, 
compromiso social e experiencia 

PONTEVEDRA

O candidato á Alcaldía de Pontevedra polo Bloque 
Nacionalista Galego, Miguel Anxo Fernández Lores 
presentou ás dez persoas que pecharán a lista elec-
toral para o vindeiro 24 de maio. Nas súas propias 
palabras “é unha representación do máis gradado da 
sociedade pontevedresa, e unha parte importantísi-
ma e representativa dos avais que ten a candidatura 
do BNG”.

Estas dez persoas que pechan a lista nos postos de 
reserva son “de recoñecido prestixo que teñen traba-
llado en distintos eidos pola cidade, e teñen compro-
miso social e experiencia”.

En nome deles tomaron a palabra Antonia Blanco, 
anterior vicerreitora do Campus de Pontevedra, quen 
explicou que durante a súa estadía nos cargos de 
responsabilidade da Universidade de Vigo fixéronse 
moitas colaboracións entre o Campus e o Concello, e 
“agora que estou fóra dos cargos universitarios, creo 
que podo aportar ese proceso de futuro dos proxec-
tos, porque Pontevedra é un proxecto vivo que está a 
seguir mellorando”. 

“Houbo -continuou- unha semente moi boa desde o 
BNG, que sigo dende hai moitos anos, e véxome con 
capacidade e experiencia seguir traballando con eles 
e melloralo. Estou no momento de axudar a crecer a 
este novo goberno si logramos ter a capacidade de 
xestión en Pontevedra”.

O escritor Manuel Lourenzo botou man dunha me-
táfora para explicar que “neste tempo no que están 
xurdindo -derivado da crise e deste desconcerto 
xeral- persoas, grupos que antes non se coñecían 
ofrecendo e vendendo distintas paisaxes e lúas, e 
que son como estes xardíns que se montan no ve-
rán, que decoran; pero despois están as carballeiras 
e os soutos que nos marcan o camiño e que din onde 
estamos. Esto significa o BNG en Pontevedra. Prefiro 
estar á beira dun carballo que ao lado dunha marga-
rida de verán”.

O escritor indicou que “trasladado aquí creo nun 
proxecto que traballa dende hai décadas, que está 
consolidado e que pode aportar moito máis de futu-
ro. Todo que poida achegar estarei ao servizo deste 
proxecto”.

Tamén tomou a palabra Marcos Rodríguez, membro 
do grupo Vórtex e da nova productora Quinta justa, 
quen asegurou que “eu podo achegar a xuventude, o 
esforzo, o traballo e a ilusión de traer novos proxec-
tos, a cultura e a música a Pontevedra”.

O candidato do BNG, Miguel Anxo Fernández Lores 
escusou a asistencia de Luisa Márquez Rodríguez, a 
primeira das persoas de reserva, que se atopa fora 
de Pontevedra, de viaxe no extranxeiro.
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Luísa Márquez Rodríguez
Veciña de Pontevedra. Ela exerce como traballadora no Ensino 
Público, é a coordinadora Nacional da Rede de Escolas da UNESCO 
e tamén membro do Equipo de Coordinación estatal das Escolas 
Asociadas á UNESCO. Asemade é directora do Grupo de Teatro 
escolar “Fiuncho” dende 1990 e recibíu o 1º Premio Innovación 
Educativa entre 99 ao 2003, o premio Valora Interculturalidade nos 
anos 2006 e 2008 e Premio Cidade de Pontevedra no ano 2010.

Manuel Lourenzo González
Este veciño de Pontevedra é traballador do Ensino Público 
e escritor con múltiples premios pola súa obra, que inclúe 
libros de relatos, novelas e teatro ademais de obras de 
literatura infantil e libros de texto.

Marisa Sabajanes Torres
Ela é unha veciña do Rañadoiro (Ponte Sampaio) que traballa 
no sector servizos e foi membro do Comité de Empresa de 
Pontesa.

Roberto González Taboada
Este veciño da Canicouva  é actualmente 
Vice-Presidente da Comunidade de Montes da Canicouva.

Begoña Mallo Rei
É veciña de Pontevedra e traballa na Sanidade Pública. Ela 
é sindicalista da CIG, membro de SOS-Sanidade Pública, da 
Directiva da AAVV Eduardo Pondal e secretaria da Federación 
de AAVV Castelao.
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Juan José González Crespo
Veciño de Santa María de Xeve. É o Presidente da Comunidade de 
Montes de Santa María de Xeve e tamén da Mancomunidade de 
Montes de Pontevedra.

Esperanza Marín Magdalena
Veciña de Monteporreiro. Exerce un importante labor social 
como membro das directivas da Asociación de Veciños “O Mi-
rador” e da AMPA do colexio de Ensino Público do bairro. Ade-
mais é presidenta da Asociación de Palilleiras “A Fieiteira”

Marcos Rodríguez Montes
Veciño de Salcedo. Ademais de guitarrista de Vórtex é 
estudante de Audiovisuais e Espectáculos. Asemade exerce 
diversas funcións como manager e productor en Quinta Justa 
Producciones.Tamén é redator no web Metal Korner.

Antonia Blanco Pesqueira
Veciña de Pontevedra. Esta traballadora do Ensino Público 
é profesora na faculdade de Ciencias de Educación e do 
Deporte. Foi Vice-reitora da Universidade de Vigo.

Rafael Iglesias García
O histórico dirixente sindical é veciño de Pontevedra. Adicou 
toda a súa vida á loita obreira desde os primeiros tempos 
do sindicalismo nacionalista. Foi Secretario Comarcal da CIG 
desde a década dos 80 até o último congreso e actualmente 
forma parte da dirección da central nacionalista.

Producciones.Tam�n
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O Consello dos Camiños Escolares 

Máis de 300 veciños e veciñas arroupan a Manu Lourenzo 
no acto máis multitudinario celebrado nunca en Soutomaior

A presentación da candidatura do 
BNG-Asembleas Abertas desborda
o Multiusos de Arcade
Un multiusoso ateigado de xente, acolleu o sábado 
pasado a presentación da candidatura do BNG-Asembleas 
Abertas en Soutomaior. Foi un acto cargado de ilusión e 
de enerxía no que ademais de presentar a candidatura os 
compañeiros e compañeiras de Soutomaior fixeron una 
exposición sobre o modelo de concello que o BNG levará 
adiante de Soutomaior.

Abriu o acto o músico Marcelo do Bode, cunha 
interpretación tradicional do poema “Agardarei” de Celso 
Emilio Ferreiro, que deu paso a chegada dos candidatos 
ao escenario entre os aplausos dos asistentes. 

Foi despois, cando o secretario de organizaicíon do BNG, 
Bieito Lobeira se dirixiu aos asistentes nunha intervención 
áxil e directa no que contrapuxo as motivacións políticas 
do PP fronte á honestidade da candidatura do BNG. 

Pero o serán agardaba aínda moitos momentos intensos, 
como a proxección dun video da candidatura no que 
se visualizou o proxecto dos candidatos e dos apoios 
recibidos por referentes para o BNG de Soutomaior, como 
o alcalde e Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores ou 
o portavoz nacional Xavier Vence.

Cun auditorio que ía gañando enerxía a cada intre tomaron 
a palabra Diego Moreira, un mozo de 19 anos que ocupa 
o posto número 9 da lista de Soutomaior e Charo Bouzón 
a candidata número 2 . Ambos debuxaron un proxecto 
de concello que tiña as súas directrices na loita polo 
emprego e contra a emigración, na defensa do pequeño 
comercio, do mar e na ordenación e vertebración urbanas  
do concello.

A música chegou outra vez, nesta ocasión a través da 
voz e a guitarra de Quico Obelleiro que interpretou unha 
composicón propia que emocionou a todo o auditorio, e 
que deu paso ás intervención Fernando Herrero. Unha 
exposición brillante na que falou da renovión da lista do 
BNG e da unidade e o traballo da asamblea de Soutomaior.

Pechou as intevencións o candidato Manu Lourenzo 
falando dun proxecto para Soutomaior que tiña as súas 
referencias en Pontevedra e Allariz… “onde gobernamos, 
sabemos transformar os concellos. Así  o fixemos en 
Pontevedra ou en Allariz… e así o faremos en Soutomaior”.

O Acto rematou coa interpretación do Himno galego e 
cun auditorio entregado a un proxecto que desborda 
honestidade, ilusión  e futuro.
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Boas noites veciños e veciñas, Boas noites amigos e ami-
gas. Boas noites Pontevedra!!

Neste últimos anos, traballamos arreo todos e todas para 
que Pontevedra puidese ofrecer algo diferente e valioso, 
traballamos arreo para que Pontevedra fose un referen-
te, pois estámolo conseguindo!, e cada vez a máis veloci-
dade!.

A nosa querida Pontevedra, hai anos terra de caciques, 
triste e decadente, é hoxe un referente mundial en cali-
dade urbana.

Quen o ía a pensar!! Quen o ía a dicir!!

Cando nos poñemos, cando remamos todos na mesma 
dirección, o que somos capaces de facer en Pontevedra!!!

Non hai quen nos pare!! Non hai quen pare a Pontevedra!!

Para promocionar Pontevedra, para aprender de outras 
cidades ou para recibir os premios que nos conceden, nos 
últimos tempos tocoume viaxar bastante. A Bruxelas, a 
Madrid, a Barcelona, a Torrevella, a Sevilla, a Roma, a Fi-
renza, a Munich, a Dubai, a Nova Iorque.

Os inimigos de Galiza, din que o nacionalismo cúrase via-
xando. Pois será aos que nunca foron nacionalistas! Pois 
eu canto máis viaxo, máis lle quero a nosa terra, máis lle 
quero a Pontevedra, máis me convenzo de que “non virá 
de fora remedio nin espranza” de que só empuxando nós 
pola nosa terra, teremos un bo futuro.

Pero as viaxes para recoller premios e proxectar Ponteve-
dra deron para moito máis. Despois de mirar e remirar o 
PP descubriu que Pontevedra é a única cidade galega na 
que a lacra da corrupción non entrou. Todo o que o PP des-
cubriu foi que o alcalde de Pontevedra cando viaxa dorme 
nun hotel en vez de facelo nunha tenda de campaña.

Que busque o que queira, atopará honradez a proba de 
bomba!! a proba de bomba!!

Pontevedra é, hoxe por hoxe:

•	 a capital da cultura e do patrimonio de Galicia,

•	 un referente no tratamento do rural,

•	 un dos concellos coas contas máis saneadas,

•	 un referente na loita contra as medidas do sis-
tema cruel e corrupto que soportamos.

E fomos represaliados por medidas como a da paga ex-
tra, non pola paga en si, senón por opornos ao sistema 
cruel e corrupto. 

E a moita honra!! Que lles conste, a moita honra!!! Ponte-
vedra é referente na loita pola igualdade, na Redeaxuda, 
nos camiños escolares, na mobilidade peonil e ciclista, na 
participación cidadá, e en dúas áreas ás que lle teño es-
pecial cariño:

Por un lado, á xuventude, con programas estrelas únicos 
case no mundo como son o Salón do Libro, Seminario de 

Quero Pontevedra
Intervención de Miguel Anxo Fernández Lores
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Jazz, Local de Ensaio e as Noites Abertas e, por outro, o 
florecemento da actividade deportiva, as competicións in-
ternacionais e o fomento da actividade física.

En tempos moi difíciles, contra vento e maré, contra os 
peores temporais económicos, sociais e institucionais, 
mantivemos o rumbo e os furacáns non puideron con nós, 
non puideron con Pontevedra.

Pero non nos presentamos a estas eleccións para pór en 
valor o xa feito, para revivir o pasado. O feito, feito está. 
Queremos seguir avanzando nos vindeiros anos e afrontar 
novas metas, novos retos.

Entre eles. mellorar a participación cidadá, avanzar na ca-
lidade de vida no rural, avanzar na mobilidade alternativa, 
mellorar as marxes do río e da Ría, seguir coa loita contra 
ENCE e ELNOSA, construír a planta de composta, mellorar 
os montes comunais, e, sobre todo aproveitar ao máximo 
as potencialidades de ser un referente mundial da calidade 
urbana, para obter todos os retornos posíbeis desta posi-
ción ventaxosa.

Avanzar, avanzar, avanzar, dar un salto adiante na calidade 
de vida e na proxección de Pontevedra.

Estamos en tempos de reinos de taifas nos grupos políti-
cos, de divisións e pelexas nada disimuladas.

Estamos en tempos de confusión, de potaxes políticos va-
riados, de siglas que nin se sabe de onde veñen nin a onde 
van; de tránsfugas e virachaquetas.

Pola contra, no BNG temos un grupo unido, cohesionado, 
con unha sólida traxectoria, garantía dunha acción de go-
berno eficaz e solvente.

Pero non podemos caer no erro de pensar que non hai pe-
rigos. Non hai nada gañado e queda o máis importante por 
facer: aproveitar a situación de vantaxe que conquerimos 
con tanto esforzo.

Din que somos favoritos, pero se nos durmimos nos lou-
reiros, perderemos a oportunidade de gañar de verdade as 
Eleccións.

Temos que conxurar o risco de que persoas que compar-
ten os valores e o traballo do BNG no Concello, deixen de 
votarnos arrastrados pola moda ou porque pensen que 
imos a gañar fácil. A consecuencia pode ser unha grilei-
ra ingobernábel na Corporación, frear en seco o avance de 
Pontevedra.

Pídovos a todos e todas facer o máximo esforzo, falar cos 
veciños, convencer aos que lle queren a Pontevedra por 
enriba do seu ideario.

Porque neste proxecto colectivo para Pontevedra colle-
mos todos e todas, todos aqueles que lle queremos a Pon-
tevedra, desexamos o mellor para Pontevedra e estamos 
dispostos a colaborar, a traballar, a comprometernos en 
que Pontevedra dea un novo salto adiante.

De todos nós depende. Adiante con forza co BNG!! coa ra-
zón e co corazón!! Viva Pontevedra!!

VER VIDEO INTERVENCIÓN DE LORES:
https://www.youtube.com/watch?v=W3uD9QMpGOc

VER VIDEO INTERVENCIÓN DE XAVIER VENCE:
https://www.youtube.com/watch?v=BmRxh2ZNOUM

https://www.youtube.com/watch?v=W3uD9QMpGOc
https://www.youtube.com/watch?v=BmRxh2ZNOUM
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Intervención de Anabel Gulías 
Cara adiante
Podédesme crer que nunca pensei estar hoxe aquí. Teño 
que recoñecer que incluso estaba nerviosa redactando 
estas notas.... Pero pódeme máis, a ilusión, as ganas e 
sobre todo o sentir a necesidade de seguir traballando 
nun proxecto, que, malia ter un aval incontestábel seme-
lla que aínda acaba de empezar.

A xente da miña idade e as xeracións anteriores crece-
mos nunha Pontevedra coñecida por cheirar mal, por ser 
caótica , señorial...

Chegamos (cheguei) a maioría de idade o ano que a cida-
de mudou para sempre. Pontevedra comezou a ser d@s 
veciñ@s que decidimos deixar atrás esa imaxe gris e ir 
cara adiante.

Sempre me chamou atención o concepto “cara adiante”. 
É , para min, o mellor xeito de rebelarse, implica termos 
a valentía de facer, de ir de cara, de propor ... mentres 
outr@s repiten sempre as mesmas cantinelas que non 
por seren ditas 100 veces serán verdade.

Nós fomos cara adiante porque tiñamos na cabeza o 
lugar onde queiríamos vivir, fomos cara adiante porque 
houbo e hai equipo, fomos e imos cara adiante porque 
Miguel Lores sabe demostrar que hai outros xeitos de 
facer.

Fomos tan cara adiante que chegamos a Madrid , Sevi-
lla, Dubai , Nove Iorque ... Podemos comparar todo este 
percorrido cunha carreira de fondo. Unha carreira na 
que cada vez son máis persoas nos acompañan e iso fai 
que collamos máis impulso. Por suposto, sempre houbo 
quen quixo que tropezásemos, mais felizmente somos 
moitas máis as persoas que seguimos correndo!

Dicir que nesta carreira fomos sempre ao mesmo rit-
mo sería unha estupidez, algunha vez tivemos que coller 
aire, mais cando sabes que tes rumbo e vas acompa-
ñad@, o difícil empeza a facerse sinxelo.

E chegamos a ter un modelo propio de cidade que é re-
coñecido internacionalmente. Non podemos permitirnos 
unha volta atrás, somos máis que modelo de cidade. So-
mos cidade modelo! E iso xunto co Lores fixémolo tod@s 
posíbel, militantes, simpatizantes e veciñ@s! E agora 
chega o momento no que temos que subir a aposta!

Estamos nun momento importantísimo da carreira, quen 
pense que estamos na meta está equivocad@. Temos 
que seguir correndo porque queda moito máis por facer. 
Avancemos cara excelencia! Isto é complicado, seino, e 
máis coas políticas da Xunta, ou do Estado que preten-
den que Pontevedra estea ao servizo dalgunha empresa, 
ou dalgún interese concreto.

Un momento no que non lles interesa recoñecer que fi-
xemos política ( si, POLÍTICA!! a palabra que eles ensucia-
ron) doutro xeito!

Mais nós seguimos e plantamos cara a un dos maiores 
desafíos que é converter Pontevedra, por exemplo, en 
referencia na xestión de residuos e como non, volve-
mos a atopar @s mesm@s (con algún novo aliado ines-
perado!) correndo en sentido contrario. Ogallá puidera 
trasladar o bo ambiente de traballo que temos na can-
didatura a forza as ideas, as novas propostas..., mais (en 
confianza) teño que dicirvos que o máis motivado, ilu-
sionado e o que máis rápido corre é o Alcalde ! É unha 
honra compartir proxecto con el, con todas as persoas 
da candidatura , con cada un e cada unha de vós ...! É 
unha honra traballar por Pontevedra! Traballar sempre 
cara adiante! Sempre coa cabeza na nosa terra! SEMPRE 
NO BNG!

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

VER VIDEO INTERVENCIÓN DE ANABEL:
https://www.youtube.com/watch?v=__4FaSUJdrY

https://www.youtube.com/watch?v=__4FaSUJdrY
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O Concello de Pontevedra está a negociar a compra da 
parcela de Malvar, na estrada vella de Marín. Trátase unha 
parcela de 5.223 metros cadrados que se sumará a outras 
parcelas de Costas situadas no mesmo lugar e permitirá 
abrir ao público unha superficie de máis de 14.000 metros 
cadrados que albergará un grande parque público.

O concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera explicou 
que a Dirección Xeral de Costas leva varios meses en contacto 
co Concello de Pontevedra para tratar de recuperar varios 
terreos desta zona cuxas concesións están caducadas. En 
concreto, trátase da parcela máis próxima á avenida de 
Marín, por detrás das antigas instalacións de Malvar.

Ante esta oportunidade e ao coñecer que estaba en venta 
as vellas instalacións da constructora Malvar por parte da 
actual propietaria (o Banco Banesto-Santander), o Concello 
enviou a técnicos para coñecer as superficies e o estado das 
instalacións existentes. Ademais, o valor catastral da parcela 
supera os 330.000 euros, e na actualidade o propietario 
solicita 109.000 euros pola parcela.

Mosquera aclarou que se trata dunha grande oportunidade 
para o Concello adquirir esta parcela para continuar abrindo 
a cidade ao mar, así como para evitar futuras especulacións 
con este terreo que no caso de ser expropiado podería 
chegar a incrementar o seu valor en varios centos de miles 
de euros.

Aclarou o concelleiro que as construcións actuais atópanse 
nun elevado estado de deterioro polo que haberá que 
derruílas.

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

Pontevedra continúa 
abríndose ao mar

Nova Iorque 
premia Pontevedra

Dixémolo sempre:
O PP aposta por 
ENCE en Lourizán

As veciñas e veciños de Pontevedra 
recibimos un novo premio, desta volta 
dende a outra beira do Atlántico:  o 
Center for Active Design, patrocinado 
polo Concello de Nova Iorque e a 
Fundación Bloomberg, concedeunos o 
único Premio de Excelencia que entrega 
a un modelo de cidade.

 “Hai outros reptos para o futuro, 
como o mundo anglosaxón, que é moi 
restrinxido”, dicía o noso compañeiro 
Mosqueira nunha entrevista publicada 
recentemente. Por iso o Alcalde Lores 
destacou a importancia que ten o 
Excellence Award do Center for Active 
Design para situar Pontevedra como un 
produto diferente e continuar a tarefa 
máis difícil que temos por diante: obter 
todos os beneficio que pode reportarnos 
o noso modelo urbano.

Por activa e por pasiva dixémolo 
sempre e repetímolo unha e outra vez: 
o PP SEMPRE apoiou a permanencia de 
ENCE en Lourizán.

Máis alá de certas declaracións en 
periodos pre-electorais, todos os pasos 
que foron dando tiñan un obxectivo 
claro: consolidar a pasteira na súa 
actual ubicación. 

Agora quitaron a carátula. Agora 
de todos e todas nós depende  que 
impamos que se consume ese atentado 
medioambiental e urbanístico
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A candidatura  do BNG ao Concello de Ponte Caldelas nas munici-
pais 2015 fórmana persoas con principios e valores e firmemente 
decididas a renovaren a fondo a forma de facer política.

Esta candidatura que presenta o BNG mestura de forma exemplar 
renovación con experiencia e está encabezada por unha persoa, 
Manuel Xesús Muiños Rodríguez “Lito”,  que ten acreditada a súa 
enorme capacidade para desenvolver con éxito as tarefas que ten 
emprendido. O noso candidato a alcaldía de Ponte Caldelas quen 
manifestou a súa honra por encabezar unha candidatura que é 
froito dun proceso democrático e participativo, algo do que outras 
forzas políticas non poden presumir.

Xunto co noso compañeiro “Lito”,  hai un grupo de mulleres e 
homes que están en condicións de ofrecer unha alternativa rea-
lista cun BNG-Asembleas Abertas que toda a cidadanía percibe 
como unha forza sólida, seria, confiable, que demostra alí onde 
gobernamos que somos eficientes, honestos, que colocamos o 
concello ao servizo das persoas. Una candidatura  que 
é capaz de dinamizar a economía e o tecido 
social dos municipio. Somos a candidatura da cidadanía e dos 
movementos sociais. O BNG-Asembleas Abertas é un instrumento 
de participación social. Porque o Concello debe estar sempre do 
lado da cidadanía e non do lado dos especuladores.

Non son tempos de liortas persoais  como 
manteñen o candidato do PSOE e o actual 
alcalde do PP. Non son tempos de facer política pensando 
no beneficio propio e de non perder o cargo como fai o candidato 

do PP Perfecto Rodriguez. Pero tampouco son tempos de ame-
drentar a cidadanía cun panorama apocalíptico baseado na menti-
ra só para gañar votos como fai o candidato do PSOE Andrés Díaz.

Son tempos de traballo colectivo. Agora que 
está tan de moda falar de traballo en equipo, nós non sabemos 
traballar doutra maneira. E é con este traballo en equipo como se 
pode dar unha saída socialmente xusta  para a crise económica.  
Porque desde os concellos tamén se pode  e se debe dinamizar 
a economía.É tempo de compromiso co País e non é “tempo de 
resignación”. Claro que co BNG-Asembleas Abertas 
se poden cambiar as cousas para mellor. 

Nestas eleccións municipais,  as veciñas e veciños teremos que 
optar basicamente entre dous modelos. Por unha banda, o de 
aqueles partidos que se limitan a aplicar nos concellos as políticas 
regresivas e antisociais que as súas cúpulas en Madrid deciden. 
Por outra, o desta forza política, o BNG-Asembleas Abertas, que 
ten demostrado que non só sabe xestionar, senón que tamén 
é capaz de transformar a realidade en beneficio das maiorías 
sociais.

A candidatura de “Lito” Muiños ofrece un modelo de concello 
con paredes de vidro, libre de corrupción e 
de corruptos,  un concello ao servizo das persoas, 
non de poderes de ningún tipo,  un concello no que se poda vivir 
e traballar con dignidade,  un concello con servizos 
sociais públicos de calidade. En resumo un concello 
orgulloso da súa identidade e de formar parte deste país.

   Unha Ponte Caldelas próspera e con futuro

                             ------ Depende de Nós



11 ACTIVIDADE PRE-ELEITORAL

Analizando as claves para un 
futuro goberno nacionalista coa 
candidatura de Ponteareas
O candidato á Alcaldía de Pontevedra polo BNG, Miguel Anxo 
Fernández Lores mantivo unha reunión con membros da 
candidatura do BNG de Ponteareas, a petición destes últimos, 
para coñecer a experiencia de Pontevedra e analizar a liña de 
medidas que se poderían adoptar no goberno local de Ponteareas 
no caso de obter a Alcaldía o vindeiro 24 de maio.

Na reunión Fernández Lores estivo acompañado de César 
Mosquera o Carme da Silva e abordaron distintas claves para 
afrontar un futuro goberno municipal en Ponteareas. Políticas 
de xuventude, de participación, de urbanismo, deportivas… e un 
enfoque global de organización do goberno municipal.

Non é a primeira reunión deste tipo que mantén a candidatura 
do BNG en Pontevedra, dado que o actual alcalde e candidato na 
cidade do Lérez, xa mantivo encontros similares en outras vilas 
como Cangas ou Lugo que tamén quixeron coñecer a experiencia 
de organización municipal e as claves do goberno local de 
Pontevedra. Nos últimos meses tanto o candidato como outros 
membros da candidatura mantiveron encontros similares en 
distintos puntos de Galiza.

Cea-presentación da 
candidatura en Barro

Roteiro pola rúa Real
de Caldas

Presentación da candidatura 
en Pontecesures

Sábado 25 ás 21 h. no Finca da Crega. 

O BNG - Asembleas Abertas presentou o pasado 
sábado 18 a súa a súa candidatura para gañar as 
eleccións do vindeiro 24 de Maio en Caldas de Reis. Iñaki 
Fernández presentouse anjte mais de 100 persoas 
con un equipo totalmente renovado, con enerxía e 
coas ideas claras que aspira a acadar a confianza da 
maioría suficiente para gobernar e poñer a Caldas así 
onde se merece.

Venres 24 ás 21 horas no centro social, coa 
participación de Luís Álvarez Angueira, alcalde de 
Pontecesures e candidato nº 5, Francisco Jorquera, 
Portavoz do BNG no Parlamento Galego e Cecilia 
Tarela, candidata á alcaldía

O BNG enche na presentación 
da candidatura de Caldas

O domingo 26 ás 11 da mañá con saída das Palmeiras 
terá lugar un roteiro conducido por José Manuel Fariña 
Jamardo  pola rúa Real, un entorno que o BNG pretende 
recuperar e poñer en valor a partires do vindeiro 24 de 
Maio.



MANIFESTACIÓN ás 11:30 h.
PRAZA DA FERRARÍA


